
 فلسطین: از جمله اخیر فلسطین تخریب دو منزل 
در قدس اشغالی و حمله شهرک نشینان صهیونیستی 
به یک مادر فلس��طینی و فرزندش با اس��پری فلفل 
است. بلدوزرهای رژیم صهیونیستی دو منزل متعلق 
به فلس��طینی ها در منطقه »خله عبد« شهر »جبل 
المکبر« قدس را به بهانه نداشتن مجوز تخریب کردند. 
شهرک نشینان صهیونیس��ت با اسپری فلفل به یک 
مادر فلس��طینی و فرزندش در منطقه »تل الرمیده« 

در الخلیل کرانه باختری حمله کردند.

 هند: حزب نخس��ت وزیر هند کرس��ی یک ایالت 
کلیدی را در انتخابات پارلمانی این کشور از دست داد 
که ضربه ای سخت برای حزب ناسیونالیست هندوی 
نارندرا مودی محسوب می شود که با اعتراضات گسترده 
ضد دولتی علیه قانون جدید شهروندی روبروست. بر 
اس��اس نتایج اعالم شده از سوی کمیسیون انتخابات 
هند، حزب بهاراتیا جاناتا در مقابل حزب اپوزیسیون 
کنگره و سایر گروه های قدرتمند منطقه ای در ایالت 

شرقی "جارکند" ناکام ماند.

 امارات: منابع خبری گزارش دادند؛ امارات متحده 
عربی مزدور کمکی از سودان و چاد برای ژنرال خلیفه 
حفتر فرمانده نیروهای موسوم به »ارتش ملی لیبی« 
به بنغازی اعزام کرده اس��ت. »محمد حمدان دقلو« 
معروف ب��ه »حمیدتی« رییس نیروهای پش��تیبانی 
سریع سودان که در زمان حاضر معاون رییس شورای 
حاکمیتی سودان است، در چارچوب توافق های قبلی 
با ابوظبی ۵۰۰ نظامی را به شهر بنغازی که در کنترل 

خلیفه حفتر است، اعزام کرد.

 اردن: خان��واده  اردنی ه��ای بازداش��ت ش��ده در 
عربس��تان بار دیگر و این بار مقابل س��فارت سعودی 
در اردن تجمع کردند. »این زندانیان، بی هیچ اتهامی، 
بیش از ده ماه است که در زندان های سعودی به سر 

می برند«.
ش��رکت کنندگان در این تجمع با در دس��ت داشتن 
پالکارد و س��ر دادن ش��عار،  خواس��تار آزادی اعضای 

خانوادهایشان شدند.

 سوریه: ارتش سوریه در ادامه پیشروی های اخیر در 
جنوب شرق استان ادلب، خود را به چهار کیلومتری 
بزرگراه بین المللی حلب - حماه رساند.ارتش سوریه 
در ادامه پیشروی های روزهای اخیر در استان ادلب، با 
آزادسازی شهرک »جرجناز« در جنوب شرقی استان 
ادلب به دس��تاورد میدانی مهمی دس��ت یافت تا راه 
برای آزادسازی هدف بعدی یعنی شهر معره النعمان 

فراهم شود.

ذرهبین

انعطاف أمل و حزب اهلل در قبال الحریری 
 »حس��ان دیاب« نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید لبنان گفته این 

دولت را ظرف چهار تا شش هفته تشکیل خواهد داد.
»نبی��ه بری« رئیس پارلمان لبنان در این خصوص گفت، از حس��ان دیاب 
انتظار می رود با تمام طیف های سیاس��ی در تماس باش��د و از هیچ تالشی 
برای مش��ارکت این طیف ها در دولت دریغ نش��ود اما اگر دیاب موافق نیست 
این موضوع مربوط به خودش می ش��ود.وی از تظاهرات حامیان س��عد الحریری در 
خیابان ها در اعتراض به عدم نخست وزیری مجدد وی ابراز تعجب کرد و گفت، برای 
قانع کردن الحریری تالش زیادی کرده و حتی وقتی موضع القوات اللبنانیه را دیده 
به الحریری نصیحت کرده که ادامه دهد و کاری بیشتر از این از دستش برنمی آمده 
اس��ت.نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در پای��ان صحبت های خود گفت که احتماال 

سعد الحریری اکنون احساس پشیمانی می کند.

احکام سعودی پنهان کردن جنایت است
مدیرحوزه پژوهش های خاورمیانه س��ازمان عف��و بین الملل در واکنش به حکم 
صادرش��ده در پرونده خاشقجی در دادگاه عربس��تان سعودی، گفت این حکم 
تالش برای »پوش��اندن جنایت« است. لین معلوف، در واکنش به احکام صادر 
شده در پرونده جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی گفت که این حکم همانند 
تالش برای پوشاندن جنایت است. معلوف در ارتباط با حکم صادر شده در پرونده 
خاشقجی گفت:  »این حکم عبارت است از ]تالش[ برای پوشاندن جرم؛ عدالت در حق 
جمال خاشقجی رعایت نشده است و حقیقت برای عزیزانش مشخص نیست«. معلوف 
در ادامه گفت، با آنکه پرونده محاکمه متهمان پرونده خاشقجی بسته شده، با این حال 
اطالعاتی در خصوص چگونی اجرای تحقیقات،  ارائه نشده است. در این میان بحرین و 
امارات احکام دستگاه قضایی عربستان سعودی درباره قتل »جمال خاشقچی« روزنامه نگار 

منتقد این کشور را بیانگر سالمت این دستگاه و پایبندی ریاض به قانون خواندند.

معرفی ائتالف بزرگ پارلمان عراق 
منابع عراقی اعالم کردند که رئیس پارلمان این کش��ور طی نامه ای به برهم 
صالح رئیس جمهور این کش��ور، به وی اعالم کرده است که ائتالف اکثریت 
یا بزرگ پارلمانی کدام است. قصی عباس از نمایندگان پارلمان عراق اعالم 
کرد که محمد الحلبوس��ی رئیس پارلمان این کش��ور طی نامه ای به برهم 
صال��ح، به وی اعالم کرده اس��ت که ائتالف اکثریت یا ب��زرگ پارلمانی کدام 
اس��ت.وی بیان کرد: رئیس پارلمان در نامه ای به برهم صالح برای وی روشن کرده 
است که ائتالف بزرگ پارلمان کدام است. این ائتالف بزرگ، ائتالف البناء است.این 
در حالی است که یک منبع در دفتر حلبوسی هر گونه نامه که در آن ائتالف بزرگ 
مش��خص شده باشد را تکذیب کرد و آنرا بی اساس دانست.همزمان یک منبع آگاه 
عراقی از رایزنی حسن الکعبی معاون اول رئیس پارلمان عراق با برهم صالح درباره 

مشخص کردن ائتالف بزرگ در داخل پارلمان خبر داد.

دیوید ش��نکر معاون وزی��ر خارجه آمری��کا در امور خاور 
نزدی��ک می گوید که واش��نگتن در س��ال آینده میالدی، 
اقدامات خود برای مقابله با حضور روسیه و چین در منطقه 
غرب آس��یا را افزایش می دهد. درباره تالش های روسیه و 
چی��ن برای حضور در غرب آس��یا توضیح داد: می دانم که 
در س��ال ۲۰۲۰، ما شاهد افزایش تالش های آمریکا برای 
مقابله با  دخالت های روسیه و اخاذی های چین در منطقه 

خواهی��م بود. این مواضع که ادامه تنش��ها میان آمریکا با 
روس��یه و چین است این سوال را مطرح می سازد که چرا 
آمریکا چنین مسئله ای را مطرح کرده و چه اهدافی را در 
ورای آن دنبال می کند؟ آنچه در معادالت نظام بین الملل 
مش��اهده می شود تنشهای سیاس��ی، اقتصادی و امنیتی 

میان روسیه و چین با آمریکاست. 
در حوزه نظامی بیشتر در قبال روسیه و در حوزه اقتصادی 
محور با چین اس��ت. با توجه به این شرایط می توان گفت 
ک��ه مواضع ش��نکر برگرفته از همین حوزه رقابتی اس��ت 
که در س��ال آتی نیز ادامه خواهد یافت بویژه اینکه س��ال 
انتخابات در آمریکاس��ت و ترامپ تالش خواهد کرد از این 
مولفه برای کس��ب رای بهره گیرد. در این میان چند نکته 
مهم را نیز باید در نظر داشت و آن شرایط آمریکا در غرب 

آسیاس��ت. روند تحوالت نش��ان می دهد که آمریکا دیگر 
توان ایف��ای نقش هژمون در منطقه را ن��دارد که ناتوانی 
آن در عراق و س��وریه و نی��ز عدم تحقق وعده هایش برای 
اجرای ارتجاع عربی بویژه سعودی عمال جایگاه آمریکا در 
منطقه را تحت الشعاع قرار داده چنانکه حتی کشورهایی 
ماند فرانس��ه و انگلیس به دنبال تقوی��ت جایگاه خود در 

منطقه هستند. 
بر این اس��اس می ت��وان گفت که آمریکا ب��ا ادعای مقابله 
ب��ا روس��یه و چین به دنب��ال توجیه حض��ور در منطقه و 
دخالت در امور کشورهاست که حتی حمایت از تروریسم 
و تح��رکات نظامی در منطقه به این بهانه هم دور از ذهن 
نمی باش��د. در این میان یک نکته مه��م وجود دارد و آن 
اینک��ه آمریکایی ها هم��واره اذعان دارند ک��ه ایران محور 

اصلی ناکامی ها و بحران های آمریکا در خاورمیانه اس��ت. 
با توجهب ه این مسئله این سوال مطرح است که چرا نام 
چین و روسیه را مطرح کرده و ادعای مقابله همه جانبه با 
آنها را س��ر می دهند؟ پاسخ به این پرسش را در یک اصل 
می توان مشاهده کرد و آن اینکه غرب همواره تالش دارد 
ت��ا خود را کان��ون تحوالت جهان معرف��ی و چنان وانمود 
س��ازد که کش��ورها دو گزینه بیش��تر ندارند یا آمریکا یا 
روسیه. الگوی ایرانی یعنی مولفه ای ورای این ادعای غربی 
لذا آنها با برجسته سازی نام روسیه برآنند تا از الگو شدن 
ای��ران به عنوان الگویی مس��تقل و تاثیرگذار در معادالت 
منطقه جلوگیری کرده تا همچنان تصور غرب تنها محور 
تحوالت اس��ت را همچنان در افکار عمومی حفظ کرده و 

مانع از رویکرد جهانی به الگوهای غیر غربی شوند.  

یادداشت

گزارش

در آس��تانه س��ال نو  میالدی به دنبال اعتصاب 
س��ه هفته اخی��ر کارکن��ان بخ��ش حمل ونقل 
شهری و ریلی در فرانس��ه در اعتراض به اصالح 
نظام بازنشستگی، در اقدامی جدید، اتحادیه های 
خلبانان و مهمانداران هواپیما نیز اعالم کرده اند 

که می خواهند به جمع معترضان بپیوندند.
اصالح نظام بازنشستگی، از وعده های انتخاباتی 
امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کش��ور بوده 
و ب��ر تحقق آن اصرار دارد.نشس��ت اتحادیه ها با 
وزیر حمل ونقل و » لوران پیترازوسکی « مسئول 

جدید حقوق بازنشس��تگی فرانسه نتیجه ای نداشت و دو اتحادیه 
خلبانان و مهمانداران هواپیما نیز اعالم کردند که از س��وم ژانویه 
۲۰۲۰/ ۱۳دی ۹۸ ب��ه ص��ف اعتصاب ها علی��ه اصالحات حقوق 
بازنشس��تگی می پیوندند.تارنمای » ایر ژورنال « نشریه تخصصی 
فرانس��وی در صنع��ت حمل ونقل هوایی که اطالع��ات مربوط به 
شرکت های هواپیمایی، هواپیماها، مسیرهای جدید و سایر اخبار 
مربوط به صنع��ت هوانوردی غیرنظامی را منتش��ر می کند، روز 
سه شنبه نوشت: جای شگفتی نیست که نشست دیروز اتحادیه ها 
با وزیر حمل ونقل و مس��ئول حقوق بازنشس��تگی فرانس��ه، هیچ 

نتیجه ای به دنبال نداشته است.
اتحادی��ه ملی خلبانان خطوط هوایی فرانس��ه )SNPL( با تاکید 
بر حفظ حداقل س��ن بازنشس��تگی و پرداخ��ت حق بیمه کامل، 
نس��بت به اعتصاب ها از جمعه س��وم ژانویه ۲۰۲۰ پیش از پایان 
هفته تعطیالت سال نو میالدی هشدار داده است.»ایو ِدئه« رئیس 
این اتحادیه به ش��بکه تلویزونی » ب.اف.ام « گفته مواردی وجود 
دارد ک��ه می تواند اعالمیه اعتصاب را تغییر دهد. او بدون اش��اره 

به جزئیات اق��دام اتحادیه ملی خلبانان خطوط 
هوایی فرانس��ه گفت که احتمال تاخیر در آغاز 
اعتصاب ها وج��ود دارد.این اعتصاب از س��وم تا 
شش��م ژانویه پیش بینی شده اس��ت.با ورود به 
بیستمین روز اعتصاب ها، وضعیت برای کسانی 
که از قطار و مترو برای تردد اس��تفاده می کنند 
همچنان مختل اس��ت.با کاس��ته شدن از تعداد 
خطوط و قطارهای فع��ال همچون مترو، حجم 
عمده ای از ترددها و جابجایی ها توسط سیستم 
حمل ونقل اتوبوس��ی انجام می ش��ود که انتظار 
م��ی رود در تداوم اعتصاب ها، خط��وط اتوبوس رانی نیز با اختالل 
مواجه شود.نخستین ارزیابی ها از تاثیرات اعتصاب ها علیه حقوق 
بازنشستگی، از خسارت ۴۰۰ میلیون یورویی برای شرکت راه آهن 
فرانس��ه حکایت دارد. » ژان پیر فاراندو « رئیس این ش��رکت به 
لوموند گفت��ه، درگیری ها هنوز به پایان نرس��یده و برای ارزیابی 
کامل بس��یار زود است اما در مدت ۲۰ روز، ۴۰۰ میلیون یورو در 
گردش داریم که هنوز به نتیجه نرسیده است.بر اساس ویدئوهایی 
منتشر ش��ده از اعتصاب ها ، ورود پلیس به جمع اعتصاب گران با 
برخورد و ضرب و ش��تم آنها مواجه ش��ده اس��ت. در همین حال 
دومین پاالیش��گاه فرانس��ه هم به دنبال اعتصاب مخالفان دولت 
مکرون، از بامداد امروز )ش��ب جشن نوئل( کلید خاموشی خورد.
پس از پاالیشگاه الوِرا در منطقه "بوش دو قون" در جنوب فرانسه 
که از صبح دوش��نبه در مدار خاموش��ی و توق��ف مرحله ای قرار 
گرفت، حال بر اساس تصمیم کارکنان اعتصابی، پاالیشگاه بسیار 
مهم "گراند پونی" در منطقه "ِسن اِ مارن" در ۴۷ کیلومتری شرق 

پاریس هم فعالیتهایش را متوقف کرده است.

همزمان با تشدید تحرکات موشکی 
روسیه ضمن  رئیس جمهور  آمریکا، 
ابراز نگران��ی از تضعیف پیمان های 
کنترل تسلیحاتی، گفت مسکو باید 
استقرار موشک های آمریکا در اروپا 
و دیگ��ر مناطق جه��ان را زیر نظر 

داشته باشد.
»والدیمی��ر پوتی��ن« رئیس جمهور 
روس��یه با ابراز نگران��ی از اقدامات 
آمری��کا که ب��ه تضعی��ف نظام های 

کنترل تسلیحاتی در جهان منجر شده، گفت مسکو 
باید اس��تقرار موش��ک های آمریکا در جهان را رصد 
کند. پوتین که در مقر وزارت دفاع روسیه در مسکو 
س��خنرانی می ک��رد، گفت روس��یه از تضعیف نظام 
کنترل تس��لیحاتی همزمان با تقویت توان موشکی 
ایاالت متحده، نگران اس��ت.وی با اش��اره به خروج 
آمریکا از پیمان منع اس��تقرار موشک های میان برد 
)INF(، گفت: »امس��ال، ایاالت متحده عمال پیمان 
موش��ک های میان برد را از بین برد، به همین دلیل 
است که باید اس��تقرار احتمالی چنین موشک هایی 
در سرتاس��ر جهان را زیر نظر داشته باشیم.« در این 
میان معاون وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن روسیه 
و چین به تالش برای دخالت و سودجویی در منطقه 
غرب آس��یا، گفت اقدام واشنگتن ضد این مسئله در 
س��ال آینده افزایش می یابد. »دیوید شنکر« معاون 
وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک می گوید که 

واشنگتن در س��ال آینده میالدی، 
اقدام��ات خود برای مقابله با حضور 
روسیه و چین در منطقه غرب آسیا 
را افزای��ش می دهد. خبر دیگر آنکه 
وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی 
با همتای کانادای��ی، به او اطمینان 
داده ک��ه واش��نگتن در تنش های 
اوت��اوا با پکن در کنار کانادا اس��ت 
و ب��ه حمای��ت از این کش��ور ادامه 
می دهد. در حال��ی که تنش ها بین 
کانادا و چین بر سر ادامه بازداشت مدیر ارشد شرکت 
»هوآوی« به درخواس��ت واشنگتن و به اتهام »نقض 
تحریم های ایران« ادامه دارد، وزرای خارجه آمریکا و 
کانادا در یک تماس تلفنی علیه چین رایزنی کردند. 
در این میان وزی��ر خارجه چین با انتقاد از تبلیغات 
منفی آمریکا علیه کش��ورش در حوزه های مختلف، 
آن را باعث بی ثباتی توس��عه جهانی دانست. »وانگ 
یی« وزیر امور خارجه چین ش��امگاه دوشنبه گفت 
تبلیغ��ات منف��ی و بدنام کردن دولت پکن توس��ط 
ایاالت متحده نه تنها اقدامی مخالف حق حاکمیتی 
چین اس��ت بلکه بر توس��عه و ثب��ات جهانی نیز اثر 
می گذارد. از سوی دیگر »دیمیتری مدودف« نخست 
وزیر روسیه روز دوشنبه گفت که تحریم های آمریکا 
بر پ��روژه خط لوله »ن��ورد اس��تریم ۲« هیچ تأثیر 
فاجعه باری نخواهد داشت و این پروژه طی چند ماه 

آینده تکمیل خواهد شد.

علی تتماج 
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شهردارى پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد  مجوز شماره 98/576ش-1398/9/18 و براساس صورتجلسه کمسیون قانون حفظ و گسترش فضاى سبز 
شهردارى تعدادى از تنه درختان خشکیده و سرپا در پارکها و سطح شهر را یکجا  از طریق نشر آگهى مزایده به فروش برساند.

( الزم به ذکر است کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام خواهد گرفت).
1- واریز نقدى سپرده شرکت درمزایده به شماره حساب 3100000883006 یاارائه ضمانت نامه بانکى (حداقل با اعتبارسه ماهه)

2- سپرده نفرات اّول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با شخص برنده نزد شهردارى باقى خواهد ماند و در صورت انصراف هرکدام و یا عدم انعقاد قرارداد ظرف 
مدت 7 روز سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 

3- کلیه اقدامات از جمله تشخیص درختان قابل قطع با هماهنگى واحد فضاى سبز شهردارى مى باشد.
4- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها بنا به صرفه و صالح شهردارى مختار است.

5- کلیه هزینه هاى مربوط به قطع و حمل وتمیز کردن جاى آن وهزینه نشر آگهى و سایر هزینه ها برعهده برنده مزایده مى باشد. 
6-نفر برنده موظف است ظرف مدت 7 روز وقت ادارى نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید . 

7- به پیشنهادهاى مخدوش، مبهم، مشروط، فاقد فیش سپرده و خارج از مهلت مقّرر قانونى به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 WWW.SETADIRAN.IR  8- نحوه ارائه پیشنهاد : شرکت کنندگان مى بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد

سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت (الف) اسناد مزایده را در پاکت (ب) و پیشنهاد قیمت را در پاکت (ج) و هر سه پاکت را به صورت الك شده 
و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد و به حراست شهردارى تحویل داده و رسید دریافت دارند. 

9- مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده :   ازمورخه 1398/10/03 تا آخر وقت ادارى مورخه  1398/10/07         
10- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد :  از مورخه 1398/10/08 تا آخر وقت ادارى مورخه 1398/10/17 
11-  بازگشایی و بررسی پیشنهادها :  در مورخه 1398/10/18 -  دفتر شهردار - ساعت 15 بعد از ظهر .

12- نحوه تهیه و خرید اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت و کسب اطالعات و نحوه اطالع رسانی صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) 
WWW.SETADIRAN.IR  امکانپذیر است.                                                                                    

نوبت اول:1398/10/04-  نوبت دوم 1398/10/09

–

قیمت پایه براى هر وزن تقریبى (کیلو)نوع درختردیف
کیلو(ریال)

آدرسمبلغ سپرده(ریال)اندازه قطر شاخه یا تنه

پارك مغان و گردشگرى10/400/000تا اندازه دسته بیل320006/500کاج و سایر1

w w w . s i a s a t r o o z . c o m

@siasatrooz   تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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واقعیتیابهانهجویی

اعتراض در زمین و هوا علیه ماکرون
روسیه و آمریکا در نبرد موشک هاخلبانان و مهمانداران فرانسوی هم به اعتصاب حمل و نقل ریلی پیوستند


