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کانادا یک زن ضدروسی را برای
وزارت خارجه برگزید

...

تحلیل رسانه ها
انقالبفرهنگیدرعربستاننهاددینیو
سیاسیاینکشوررامقابلهمقرارمیدهد
به نظ��ر میرس��د که س��ال ۲۰۱۷
برخ�لاف س��الهای قبل ممل��و از
تغیی��رات در عربس��تان باش��د.
هیئ��ت کل امور تفریح و س��رگرمی
عربس��تانیها در چارچوب چش��م
انداز س��ال  ۲۰۳۰به صورت فش��رده ت�لاش میکند .در
این راس��تا فهرس��ت بلند باالی��ی از فعالیته��ای مختلف
س��ال جدید آماده کرده که شامل تمامی مناطق عربستان
میش��ود .مس��ئله قابل توج��ه در ای��ن تحول این اس��ت که
محدودبهفعالیتهایدینینخواهدشدچراکهطبقنوشته
روزنامههایمحلی،همچنینکنسرتهاییدراستانجده،
در نزدیکی مکه برگزار خواهد ش��د که ای��ن رویکرد به نظر
میرسد باعث خشم برخی شخصیتهای برجسته تندرو
در عربستان شود که در کنار رهبری سیاسی اداره کشور را
برعهدهدارند.عبدالعزیزآلشیخ،مفتیعربستاندربرنامه
هفتگیخوددرشبکهماهوارهایالمجدازهیئتسرگرمیو
تفریحخواستتاپروندهساختسینماوبرگزاریکنسرتها
در عربستان را با درایت و آرامش بررس��ی کند .وی بر لزوم
برگزاری برنامهها و فعالیتها با در نظر گرفتن منافع امت
اسالمیتاکیدکرد.ناظرانمیگویندکهاینسخنانمفتی
در میان مواضع احتیاطی نهاد دینی مطرح شده است که
امور عربستان به آن ارجاع داده میشود .درخواست مفتی
عربستان از هیئت سرگرمی در کش��ورش برای برخورد با
درایت ،بزرگترین شاهد مثال برای نارضایتی وی و امثال
او از چنی��ن تغیی��رات "انقالب��ی" اس��ت که رهب��ری جوان
عربستانبرایتحمیلآنبرجامعهتندرویعربستانتالش
میکند.جریانی که اصالح گرا یا لیبرال توصیف میشود،
خود را با شادی برای آن تغییر غیرعلنی در عربستان آماده
میکند و امیدوار است که پایه و اساسی برای جامعه مدنی
غیردینی تدوین ش��ود و آن کنس��رتها ابت��دای کار به نظر
میرسد .این تغییرات به صورت پیاپی ادامه خواهد داشت
و پروندههایی که در کشور حرام و ممنوع بوده این کشور را
فراخواهد گرفت که از  ۸۰سال قبل قوانین سفت و سخت
بر آن حکمفرما بوده است .این قوانین برگرفته از آموزههای
ش��یخ محمد بن عبدالوه��اب ،یک��ی از اف��راد تاثیرگذار در
تاسیس عربستان است.افراد آگاه از امور داخلی عربستان
این مس��ئله را بعید نمیدانند که برخوردی می��ان دو نهاد
سیاسی و دینی از باب اختالف بر سر ساختار جامعه شکل
بگیرد که این روش و ساختار جدید بنیانگذار ایجاد نسلی
"لیبرال" خواه��د بود که با "تفریح" بر اس��اس چش��م انداز
 ۲۰۳۰موافق خواهن��د ب��ود و از الک آموزههای کتبی که
در شکل گیری گروههای تندرو و در راس آنها داعش نقش
داش��تهاند ،بیرون خواهند آمد.طبق گفته افراد آگاه ،شاه
عربستاندر"انقالب"خودعلیهنهاددینیبربرخیازشیوخ
"میانه رو" ی خود تکیه خواه��د کرد؛ مبلغانی که در جامعه
عربستانپذیرفتهشدههستند
و میتوانند تغییر ملموس��ی
را براس��اس خواستههای
رهبری سیاس��ی ایجاد
کنند.

فادرانی-حمالت سایبری روسیه همچنان باعث ایجاد تنش میان دونالد
ترام��پ رئیس جمه��ور منتخب آمریکا و دس��تگاه ه��ای امنیتی این کش��ور
اس��ت .تحلیل گران می گویند گزارش های منتش��ر ش��ده توس��ط دستگاه
های امنیت��ی ترامپ را با بحران اعتماد در س��طح ملی مواج��ه خواهد کرد.
رئیسجمهور منتخب آمریکا در واکنش به گزارشها در مورد وجود ادعایی
در برآورد جامعه اطالعاتی آمریکا ،که روسیه «اطالعات قابل بهرهبرداری»
علیهاودارد،ازاینموضوعشدیداانتقادکردهوآنهارا«خبرجعلی»توصیف
کردهاس��ت .خبرگزاریها و رس��انهها ،از جمل��ه رویترز و آسوش��یتدپرس،
به نقل از مق��ام یا مقامهایی در دول��ت آمریکا نقل کردهاند «روس��ای جامعه
اطالعات��ی ایاالت متح��ده بهتازگی ب��ه رئیسجمهوری منتخب آن کش��ور
گفتهاند گزارش تاییدنش��دهای وجود دارد که روس��یه اطالعات شخصی و
مالی قابل بهرهبرداری در مورد دونالد ترامپ در اختیار دارد» .این گزارش
ِ
دوباره مشروعیت ترامپ را به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم آمریکا زیر
سوال برده و حتی عملکردهای آینده وی در قبال روسیه را نیز تحت الشعاع
اتهام باج دهی به مس��کو قرار می دهد.گزارش اولیه در این مورد را ش��بکه
س��یانان ارائه کرده ب��ود که به دموکراته��ا نزدیک اس��ت .در آن گزارش
گفته شده در دیدار روس��ای نهادهای اطالعاتی خالصهای از این ادعا ،در
پیوس��ت برآوردهای آنها از «دخالت سایبری روس��یه» در کارزار انتخابات
ش در رسانههای دیگر مانند فاکس
ریاستجمهوری قرار داشت .این گزار 
نیوزمورداشارهقرارگرفتهاست.خبرگزاریهایرویترزوآسوشیتدپرسنیز
جداگانه نقلقولهای مقامهای دولتی آمریکا را منتشر کردهاند .همزمان
دولتروسیهادعایدراختیارداشتناطالعاتخصوصیدربارهترامپرارد
کرد.برخیرسانههایآمریکاییمدعیشدهبودنددستگاهاطالعاتیروسیه
ویدئوهایی از ترامپ و روسپیان به دست آورده است  .ترامپ هم این ادعا را
کام ً
ال جعلی خواند و گفت :سازمان های اطالعاتی آمریکا نباید هرگز اجازه
می دادند این خبر ساختگی منتشر شود ،این تیر خالص به سمت من بود،
آیا ما در آلمان نازی زندگی می کنیم؟
▪ ▪یک تصفیه حساب سیاسی

اندکیپسازآن،دونالدترامپدرواکنشدرتوئیترخودگفتهاست:این«خبر

ترامپ وچالشجدیدمشروعیت
سازمان های اطالعاتی آمریکا :روسیه اطالعات شخصی و مالی قابل بهره برداری از ترامپ دارد
جعلی -یک تصفیه حساب کامال سیاسی است» .رئیسجمهوری
منتخب پس از آن نیز گزارش��ی را در توئیتر خود قرار داده که به
انتقاد از انتش��ار «اخبار جعل��ی» و بدون منبع در «رس��انههای
دس��تچپی» میپردازد و این اقدامات را زیرپا گذاش��تن کلیه
اصولروزنامهنگاریتوصیفمیکند.رویترزبهنقلازیکمقام
دولت آمریکا میگوید پلیس فدرال آمریکا و دیگر سازمانهای
آمریکایی ،در حال انجام تحقیقات در مورد ادعای مطرحشده
هس��تند .رویترز میگوی��د :ای��ن ادعا در بخش��ی از
گزارشهای��ی بوده که س��ال گذش��ته در اختیار
دموکراتهاومقامهایآمریکاییگذاشتهشده
ی
و از سوی یک مقام امنیتی پیشین بریتانیای 
اس��ت .البته این ادع��ا ظاهرا تازگ��ی ندارد،
چراکه آسوشیتدپرس میگوید برای ماهها
در حلقهه��ای سیاس��ی واش��نگتن جریان
داشت .به گزارش همین خبرگزاری وقتی
هری رید نامهای به رئیس افبیآی نوشته
و خواس��تار توضیح این نه��اد انتظامی در
مورد دانس��تههای مربوط به روابط ستاد
ترامپ و روس��یه ش��ده بود« ،از وجود این
ادعا باخبر بودهاست».
▪ ▪ سکوت اف بی آی

جیم��ز کوم��ی رئی��س پلی��س ف��درال
آمری��کا ۲۱ ،دی م��اه ،در نشس��ت

کمیت��ه ام��ور اطالعاتی س��نا ،از تایید ی��ا تکذیب ای��ن موضوع
ک��ه اداره تحت ریاس��ت او در ح��ال تحقیق در م��ورد ارتباط
احتمالی میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه است،
خودداری کرد .نزدیک به یک هفته پیش مقامهای ارش��د
اطالعات��ی ایاالت متحده ،در کمیته نیروهای مس��لح س��نا
اعالم کردند که «حمالت سایبری» روسیه« ،تهدیدی بزرگ»
برای ایاالت متحده است .در روز سهشنبه ،جیمز کلپر،
مدیر اطالعات ملی آمریکا ،نیز اظهار داش��ت:
نتیجهگیری نهادهای اطالعاتی این است
که حمالت سایبری رهبری شده از سوی
روس��یه در جری��ان مب��ارزات انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۲۰۱۶آمریکا
ب��ر پای��ه ترکیب��ی از مناب��ع انس��انی،
مجموعه دادههای فنی و اطالعات باز
صورت گرفته اس��ت .دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری منتخب آمریکا بارها
در م��ورد نق��ش روس��یه در حمالت به
کارزار انتخابات��ی آمریکا اب��راز تردید
ک��ردهاس��ت .البت��ه رئی��س دفت��ر او
میگوی��د رئیسجمه��وری منتخب به
این باور رسیده که روسیه پشت حمالت
سایبری علیه نهادهای حزب دموکرات
آمریکا قرار دارد .در این گفتهها اشارهای
به ارتب��اط یا دس��تور مس��تقیم والدیمیر

پوتین ،رئیس جمهور روسیه نشدهاست .جیمز کومی ،رئیس افبیآی ،در
همان روزی که مدیر اطالعات ملی آمریکا در جلسه سنا سخن گفته ،تاکید
کرده است «من هرگز در یک نشست باز مانند این [نشست سنا] ،نظری در
مورد تحقیقات -چه در حال انجام آن باشیم چه نباشیم -ارائه نمیکنم».
▪ ▪خشم دموکرات ها از اقدامات اف بی آی

شماری از سناتورهای حزب دموکرات ،پافشاری کردهاند که این موضوع
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اس��ت .برای نمونه سناتور کمال هریس،
از ایالت کالیفرنیا ،یادآوری کرده اس��ت که آقای کوم��ی ،چند روز پیش از
رایگیری هش��تم نوامبر ،بدون ارائ��ه جزئیاتی از تحقیقات ت��ازه در مورد
پرونده ایمیله��ای هیالری کلینت��ون خب��ر داده بود .این موض��وع در آن
زمان ،خشم و انتقاد شماری از نمایندگان ارشد حزب دموکرات و نیز ستاد
انتخاباتی هیالری کلینتون را در پی داشت .در عینحال با حمایت ستاد
انتخاباتی دونالد ترامپ روبهرو ش��د که بارها از موضوع اس��تفاده از سرور
شخصی توس��ط خانم کلینتون انتقاد کرده بود .سناتور هریس در جلسه
روز سهشنبه گفته است از نظر او در حال حاضر «مسئلهای جدیتر» از ارائه
یافتههای مربوط به حمالت سایبری روسیه به کارزار انتخاباتی آمریکا ،به
افکار عمومی ،وجود ندارد.
از سوی دیگر اما سناتور مارکو روبیو ،که خود از رقبای ترامپ در رقابتهای
درونحزبی جمهوریخواهان بود ،گفته اس��ت اقدامات روسیه ،نه برای
حمایت از ترامپ ،بلکه با هدف ایجاد این تصور در افکار عمومی شهروندان
آمریکایی بوده ،که «بین سیاس��تمداران ،هرجومرج و تفرقه حاکم است و
مشروعیت انتخابات محل تردید است».
خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس نی��ز میگوید :تحقیقات��ی فراگی��ر در مورد
رئیسجمهوری آین��ده آمریکا که ب��ه زودی فرماندهی کل ق��وا و هدایت
کشور را برعهده خواهد گرفت ،میتواند به بیاعتمادی در سازوکارها و
روند دموکراتیک آمریکا بینجامد .در عین حال چنین چیزی میتواند در
هفتههای پیشرو خود افبیآی را نیز در موقعیت مش��کل و پیچیدهای
قرار ده��د .دونال��د ترام��پ  9روز دیگر هدای��ت دولت آمری��کا را برعهده
خواهد گرفت.

آیا عربستان در سیاست های تهاجمی خود تجدید نظر می کند؟

زیگزاگ دیپلماتیک سعودیها
دکتر علیرضا رضاخواه
international@khorasannews.com

سال  2016سال شکست دیپلماسی س��عودی ها بود .تبعات این شکست
ها به گونه ای است که بس��یاری از تحلیل گران معتقدند تداوم رویه گذشته
به سرریز شدن بحران ها و شکست های خارجی به داخل مرزهای عربستان
خواهد انجامی��د .اما میراث باز مانده از بیش فعالی دیپلماتیک س��عودی ها
در سال گذشته به گونه ای نیست که بش��ود با یک عقب گرد سریع سیاست
های غلط گذشته را جبران کرد .نکته مهمتر این است که آیا مقامات سعودی
به این درک رس��یده اند که روش های تهاجمی آنها به ضررشان تمام شده و
خواهد شد؟ آیا یک اراده سیاسی برای ترمیم رویه های پرهزینه گذشته وجود
دارد؟ پاسخ این سوال ها را می توان در رصد رفتارهای سیاسی و دیپلماتیک
سعودی ها در روزهای اخیر یافت.
▪ ▪حرکت در مسیر گذشته

از جمل��ه اقداماتی که س��عودی ه��ا اخی��را و در س��ال جدید می�لادی انجام
دادهاندانتصاب«راحیلشریف»فرماندهسابقارتشپاکستانبهعنوانفرمانده
نیروهای به اصطالح ائتالف اس�لامی مبارزه با تروریسم است .ائتالفی که
ما حصل توهمات خود بزرگ بینی شاهزاده های کم تجربه سعودی است و
تا کنون غیر از کشتار مردم یمن اقدام دیگری انجام نداده است .این ائتالف
همزمان با تغییر سیاست خارجی س��عودی ها از یک رویکرد محافظه کارانه
به یک رویکرد تهاجمی شکل گرفت .عربستان سعودی در پانزدهم دسامبر
 2015ائتالفنظامیبامشارکتحدود 41کشورازجملهکشورهایعربی

حوزه خلیجفارس ،ترکیه ،پاکس��تان ،مالزی و مصر تشکیل داد .با این حال
این ایده نتوانست عملیاتی شود .از جمله موانع این طرح تخیلی سعودی ها
مخالفت پاکستان با ارس��ال نیروهای ارتش این کش��ور به یمن بود .از سوی
دیگر مصری ها هم به شدت با سعودی ها دچار اختالف شدند و نه تنها حاضر
به همکاری با سعودی ها در یمن و سوریه نش��دند بلکه در حوزه دیپلماتیک
در مقابل سعودی ها قرار گرفتند .قاهره رسما از دولت سوریه و بشار اسد در
مقابلتروریستهاحمایتکردبهگونهایکهحتیبرخیازرسانههایمنطقه
نسبتبهارسالکمکهاینظامیمصربهسوریهگمانهزنیکردند.درمقابل
ریاض بسته های تنبیهی از جمله توقف ارسال سوخت و انرژی به مصر را در
دستور کار خود قرار داد.
حاال ظاهرا عربس��تان تالش می کند تا بار دیگر طرح توهم ایجاد یک ارتش
اسالمی را پیش ببرد .برای این منظور ریاض تالش بچگانه ای را برای جلب
حمایت پاکستان و ژنرال های این کشور آغاز کرده است .ائتالف نظامی که
عربستان به دنبال آن است بدون نیروی زمینی تقریبا حتی به صورت توهمی
هم نمی تواند وجود خارجی داش��ته باش��د .با این حال در منطقه غرب آسیا
تنها ارتش های مصر و پاکس��تان هس��تند که توانایی عملیات زمینی را دارا
هستند.انتصاب فرمانده سابق ارتش پاکس��تان به فرماندهی این ائتالف را
می توان نوعی باج دادن به اس�لام آباد برای همراه کردن ارتش این کشور با
اهداف ریاض دانست .وزیر دفاع پاکستان اخیرا گفته است :شریف موافقت
دولت و ارتش پاکستان جهت پیوستن به مقر فرماندهی ائتالف در «ریاض»
پایتخت عربستان را به دست آورده است .ژنرال راحیل شریف ،که در نوامبر
 2013فرماندهی ارتش پاکس��تان را بر عهده گرفته بود ،در نوامبر گذشته
بازنشستهشد.

صنعت توریسم قربانی سیاست خارجی تهاجمی اردوغان شد

پایاندورانطالییتوریسم درترکیه

سیاس��ت های مداخله جویانه اردوغان در س��وریه و عراق و
تقویت گروه های تروریس��تی از یک س��و و حساسیت نسبت
به تحوالت مناطق کردنش��ین ترکیه باعث ش��د تا شهرهای
توریس��تی اس��تانبول ،ازمیر و آن��کارا مرکز حم�لات تالفی
جویانه کردها و شبه نظامیان داعش شود .وضعیت صنعت
توریسم ششمین مقصد جهانگردی دنیا این روزها به دلیل
بحران های امنیتی و تاثیرات سیاست خارجی ماجراجویانه
در شرایط وخیمی به سر می برد .پس از روی کارآمدن حزب
عدالت و توس��عه و سیاس��ت گذاری در صنعت گردشگری،
ترکیه موفق شد آمار گردشگران خود را از  10.5میلیون نفر
درسال 2000به 36.2میلیوننفردرسال 2015برساند.

نخستوزیر کانادا در راستای پیشبرد اهداف خود مبنی بر تقویت روابط کشورش با آمریکا و چین ،تغییراتی را در کابینه خود به وجود آورد که
یکی از آنها تغییر وزیر خارجه این کشور بود« .کریستیا فریلند» نماینده پارلمان کانادا جایگزین «استفان دیون» در وزارت خارجه میشود .او
مدت ها به عنوان خبرنگار فعالیت داشته است،مخالف مسکو است و یک وزیر کلیدی برای رویارویی با دولت دونالد ترامپ خواهد بود.

این کشور با تجربه دوران طالیی توریس��م در حال حاضر به
خاطرافزایشحمالتتروریستیوناامنیدرشهرهایبزرگ
آن دچار مش��کالت حادی شده اس��ت .اهمیت حفظ رونق
گردش��گری برای آنکارا از آن روس��ت که این حوزه  5درصد
اقتصاد و  8درصد اشتغال این کشور را تشکیل می دهد .بر
این اساس بخش گردشگری در سال  2015درآمدی بالغ
بر  31.5میلیارد دالر برای ترکیه به ارمغان آورد.
▪ ▪ضربه سخت کرملین به صنعت توریسم ترکیه

اما سیاست های مداخله جویانه اردوغان در سوریه و عراق
و تقویت گروه های تروریستی از یک سو و حساسیت نسبت

آﮔﻬﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎران )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ  -ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى()ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ رﻋﺎ�ﺖ ﻣﻔﺎد آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠ� ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ�،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذ�ﻞ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ �ﻪ دارا� ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،واﮔﺬارﻧﻤﺎ�ﺪ.
رد�ﻒ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻣﺪت اﺟﺮا

٢

اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر�
)ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ،ﻣﺸﺘﺮ�ﻴﻦ
وﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣ�( در ﻗﺎﻟﺐ �ﺎر ﻣﺰد� در
ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺮ�ﺰ� و
اﻣﻮرﻫﺎ� ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎ ادارات ز�ﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد
»ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل«

ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 ١٢ﻣﺎه

٦٤٦٤٦

ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� ،اوراق
ﻣﺸﺎر�ﺖ ﺑﺎﻧ�� ،وار�ﺰ
وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﭼ� ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﺪه ﺑﺎﻧ�� ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
 ٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠ر�ﺎل

 -١ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ  :ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ در رﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣ� و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ا�ﻤﻨ� اﻧﺠﺎم
�ﺎر از وزارت ﺗﻌﺎون � ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ�
� - ٢ﺎرﻓﺮﻣﺎ  :ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� )ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص(
 -٣دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  :ﻣﺸﺘﺮ� ًﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار�،ﻣﺸﺘﺮ�ﻴﻦ و ﻣﺎﻟ� و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ� و ﻣﺪ�ﺮان اﻣﻮرﻫﺎ� آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
-٤ﺗﺎر�ﺦ ،ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اوراق اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ�  :واﺟﺪ�ﻦ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت  ٥روز از ﺗﺎر�ﺦ
اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� )ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥/١٠/٢٨ـ ﺑﺠﺰ ا�ﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ( ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اوراق اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﻗﺮاردادﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�  :ﻣﺸﻬﺪ ـ ﺑﻮﻟﻮار و�ﻴﻞ آﺑﺎد ـ اﺑﺘﺪا� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺻﺪف
 ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥١-٣٨٦٦٣٩٣٨ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ و �ﺎ از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪﻧﺸﺎﻧ� iets.mporg.ir :اﺳﻨﺎد ﻣﺬ�ﻮر را در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ و ﻇﺮف ﻣﺪت  ١٤روز )ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ (٩٥/١١/١٢
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗ�ﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اوراق اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ� ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
-٥ﺳﺎ�ﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  :ﭘﺲ از ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ،ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت )ﻣﺤﻞ و ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و� (....ﺘﺒ ًﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ا�ﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.

دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ www.abfakhorasan.ir :

 /٩٥٣٠٦٩٩٩ب

به تحوالت مناطق کردنش��ین ترکیه باعث شد تا شهرهای
توریس��تی اس��تانبول ،ازمیر و آنکارا مرکز حم�لات تالفی
جویانه کردها و شبه نظامیان داعش شود .در همین راستا
حملههواپیماهایترکیهبهجنگندهروسیهمنجربهممانعت
مسکوازسفر 5میلیونگردشگرروسیبهاینکشورشد.این
در حالی بود که فرانس��وی ها ،آلمانی ها و روس ها در صدر
گردشگران خارجی ترکیه قرار داش��تند .واکنش کرملین
ضربه سختی به صنعت توریسم این کش��ور زد .این ضربه با
حمالت پی در پی تروریستی ،تکمیل کننده سقوط درآمد
گردش��گری ترکیه ش��د .در همین راس��تا دبی��رکل انجمن
آژانسهای مسافرتی ترکیه اعالم کرد« :صنعت گردشگری

▪ ▪تالش برای تغییر

از سوی دیگر ریاض تالش می کند از شکست های سیاسی خود در منطقه
درسگرفتهوگامبهگام ازمواضعتهاجمیخودعقبنشینیکند.اینتغییر
رفتار را می توان در دیدار اخیر میش��ل عون رئیس جمهور لبنان با پادش��اه
عربس��تان دید .یک منبع رس��می لبنانی در ریاض اعالم کرد ،عربس��تان و
لبنان بر انجام مذاکرات درباره از س��ر گرفتن ارائه بسته کمکهای نظامی
به ارتش لبنان به ارزش س��ه میلی��ارد دالر که در فوریه لغو ش��ده بود ،توافق
کردند .عربستان فوریه کمکهای نظامی خود به ارتش لبنان را که به ارزش
سه میلیارد دالر بود در واکنش به مواضع حمایتی بیروت از حزبا ...لبنان
لغو کرده بود .این در حالی اس��ت که ریاض خود از گروههای مخالف مسلح
س��وریه که با نظام بش��ار اس��د و نیروهای ح��زبا ...در س��وریه میجنگند،
حمایت میکند .با این حال سیاس��ت های خصمانه در قب��ال لبنان نه تنها
باعثضعفرقبایریاضدراینکشورنشدبلکهحتیهمپیمانانسعودیدر

ریاضمجبورشدندباخواستههایجریانمقاومتهمسوشوند.حاالظاهرا
سعودیهامیخواهندازسیاستتهاجمیخوددستبرداشتهوبهسیاست
گذشتهخوددرقالبمحافظهکاریدیپلماتیکبرگردند.رصدرفتارسیاسی
و دیپلماتیک سعودی ها این روزها بیانگر نوعی زیگزاگ دیپلماتیک است.
سعودی ها از یک سو نتایج خامی و بی تجربگی شاهزاده های جوانان خود را
می بینند و از سوی دیگر می دانند که بازگشت از سیاست خارجی تهاجمی
بی هزینه نخواهد ب��ود .رفتار این روزهای دربار س��عودی بیش از هر چیزی
برآمده از نوعی گیجی و تزلزل در عرصه سیاس��ت خارجی است .بخشی از
دربار سعودی هویت و حضور خود در قدرت را با سیاست خارجی تهاجمی
گره زده اند و می دانند بازگش��ت از این راه به معنی حذف از عرصه سیاسی
عربستان است و در مقابل بخشی دیگر تداوم این راه را پایان حضور خاندان
آل سعود در قدرت می دانند و خواهان بازگشت به محافظه کاری در عرصه
سیاست خارجی هستند.

ترکیه س��ال  2016را به ط��ور کامل از دس��ت داد ».زیرا در
نتیجهاتفاقاتمذکورتعدادگردشگراناز 34.8میلیوننفر
در سال  2015به  24میلیون نفر در سال گذشته رسید.
کاهش  30درصدی توریست ها همراه با روند تنزل ارزش
لیره در هفته نخست  ،2017امیدها را برای بهبود اوضاع
کمرنگ کرد .به ویژه آن که ترک ها شب سال نوی میالدی را
با یک حادثه مرگبار در مهمترین کلوب شبانه استانبول آغاز
کردند .این شرایط باعث شد تا تعداد رزروهای گردشگران
در اس��تانبول در هفته بعد از این حادث��ه  ۶۷درصد ریزش
داشته باشد .پیش بینی می ش��ود این روند با توجه به تغییر
رویکرد آنکارا در مس��ائل خاورمیانه و همسو شدن با جبهه
روس��یه و ایران برای از بین ب��ردن داعش و جبه��ه النصره،
تشدید شود .از طرفی همراهی ترکیه با ارتش آزاد در عقب
راندن یگان های مدافع خلق در شمال سوریه و تالش برای
ورود به منبج ،می تواند واکنش تندی را از سوی طرفداران
کردها در ترکیه برانگیزد.

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﻤﻴﺰ� اﻣﻼ� ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ  ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ� ﺑﺎ�ﮕﺎﻧ�  ،ﺗﻬﻴﻪ ﻻ�ﻪ ﻫﺎ� ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺮ�ﺪ و
ﭘﻴﺎده ﺳﺎز� ﻧﺮم اﻓﺰار )ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ  ٩٢٨ﻣﻮرخ  ٩٥٫٥٫٢٠ﺷﻮرا� اﺳﻼﻣ� ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ (
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ  ٥٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠:ر�ﺎل
ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  -١:ﺗﻤﺎﻣ� ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ �ﻪ دارا� آﺧﺮ�ﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪ� ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا�
ﻋﺎﻟ� اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴ� �ﺸﻮر و دارا� اﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎﻧ� در زﻣﺎن ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮا�
در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺑﻪ واﺣﺪ ﻓﻦ آور� اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮدار� و واﺣﺪ
ﻗﺮاردادﻫﺎ� ﺷﻬﺮدار� ﺑﻪ آدرس ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﺳﻨﺎد را در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
 -٢ﻣﺒﻠﻎ و ﻧﻮع ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺒﻠﻎ  ٢٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﺑﺎ�ﺴﺘ�
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  ٠٢٠٤٨٨٠٥٢٨٠٠٨ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﺑﻨﺎم ﺳﭙﺮده ﺷﻬﺮدار�
ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ وار�ﺰ و �ﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� در وﺟﻪ ﺷﻬﺮدار� ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬ�ﺮد  .در ﺻﻮرت
اﻣﺘﻨﺎع از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺑﺮﻧﺪه �ﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮدار� ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -٣ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :اﻣﻮر ﻗﺮارداد ﺷﻬﺮدار� ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� :ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ  ،ﺑﻠﻮار ﻣﻴﺮزا
ﺟﻮاد آﻗﺎ ﺗﻬﺮاﻧ�  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺻﺪر رﺿﻮ�  ،ﺻﺪر رﺿﻮ�  ،١ﺷﻬﺮدار� ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ
 -٤ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد  ١٠:روز از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر دوﻣﻴﻦ آﮔﻬ�
 -٥زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٤روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥٫١١٫٩
 -٦زﻣﺎن و ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ� اﻟﻒ و ب و ج راس ﺳﺎﻋﺖ
١٤:٣٠روز ��ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١١٫١٠و ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� در ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮدار� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 -٧ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ آزاد اﺳﺖ .
 -٨ﻫﺰ�ﻨﻪ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 -٩ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .
 -١٠آﮔﻬ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺷﻬﺮدار� ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ در ﺳﺎ�ﺖ ﺷﻬﺮدار� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� www.shandiz.ir
درج ﺷﺪه اﺳﺖ .

 /٩٥٢٧٩٠٢٧د

 /٩٥٢٧٩٠٣٨د

 /٩٥٣٠٥٩١٧ش
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