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پاکس�تان: ب��ا ورود 3 فروند هواپیمای »س��اب-
2000« از سوئد، قابلیت دفاعی نیروی هوایی این کشور 
افزایش یافته است. هواپیماهای ساب-2000 مجهز به 
راداره��ای جدید براس��اس فناوری روز جهان اس��ت و 
پاکس��تان از این نوع هواپیماها برای نظارت دقیق تر بر 

آسمان و داالن هوایی خود استفاده خواهد کرد.

افغانستان: نخستین کنسولگری فرانسه در آسیای 
مرکزی در شهر »سمرقند« ازبکستان با حضور مقامات 
ارشد دو کشور افتتاح شد. »ژان باتیست لوموان« وزیر 
مشاور در امور خارجه فرانسه در شهر سمرقند نخستین 
کنسولگری افتخاری این کش��ور در آسیای مرکزی را 

افتتاح کرد.

کره ش�مالی: یک اندیش��کده آمریکایی با استناد 
به تصاوی��ر ماهواره ای از تحرکات کره ش��مالی در یک 
سایت تولید و غنی س��ازی اورانیوم خبر داده است. این 
فعالیت غنی سازی می تواند تحت  تأثیر شکست دومین 
گفت وگوی »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی و »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در ماه فوریه سال جاری در 

راستای خلع  سالح اتمی شبه جزیره  کره باشد.

ژاپن: به دنبال قتل یک ش��هروند ژاپنی به دست 
نظامی آمریکایی مستقر در جزیره اوکیناوا، وزیر دفاع 
ژاپن از نظامیان آمریکایی مستقر در این جزیره خواست 
تا درست رفتار کنند و موجب نگرانی اهالی آن نشوند. 
پ��س از به قتل رس��یدن یک زن 44 س��اله ژاپنی در 
جزیره »اوکیناوا« توسط یک نظامی آمریکایی، مقامات 
ژاپ��ن از همتای��ان آمریکایی خود خواس��تند تا رفتار 

نظامیانشان را در این جزیره کنترل کنند.

کوب�ا: اتحادی��ه اروپا مواضع جدی��د دولت آمریکا 
به ریاس��ت »دونالد ترامپ« علی��ه کوبا را محکوم کرد. 
»آلبرتو ناوارو«، س��فیر اتحادیه اروپ��ا در کوبا تصمیم 
واشنگتن برای انجام اقدامات حقوقی جدید علیه کوبا و 
ش��رکت های همکار با این کشور را »به شدت محکوم« 
کرد. ن��اوارو گف��ت: »ما عمیق��اً درباره ای��ن تصمیم، 
متأسفیم، چون این باعث ایجاد سردرگمی بیشتر برای 
شرکت های خارجی خواهد شد که دنبال ایجاد اشتغال 

و رفاه در کوبا هستند.«

ذرهبین

محل استقرار سامانه های اس-۴۰۰
وزیر دفاع ملی ترکیه اعالم کرد امکان اس��تقرار س��امانه های اس-400 در 

آنکارا و یا استانبول وجود دارد.
»حلوصی آکار« اعالم کرد امکان استقرار سامانه های اس-400 در آنکارا و یا 
استانبول وجود دارد.حلوصی آکار که به آمریکا سفر کرده است، گفت: در آخرین 
گفت وگو ها با مقامات روسیه آنان از امکان تحویل سامانه های اس-400 به ترکیه 
در ماه ژوئن سخن گفتند. این سامانه ها در زمان مقتضی در آنکارا، استانبول و یا یک 

منطقه صنعتی مستقر خواهند شد و با سامانه های ناتو نیز مرتبط نخواهد بود. 
وزیر دفاع ملی ترکیه درباره اظهارات مقامات آمریکایی درباره اجرای برخی تحریم ها 
علیه ترکیه گفت: برای جلوگیری از برخی س��وء تفاهم ها به این موضوع توجه نمی کنیم، 
اما می توانم بگویم که برای مقابله با هرگونه احتمالی آمادگی داریم. الزم به ذکر اس��ت 

آمریکا به دنبال باج گیری از ترکیه بر سر موشک های پاتریوت است. 

بحران 
درخواست مادورو از پرتغال

رئیس جمهور ونزوئال از مقامات پرتغالی خواست تا بیش از یک میلیارد و ۷00 
میلیون دالر از دارایی های مس��دود شده این کشور را آزاد کند. ونزوئال پیشتر به 

منظور خرید دارو این مبلغ را به حساب بانک های پرتغالی واریز کرده بود.
نیکالس مادورو در یک نطق تلویزیونی گفت: ما در یکی از بانک های پرتغال 
مبل��غ یک میلی��ارد و ۷2۶ میلیون دالر برای خرید دارو و مواد غذایی س��رمایه 
گذاری کرده بودیم که دسترسی به آن مسدود شده است. از دولت پرتغال می خواهم 

این پول را آزاد کند. این پول ماست.
پ��س از اقدام مداخله جویانه آمریکا در غیرقانونی ش��ناختن دولت مادورو، بس��یاری از 
حساب های ارزی ونزوئال در سایر کشور های جهان مسدود شده است. خوان گوایدو، سردسته 
مخالفان دولت، ژانویه سال جاری پس از چراغ سبز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و متحدان 

واشنگتن، در اقدامی غیرقانونی و جنجال برانگیز، خود را رئیس جمهور ونزوئال خواند.

یکای التین آمر
عمان طرفدار بازگشت سوریه به اتحادیه عرب

وزیر خارجه عمان گفت که این کش��ور طرفدار بازگش��ت سوریه به اتحادیه 
عرب است. 

»یوس��ف بن علوی« در مصاحبه با راشاتودی گفت که کشورهای عربی باید 
نخست با خود صلح کنند تا پس از آن بتوانند با جامعه بین المللی به صلح برسند 
و این موضوعی اس��ت که همگان برای رس��یدن به آن تالش می کنند. وی که در 
حاشیه پنجمین نشس��ت همکاری عربی - روسیه در مسکو مصاحبه می کرد، درباره 
بازگش��ت س��وریه به اتحادیه عرب گفت: تمام آن چیزی که سوریه نیاز دارد تصمیمی از 
سوی اتحادیه عرب است و سلطنت عمان با سوریه قطع ارتباط نکرد و کانال های ارتباطی 

با دمشق را باز نگه داشته و سفارت های دو کشور در پایتخت ها تعطیل نشدند. 
وی در ادامه تاکید کرد ما با رویکردی هستیم که خواستار بازگشت سوریه به نقش 

عربی خود و در راستای منافع اعراب است.

سرخط

در لیبی چه می گذرد 
علی تتماج 

لیبی س��رزمینی است که در س��ال 2011 با اعتراض های 
مردمی علیه س��اختار حاکم به ریاست قذافی همراه شد با این 
تفاوت که برخالف مصر، تونس و... با سکوت غرب همراه نشد و 
ناتو با ادعای بشر دوستی اقدام به عملیات نظامی کرد. شاید آن 
زمان کمتر کسی باور می کرد که قذافی با آن همه دیکتاتوری 
و خودرایی توانس��ته باشد 40 سال کشور را یکپارچه نگاه دارد 
و انقالبی��ون علیه وی، نتوانند یکپارچگی لیبی را حفظ نمایند 
و کش��ور به چندپاره تبدیل شود. شاید تفاوت در این بوده که 

قذافی در زمان انقالبش رویکرد ضد غربی داش��ت اما آنانی که 
س��رنگونی وی را رقم زدند چش��م به حمایت غرب داشتند و 

نتیجه آن چندپاره شدن لیبی بوده است. 
ب��ه هر تقدیر آنچ��ه در تحوالت لیبی قابل توجه اس��ت 
جنگ داخلی اخیر است که با محوریت خلیفه حفتر و جمعی 
از نظامیان در حال اجراس��ت. وی که شواهد نشان می دهد از 
حمایت های برخی کشورهای عربی همچون سعودی، امارات 
و.. برخ��وردار اس��ت طرح س��لطه کامل بر لیب��ی را درپیش 
گرفته اس��ت. حال این سوال مطرح می شود که چرا لیبی به 
چنین وضعیتی دچار ش��ده و بانیان آن چه اهدافی را دنبال 
می کنند؟ هر چند که عوامل داخلی و قدرت طلبی را می توان 
از عوامل چنین بحرانی دانس��ت اما در کنار این مس��ئله یک 
نکته کلیدی مش��اهده می شود و آن مجموعه تحوالتی است 
که در ش��مال آفریقا در جریان اس��ت. در اقدامی قابل تامل 

در س��ودان کودتای نظامی ش��ده و عمر البشیر توسط ارتش 
سرنگون می شود. 

در الجزای��ر نیز تح��ت اعتراض های مردم��ی بوتفلیقه از 
ریاس��ت جمهوری برکنار می شود. این س��ه کشور در شمال 
آفریقا دارای یک ویژه گی مش��ترک هستند و آن برخورداری 
از منابع نفت است. این خصوصیت در حالی برای این کشورها 
مطرح است که در عرصه انرژی جهان تحوالتی ویژه در جریان 
اس��ت. از یک س��و آمریکا به دنبال تحریم نفت ونزوئالست و 
س��عی دارد از این حربه برای سرنگونی س��ازی دولت مادورو 
بهره گیرد. از سوی دیگر آمریکا طرح فشار بر خریداران نفت 

ایران برای عدم روابط با ایران را پیگیری می کند. 
این مسئله می تواند شوک های بسیاری بر قیمت انرژی و 
البته عدم همراهی کشورها با آمریکا را به همراه داشته باشد. 
با این شرایط این سناریو مطرح است که آمریکا و همراهانش 

به دنبال جایگزینی برای نفت ونزوئال و ایران باشند در حالی 
که کش��ورهای عربی خاورمیانه نیز توان تامین آن را ندارند. 
بهترین گزینه برای این طرح آفریقا می باشد و چه کشورهایی 
بهت��ر از لیبی، س��ودان و الجزایر که از موقعی��ت جغرافیایی 
مناس��بی نیز برخوردارند و می توانن��د تامین کننده نیازهای 
نفتی اروپا باشند. با این سناریو می توان دریافت که چرا لیبی 
این روزها درگیر جنگی گس��ترده اس��ت که محوریت آن را 
تشکیل ساختاری نظامی تشکیل می دهد که همسو با آمریکا 

و ارتجاع عربی رفتار می کند. 
با این ش��رایط می ت��وان گفت که لیب��ی در کنار الجزایر 
و س��ودان در حال��ی تبدیل ش��ده به قربانیان سیاس��ت های 
استعماری غرب هستند که ظاهرا تحوالتی داخلی داشته اما 
در عمل در مسیر مطالبات غرب قرار گرفته اند که محور آن را 

نیز غارت ثروت های نفتی این کشورها تشکیل می دهد. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه ترامپ در حالی مصوبه کنگره گ�زارش 
برای قط��ع حمایت از ائتالف س��عودی را وتو کرد 
که با ورود جنگ یمن به س��ال پنجم خود دردها و 
رنج های مردم یمن بیشتر شده است چنانکه آوارگان 

در صنعا در وضعیت بحرانی به سر می برند. 
در منطق��ه ض��روان ش��مال پایتخ��ت یم��ن 
بزرگترین اردوگاه ها برای آوارگان یمنی ایجاد شده 
اس��ت اما پرداختن به زندگ��ی آوارگانی که در این 
اردوگاه زندگی می کنند بیش��تر شبیه مصیبت نامه 
است. ش��رایط وخیم انس��انی آوارگان این اردوگاه 
به خوبی نمایانگر ش��رایط بد م��ردم یمن در طول 
س��ال های جنگ در این کشور است. نبود امکانات 
اساسی زندگی در این منطقه مشهود است آوارگان 
این اردوگاه حتی از کمترین امکانات برای محافظت 
از خود در برابر باران برخوردار نیستند. وجود وبا در 
یمن عمق فاجعه س��اکنان این منطقه را دوچندان 
کرده است. نبود خدمات بهداشتی درمانی موجب 

رشد وبا در این ارودگاه شده است.
یک��ی از آوراگان اردوگاه ض��روان گف��ت: وبا 
در ای��ن منطقه ش��یوع پیدا کرده اس��ت عالوه بر 
وب��ا بیماری ه��ای بس��یار دیگری در ای��ن منطقه 
ش��یوع دارد و بس��یاری از کودکان به دلیل شدت 
بیماری ه��ا از دنیا می روند. ده ها ت��ن از آواردگان 
ای��ن اردوگاه اینجا در اطراف ماش��ین های حامل 

م��واد غذایی که یکی از س��ازمان های محلی اقدام 
به توزیع آن می کند جمع ش��ده و در انتظار مواد 
غذایی هس��تند. یکی از آوراگان این اردوگاه گفت: 
هیچ یک از نهادها و سازمان های بین المللی کمکی 
ب��ه م��ا نمی کنند. کمک ه��ای مح��دودی نیز که 
موسس��ات محلی در بین مردم توزیع می کنند به 
همه س��اکنان این اردوگاه نمی رسد این در حالی 
اس��ت که روز به روز به تعداد آوارگان این اردوگاه 
افزوده می شود. طبق آمارها طی 4 سال جنگ در 
یم��ن بیش از 3 میلی��ون و 500 هزار یمنی آواره 

شده اند که وضعیت آنها وخیم گزارش می شود.
این وضعیت بحران��ی در حالی بر یمن جاری 
اس��ت که در اقدامی علیه بش��ریت رئیس جمهور 
آمری��کا قطعنام��ه ای را که در کنگ��ره به تصویب 
رسیده و خواستار قطع حمایت واشنگتن از ائتالف 

سعودی در جنگ یمن بود، وتو کرد.
این قطعنامه، 23 اس��فند س��ال گذشته با 54 
رأی مواف��ق و 4۶ رأی مخال��ف در مجلس س��نا و 
15 فروردین سال جاری، با 24۷ رأی در برابر 1۷5 
رأی در مجلس نمایندگان به تصویب رس��ید. کاخ 

سفید قباًل تهدید کرده بود ترامپ این مصوبه را وتو 
خواهد کرد. آمری��کا از زمان آغاز جنگ علیه یمن 
با ارائه کمک های اطالعاتی و فروش تس��لیحات به 
عربستان سعودی و امارات از ائتالف متجاوز به یمن 
حمایت کرده و در ش��عله ور ماندن آتش جنگ در 
این کشور فقیر عربی نقش عمده ای ایفا کرده است. 
ترامپ در بیانیه ای، قطعنامه مصوب شده در کنگره 
را »تالش��ی خطرناک و غیرضروری« برای تضعیف 
اختیارات او به موجب قانون اساسی خوانده است. 

رئیس جمهور آمریکا در این بیانیه اذعان کرده 
دولت این کش��ور از زمان آغاز این جنگ در سال 
2015، با تبادل اطالعات، پشتیبانی لوجستیک و 
سوخت رس��انی در حین پرواز از برخی کشورهای 
عض��و ائتالف س��عودی »حمایت مح��دود« کرده 
اس��ت. ترامپ ادعا ک��رده دالیل متع��ددی برای 
حمای��ت آمریکا از ائتالف س��عودی وجود دارد. او 
گفت: »اولی��ن و مهم ترین نکت��ه اینکه وظیفه ما 
حف��ظ ایمنی بی��ش از ۸0 هزار آمریکایی اس��ت 
که ساکن کش��ورهایی از ائتالف هستند که هدف 

حمله حوثی ها )انصاراهلل( قرار گرفته اند. 

در ای��ن میان بنیاد کارنگ��ی در گزارش خود 
درب��اره جنگ پنج س��اله یم��ن نوش��ت: ولیعهد 
س��عودی، عربستان را در باتالق یمن گرفتار کرده 
اس��ت؛ او نمی دان��د که چ��ه می خواه��د و گیج و 
س��ردرگم است. »بنیاد کارنگی« یکی از مهم ترین 

کانون های اندیش��ه و تحلیل سیاس��ی در آمریکا، 
در یادداش��تی اعالم کرد که عربستان و امارات در 
جنگ یمن »بالتکلیف« مانده اند و خودش��ان هم 

»نمی دانند دنبال چه هستند«. 
»نیل پاتریک«، پژوهش��گر انگلیسی در مقاله 
تحلیل��ی ک��ه مرکز کارنگی منتش��ر ک��رد، گفت: 
استراتژی سردرگم عربستان موجب بروز وضعیت 
فروپاش��یده در مرزهای ملتهب جنوبی این کشور 
ش��د که به طور مس��تقیم بر امنیت ملی عربستان 
تاثیرگذار اس��ت. نویس��نده در پایان آورده است: 
روشن است که سیاس��ت عربستان کارساز نیست 
و فروپاش��ی کشور یمن مش��کالت امنیت ملی که 
عربس��تان ب��ا آن روبه روس��ت را وخیم تر می کند 
در حال��ی که امارات که فقط متاث��ر از پیامدهای 
غیرمستقیم این مسائل می شود با تحریک یمنی ها 

به عربستان و یمن به یک اندازه آسیب می زند
از س��وی دیگر »برنی سندرز« س��ناتور ارشد 
آمریکایی با انتقاد از اقدام »دونالد ترامپ« در وتوی 
مصوبه کنگره درباره قطع حمایت از ائتالف سعودی 
در جن��گ یمن گفت: »مردم یم��ن به کمک های 
انسان دوس��تانه نیاز دارند نه بمب های بیشتر«. اما 
وزیر مش��اور دول��ت در امور خارج��ه امارات عربی 
متح��ده از اق��دام رئیس جمهور آمری��کا در وتوی 
مصوبه کنگره این کش��ور درخصوص قطع حمایت 

از ائتالف سعودی علیه یمن، استقبال کرد.

«رانندگى هنگام خستگى یا بیمارى یعنى استقبال از حادثه» 

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي  استان بوشهر در نظر دارد پروژه هاى ذیل را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل به صورت  برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى همراه با ارزیابى 
کیفى ( بصورت فشرده )  به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکى دولت(سامانه ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار اسناد در سامانه 98/02/03 مى باشد.

1-  زمان  و محل توزیع اسناد : از  روز سه شنبه مورخ 98/02/03  لغایت دو شنبه 98/02/09 . از طریق درگاه الکترونیکى دولت(سامانه ستاد) 
2- آخرین مهلت تحویل مدارك:  تا پایان وقت ادارى  روز سه شنبه مورخ 98/02/24 می باشد 

3- نشانی محل تسلیم مدارك ارزیابى :   از طریق درگاه الکترونیکى دولت(سامانه ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir ضمنا ارائه پاکت حاوى اصل ضمانتنامه به دبیر خانه ساختمان شماره 2 اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى الزامى است .

4- مدت اعتبار پیشنهادات تا  170 روز پس از زمان بازگشایى پاکات مناقصه مى باشد. 
5- جلسه بازگشایی پاکات:  

* زمان بازگشایی پاکات ارزیابى کیفى در ساعت 09:00 روز چهار شنبه 98/02/25 در سالن جلسات اداره کل .
*تاریخ بازگشایى پاکات (الف-ب-ج) اسناد مناقصه و تعیین برنده مناقصه  متعاقبا پس از نتیجه ارزیابى کیفى به اطالع شرکت هایى که حائز حداقل امتیاز ارزیابى کیفى گردیده اند، خواهد رسید ؛ ضمنا حضور 

مناقصه گران در جلسه بازگشایى پاکات مناقصه بالمانع خواهد بود . 
6-شرایط متقاضى: 

*داشتن توان مالى و پشتیبانى  *  صالحیت و حسن سابقه در کارهاى قبلى * سابقه کار اجرایى * ماشین آالت و تجهیزات * کفایت کادر فنى و کارکنان کلیدى *مدیریت کار آمد و با تجربه و نظام مدیریتى 
مناسب * نظام کیفى انجام کار و تعیین کیفیت *  گواهى صالحیت ایمنى از اداره کار، رفا و امور اجتماعى

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد  مندرج است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان مى توانند به پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى http://iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن  3- 07733331281  تماس حاصل فرمایند.

شناسه آگهى: 433718
نوبت اول چاپ آگهى :98/01/29- نوبت دوم  چاپ آگهى :98/01/31

روابط عمومى اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان بوشهر

(( آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله اى همراه با ارزیابى کیفى  بصورت فشرده ))

مدت اجرا محل اجراموضوع مناقصه ردیف 
ي کار

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برآورد اولیه (ریال)
(ریال) 

رتبه و رشته مورد نیاز 

احداث قطعه دوم محور دیلم- 1
بهبهان(روستاى عامرى- ابتداى گردنه 

عامرى)

رتبه 4 رشته راه و 1289,088,461,6303,281,769,233ماهشهرستان دیلم
ترابرى

 

آگهی  فراخوان پیمانکار

موضوع : مناقصه شماره 98/02

  http://iets.mporg.ir 

 PSI 60

•
•
•
•
•
•
•
•

 http://iets.mporg.ir 

–

ترامپ مصوبه کنگره برای قطع حمایت از ائتالف سعودی را وتو کرد

 آوارگان صنعاء در وضعیت قرمز


