
اردن: انجمن ه��ای مردمی، حزب��ی و صنفی اردن 
ب��ا برگزاری تظاهراتی در بیش��تر اس��تان های این 
کش��ور خواس��تار لغو توافقنام��ه گازی میان اردن 
و رژیم صهیونیس��تی ش��دند. انجمن های مردمی، 
حزب��ی و صنفی اردن ب��ا برگ��زاری تظاهراتی در 
بیشتر استان های این کشور خواستار لغو توافقنامه 
گازی ش��دند که در سال ۲۰۱۶ میان اردن و رژیم 

صهیونیستی به امضا رسید.

کره ش�مالی: »کیم کیه گوان« مش��اور وزیر امور 
خارجه کره ش��مالی گفت، ارسال پیام تبریک تولد 
ب��ه »کیم جونگ اون« رهبر این کش��ور از س��وی 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای ش��روع 

مذاکره کافی نیست. 
گ��وان گفت با وجود مش��کالت اقتص��ادی موجود 
در ک��ره ش��مالی، این کش��ور حاضر نیس��ت تمام 
قابلیت های هسته ای خود را در ازای رفع تحریم ها 

از سوی آمریکا کنار بگذارد.

سازمان ملل: سخنگوی س��ازمان ملل اعالم کرد 
۱۰ کش��ور عضو که بدهی های معوقه آن ها انباشته 
ش��ده است، حق رای خود را در مجمع عمومی این 
س��ازمان از دس��ت دادند. سخنگوی س��ازمان ملل 
متح��د روز جمع��ه اعالم کرد ۱۰ کش��ور از جمله 
لبن��ان، ونزوئ��ال و جمهوری آفریق��ای مرکزی که 
بدهی های آن در پرداخت س��هم مشارکت اجباری 
در بودجه س��ازمان ملل متحد افزایش یافته است، 
ح��ق رای خود را در مجمع عمومی س��ازمان ملل 

متحد از دست دادند.

ذرهبین

پیام نخست وزیر جدید لبنان 
نخس��ت وزیر مکلف لبنان که قول داده ظرف ش��ش هفته دولت را تشکیل 
می ده��د، در بیانیه ای به تش��ریح کارهایی پرداخت که در طول س��ه هفته 

گذشته برای این منظور انجام داده است.
»حس��ان دیاب« نخست وزیر مأمور به تشکیل دولت لبنان سه هفته پس از 
زمانی که برای این مأموریت انتخاب شد، با صدور بیانیه ای روند اقدامات انجام 
ش��ده تا کنون را تش��ریح کرد. بر اساس گزارش شبکه »المنار«، وی در بیانیه خود 
اعالم کرد: ائتالف های پارلمانی و سایر نمایندگان، سیاستمداران و افراد مستقل بر 
اس��اس این قاعده که مس��تقل و از گروه تکنوکرات هستم، من را مأمور به تشکیل 
دولت کردند، از ابتدا بر موارد فوق توافق ش��د: تش��کیل دولتی کوچک متش��کل از 
هجده وزیر زن و مرد، جدایی وزارت از پارلمان، مش��ارکت بیش��تر زنان، لغو پست 

وزیر مشاور و عدم مشارکت وزرای دولت پیشبرد امور در دولت جدید.

تقویت مقاومت فراگیر در کرانه باختری
س��خنگوی جنب��ش حماس ب��ه طرح جدی��د رژیم صهیونیس��تی مبنی بر 

گسترش شهرک سازی ها واکنش نشان داد.
 حازم قاسم س��خنگوی جنبش حماس با اشاره به گسترش شهرک سازی 
ها در کرانه باختری خواهان تقویت مقاومت به صورت فراگیر در این منطقه 
شد.وی تاکید کرد که اظهارات توس��عه طلبانه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
در خصوص شهرک سازی ها بخشی از جنگ همه جانبه رژیم اشغالگر صهیونیستی 
علیه ملت فلس��طین تحت حمایت آمریکا اس��ت.حازم قاس��م تاکی��د کرد که ملت 
فلس��طین بای��د در مقابل ای��ن تجاوزات موضع��ی قاطع و یکپارچ��ه اتخاذ کرده و 
عملیات های مقاومتی در کرانه باختری را تشدید کند.قاسم از تشکیالت خودگردان 
فلسطین نیز خواست دست از تعقیب و بازداشت مبارزان مقاومت در کرانه باختری 

برداشته و به همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی پایان دهد. 

هشدار ونزوئال به آمریکا 
دول��ت کاراکاس به آمریکا در مورد هرگونه تالش برای مداخله در انتخابات 

مجمع ملی این کشور در سال ۲۰۲۰ هشدار داد.
خورخه آرئاسا وزیر خارجه ونزوئال عنوان کرد که دولت آمریکا قصد دارد طرحی 
را برای مداخله در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۰ اجرایی کند.وی تصریح کرد: واشنگتن 
پیام هایی را به برخی کشورهای داده و از آنها خواسته خواستار برگزاری انتخابات 
آزاد در ونزوئال شوند. این مداخله در امور کشور ماست. وی افزود: دولت آمریکا دست از 
راهبردی که قبال براساس آن تالش می کرد در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئال مداخله 
کند، برنداشته است. واشگتن به دنبال ایجاد دولت انتقالی در ونزوئالست تا از طریق آن 
انتخاب��ات مدنظرش را برگزار کند. این مقام ارش��د ونزوئال افزود:آنها )آمریکایی ها( می 
خواهند براساس استانداردهای خودشان انتخابات ونزوئال را برگزار کنند اما این اتفاق هیچ 

وقت رخ نخواهد داد چون واشنگتن ونزوئال را کنترل نمی کند.

فرامرز اصغری 

تلویزیون عمان از در گذش��ت قابوس بن سعید بن تیمور 
س��لطان این کش��ور خبر داد. س��لطان عمان که در سن 
79 سالگی در گذش��ت از سال ۱97۰ میالدی و به مدت 
پنجاه س��ال در این کشور حکفرمایی کرد. در همین حال 
تلویزیون رس��می عم��ان، انتصاب »هیثم ب��ن طارق آل 
سعید« به عنوان پادشاه جدید عمان را تایید کرد. شورای 
عالی دفاع عمان طی بیانیه ای اعالم کرد که نشستی برای 
بازگش��ایی  نامه محرمانه س��لطان قابوس درباره جانشین 

او برگزار ش��د و هیثم بن طارق بن س��عید سلطان جدید 
عمان است. حال این سوال مطرح می شود که با درگذشت 
قابوس آیا تغییری در سیاست های عمان ایجاد خواهد شد 

و یا اینکه به سیاست های گذشته اش ادامه می دهد؟
نگاه��ی به سیاس��ت های عمان در دوران س��لطان قابوس 
نش��ان می دهد که این کش��ور تالش داش��ته تا در قالبی 
بی طرفان��ه رفتار نماید بگونه ای ک��ه در هیچ منازعی وارد 
نشده و به نوعی به دنبال نقش میانجی بوده است. کارنامه 
عمان نش��ان می دهد که از یک سو در معادالت منطقه ای 
ب��ه دنبال میانجی گری بوده اس��ت که اقداماتش در قبال 
بح��ران یمن و نیز اختالفات ایران و عربس��تان را می توان 
برشمرد. در معادالت جهانی نیز عمان تقریبا این رفتار را از 
عمان شاهدیم چنانکه در مباحث میان ایران و آمریکا این 

اقدامات را صورت داده اس��ت. نکته قابل توجه آنکه حتی 
در قبال مس��ئله فلس��طین نیز این سیاست صورت گرفته 
چنانکه از یک س��و نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست ها به 
عمان س��فر داشته و از س��وی دیگر عمان بر لزوم تشکیل 

کشور مستقل فلسطین تاکید کرده است.
 در ای��ن می��ان ی��ک اصل مه��م وج��ود دارد و آن اینکه 
کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای نیز این نقش میانجی 
و ب��ی طرفان��ه عم��ان را پذیرفته اند و هرگز ب��ه دنبال به 
چالش کش��اندن آن نبوده اند. با توجه به شرایط ذکر شده 
و با عنایت ب��ه اینکه عمان عمال ت��وان نظامی، اقتصادی 
قابل توجهی برای ورود به بحران ها و رقابت های منطقه ای 
را ن��دارد دولتمردان این کش��ور به دنب��ال ورود به عرصه 
رقابت��ی در منطقه نخواهند بود چرا که این ورود به منزله 

هزینه های س��نگین برای این کشور اس��ت. بر این اساس 
می توان گفت که پادش��اه جدید عمان تالش خواهد کرد 
تا همان سیاس��ت های گذشته را اجرایی سازد و به دنبال 
ورود به عرصه های جدید نخواهد بود چنانکه پادشاه جدید 
این کش��ور نیز تاکید کرده است که راه سلطان قابوس را 

ادامه خواهد داد. 
در ای��ن می��ان کش��ورهای منطق��ه ای و فرامنطقه ای هم 
استمرار روند گذش��ته را مولفه ای مثبت ارزیابی می کنند 
چرا که خروج عمان از وضعیت گذشته زمینه ساز بحران ها 
و رقابت های جدید در منطقه می ش��ود در حالی که نبود 
یک کش��ور ب��ی طرف و واس��ط این بحران ها را تش��دید 
می کند که قطعا به نفع منطقه و فرامنطقه نخواهد بود لذا 

همگان برای استمرار روند گذشته اقدام خواهند کرد. 

یادداشت

 تشدید وخامت وضعیت جسمانی 
شیخ زکزاکی در زندان 

س��کوت مدعیان حقوق بش��ر در قبال وضعیت بحرانی دفتر شیخ ابراهیم 
زکزاکی، رهبر جنبش اسالمی نیجریه در حالی ادامه دارد که دفتر وی در 

پیامی توییتری اعالم کرد وضعیت سالمتی ایشان وخیم است.
دفتر ش��یخ ابراهی��م زکزاکی، رهبر جنبش اس��المی نیجری��ه در پیامی 
توییت��ری اعالم ک��رد اطالعاتی که از طرف افراد مالقات کننده با ش��یخ 
زکزاکی در روز پنجش��نبه نهم ژانویه س��ال ۲۰۲۰ به ما رس��یده، نشان 
می دهد که وضعیت سالمتی ایشان وخیم است.در ادامه توئیت های دفتر 
ش��یخ زکزاکی آمده اس��ت: »همانطور که قباًل هشدار داده بودیم مقامات 

زندان همچنان از دسترس��ی پزش��کان به ش��یخ زکزاکی و معاینه ایشان 
ممانعت می کنند؛ بنابراین این امکان وجود ندارد بدانیم وضعیت سالمتی 
او چگونه اس��ت.« دفتر ش��یخ زکزاکی همچنین اع��الم کرد: »با توجه به 
بیانیه عایشه دیککو، دادستان کل که گفته است سرنوشت شیخ زکزاکی 
در دست دادگاه است نه دولت ایالتی، شکی نیست که این ظالمان به طور 
خطرناکی انگیزه های پنهانی در قبال ش��یخ بیمار دارند. آن ها قصد دارند 
از دادگاه برای محکوم کردن او به اعدام که هدف اصلی آنهاست استفاده 
کنند و این )س��پردن پرونده ب��ه دادگاه( توجیهی برای اعدام وی خواهد 
بود.« در ادامه این توئیت ها آمده است: »پیامد های این بی عدالتی بزرگ 
می تواند بس��یار خطرناک و بسیار غیرقابل پیش بینی باشد و این پیامد ها 

ممکن است برای نیجریه و خارج از آن غیرقابل جبران باشد. 

ب��ا ب��ه بن بس��ت رس��یدن 
دول��ت  می��ان  مذاک��رات 
کارگ��ری  س��ندیکاهای  و 
معترض��ان فرانس��وی دیروز 
مجددا ب��ه خیابانه��ا آمدند 
تا علی��ه سیاس��تهای دولت 

کشورشان تظاهرات کنند.
 تظاهرکنندگان در خیابانهای 
ش��هر پاریس تجمع کرده اند 
تا به سیاستهای اقتصادی و 
اجتماعی دولت کشورشان از 

جمله طرح جنجالی اخیر مربوط به اصالحات نظام بازنشس��تگی اعتراض 
کنند. اتحادیه های تجاری فرانسه بعد از به بن بست رسیدن مذاکراتشان 
با دولت بر س��ر اصالحات مناقش��ه برانگیز بازنشس��تگی به این اعتراضات 
پیوسته اند. همچنین معترضان جنبش جلیقه زردها نیز با مشارکت در این 
اقدام عمومی به دنبال طرح مطالبات و شکایاتش��ان از سیاستهای دولت 
هس��تند. هر چند که تظاهرات دو گروه به صورت مجزا ش��روع شدند، اما 
در ادامه برنامه ریزی کرده اند تا در محل میدان "رپوبلیک" در شهر پاریس 

تجمعی واحد را تشکیل دهند.
در حالی که فرانس��ه خود را آماده پنجمین روز اعتراضات سراس��ری در سال 
۲۰۲۰ می کند، تالش برای شکستن بن بست بر سر اصالحات نظام بازنشستگی 

این کشور در مذاکرات میان دولت و اتحادیه های تجاری ناکام ماند.
اعتصاب��ات در بخش حمل ونقل عمومی فرانس��ه در اعتراض به اصالحات 
مناقشه برانگیز نظام بازنشستگی این کشور وارد روز سی وهفتم خود شده 
است. دولت میانه روی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به رغم تداوم 
اعتراضات، روز جمعه با ارائ��ه پیش نویس الیحه مربوط به این اصالحات 
که همچنان شامل بند جنجالی افزایش سن بازنشستگی به ۶4 سال بود، 
اتحادیه های صنفی معترض را به چالش کشید.ادوار فیلیپ، نخست وزیر 
فرانسه اظهار کرد، این اصالحات باید منجر به تنظیم یک بودجه متعادل 
برای حقوق های بازنشس��تگی شود و افزایش سن بازنشستگی بهترین راه 
دس��تیابی به این امر اس��ت. فرانس��ه معادل ۱4 درصد از تولید ناخالص 

داخلی خود را صرف پرداخت حقوق های بازنشستگی می کند.

فرانس��ه  دول��ت  موض��ع   
از  اتحادیه ها  باع��ث خش��م 
اتحادیه  بزرگتری��ن  جمل��ه 
تج��اری ای��ن کش��ور یعنی 
دموکراتیک  "کنفدراس��یون 
کار فرانس��ه" )CFDT( که 
اس��ت  اصالحات  به  متمایل 
شده اس��ت. این اتحادیه روز 
جمعه هش��دار داد پیشنهاد 
دولت برای مذاکرات بیش��تر 
را در صورت��ی ک��ه همزمان 
ب��ا آن پارلمان ش��روع به بحث درباره الیحه کن��د رد می کند.لوران برژه، 
رئی��س اتحادی��ه CFDT به خبرن��گاران گفت: ما به یک ش��رط در این 
مذاکرات شرکت خواهیم کرد، این که نتیجه مذاکرات از همان اول تعیین 
نش��ده باش��د.دولت ادوار فیلیپ وعده داده هر گونه راه حل جایگزین را 
بعدا به عنوان اصالحی��ه تصویب کند.اتحادیه CFDT بر خالف اتحادیه 
تجاری تندروی "کنفدراس��یون سراس��ری کار" )CGT( با پایه و اساس 
اصالح��ات پیش��نهادی دولت یعنی تصویب یک سیس��تم بازنشس��تگی 
امتیازمحور واحد به جای 4۲ سیستم بازنشستگی مجزای فعلی با سنهای 
بازنشس��تگی مختلف موافق اس��ت. اما این اتحادیه با مساله افزایش سن 
بازنشس��تگی در فرانسه مخالفت کرده و آن را "کورکورانه و غیرمنصفانه" 
 CFDT دانسته اس��ت.برای رئیس جمهور فرانسه جلب حمایت اتحادیه
به منظور در هم شکس��تن جبهه واحد اتحادیه های مخالف با اصالحات 
بازنشس��تگی اهمیت زیادی دارد در حالی ک��ه اتحادیه های دیگر تنها بر 
لغو کامل این اصالحات تاکید دارند.نخس��ت وزیر فرانس��ه بعد از نشستی 
با رهبران اتحادیه ها اظهار کرد، طرح های پیش��نهادی مکتوب ملموسی 
را نزد اتحادیه های تجاری خواهد فرس��تاد اما او مشخص نکرد که دولت 
با چه درخواس��تهایی موافقت کرده است. لوران پیتراسفسکی، مقام ارشد 
امور بازنشستگی در دولت فرانسه به رویترز گفت: ما نمی توانیم الیحه ای 
داش��ته باشیم که نسبت به مساله س��ن بازنشستگی سکوت اختیار کرده 
باش��د چرا که منجر به ارائه یک بودجه بازنشستگی متعادل نخواهد شد. 

این قلب اصالحات است.

تظاهرات جلیقه زردها علیه سیاست های ماکرون ادامه دارد

فرانسه همچنان در کوران اعتراض

گزارش
تلویزیون رسمی عمان در حالی  تایید کرد »هیثم بن طارق 
آل سعید« جانشین سلطان فقید این کشور است که وی در 

اولین سخنان بر ادامه راه سلطان قابوس تاکید کرد. 
 تلویزی��ون رس��می عم��ان، انتصاب »هیثم ب��ن طارق آل 
س��عید« به عنوان پادشاه جدید عمان را تایید کرد.شورای 
عالی دفاع عمان طی بیانیه ای اعالم کرد که نشس��تی برای 
بازگش��ایی  نامه محرمانه س��لطان قابوس درباره جانشین 
او برگزار ش��د و هیثم بن طارق بن س��عید سلطان جدید 
عمان اس��ت. برخی رس��انه های عربی و کاربران شبکه های 
اجتماعی تصاویری از مراس��م انتصاب سلطان جدید عمان 
منتش��ر کردند.پی��ش از این، روزنامه »الوط��ن« عمان نیز 
در صفحه توئیتر خود نوش��ت: هیثم بن طارق آل س��عید 
امروز در برابر پارلمان عمان به عنوان سلطان جدید عمان 

سوگند یاد می کند. »هیثم بن طارق« ۶۶ ساله وزیر میراث 
و فرهنگ عمان و پسرعموی سلطان فقید این کشور است 
که از دو سال پیش از جمله گزینه های جانشینی سلطنت 
عم��ان بود.تلویزیون عمان س��حرگاه دیروز از در گذش��ت 

»قابوس بن سعید بن تیمور« سلطان این کشور خبر داد.
دولت عمان به مناسبت در گذشت سلطان این کشور سه روز 
عزای عمومی اعالم و امروز را نیز در این کش��ور برای انجام 
مراسم خاکسپاری پیکر سلطان قابوس تعطیل کرد.سلطان 
عمان که در س��ن 79 س��الگی در گذش��ت از سال ۱97۰ 

میالدی و به مدت پنجاه سال در این کشور حکفرمایی کرد.
پیش از اعالم خبر فوت سلطان عمان،  منابع خبری از استقرار 
گسترده ارتش و نیروی پلیس در خیابان های این کشور خبر 
داده بودند.  انتقال قدرت در عمان بر اساس ساختاری است 
که در س��ال ۱99۶ صادر شد. طی آن خاندان سلطنتی سه 
روز فرصت دارد جانشین سلطان قابوس را معین کند در غیر 
این صورت شورایی متشکل از رؤسای ارتش، دادگاه عالی و 
دو نماینده شورا نامه مهر و موم شده پادشاه را باید باز کنند 
در آن جانش��ین خود را معرفی کرده اس��ت. سلطان جدید 

عمان گفت سیاس��ت خارجی عمان مبتنی بر همزیس��تی 
مسالمت آمیز را حفظ می کند. هیثم بن طارق در ۱۳ اکتبر 
۱9۵4 میالدی در عمان متولد ش��د، وی در ۱979 میالدی 
در رش��ته برنامه خدمات خارجی دانش��گاه آکسفورد  فارغ 
التحصیل شد. پادش��اه جدید عمان پیش از اینکه به عنوان 
جانشین سلطان قابوس انتخاب شود به عنوان وزیر میراث و 

فرهنگ عمان انجام وظیفه می کرد.
به دنبال اعالم خبر درگذشت سلطان این کشور، شورای عالی 
دفاع عمان جلس��ه ای فوق العاده در مقرش در »البس��تان« 
تش��کیل داد و در آن هیثم بن طارق آلسعید، مراسم سوگند 
پادش��اهی یاد کرد. در همین حال  مهدی المش��اط رئیس 
ش��ورای عالی سیاسی یمن از مواضع برادرانه سلطان قابوس 

پادشاه فقید عمان در قبال ملت یمن قدردانی کرد.

چرا تغییری در راه نیست؟
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با اعالم خبر درگذشت سلطان قابوس
هیثم بن طارق بر تخت پادشاهی عمان نشست

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان گیالن
2- شرح مختصر موضوع مناقصه: اجراى قسمتى از خطوط اصلى فاضالب از زون 2 به زون 1  صومعه سرا

3 - مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد: از تاریخ 98/10/23 الى 98/10/30
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد تاساعت 14 روز سه شنبه مورخ 98/11/15

زمان بازگشایى پیشنهاد ها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/11/16
4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از مورخه 98/10/23 مى باشد. 

الکترونیکى  تدارکات  سامانه  طریق  از  پاکتها  بازگشایى  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  کلیه 
دولت(ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى،مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.(ضمنا پیمانکاران مکلف هستند پاکت الف را 

بصورت فیزیکى نیز تحویل دهند)
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه-معاونت مهندسى و توسعه 01333368166 و 

برگزارى مناقصه-دفتر قراردادها 01333368482 
- اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :رشت 01333251136 تهران02141934

5- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
قیمت اسناد مناقصه 500,000  ریال (پانصد هزار ریال) است که به حساب شماره 0108102328005 بانک ملى شعبه محتشم رشت کد شعبه 
3720 شماره شبا IR 020170000000108102328005  به نام شرکت آب و فاضالب استان گیالن فقط بصورت الکترونیکى از درگاه سامانه ستاد 

واریز گردد.
6- میزان سپرده شرکت در مناقصه:   2،005،390،000 ریال (نوع تضمین صرفا ضمانت نامه بانکى معتبر یا اصل فیش واریز وجه نقد یا اوراق 

مشارکت بى نام بر اساس آیین نامه تضمین براى معامالت دولتى شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/9/22 مى باشد)
مبلغ برآورد:   40،107،720،522 ریال   

مبناى بر آورد اولیه: فهرست بها پایه سال 98  
نوع فهرست بها: شبکه جمع آورى و انتقال فاضالب

7- رشته پیمانکار:آب
8- ارایه گواهینامه تایید صالحیت ایمنى ( HSE ) در هنگام عقد قرارداد الزامى است.

9- محل تامین اعتبار: عمرانى طرح شماره 1503002124 و سایر طرحهاى داراى اعتبار و پرداخت به صورت اسناد خزانه،اوراق مشارکت یا 
وجه نقد در صورت تخصیص.

10- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور پارس پیاب
http://iets.mporg.ir : 11- سایت ملى مناقصات کشور

www.abfa-guilan.ir سایت شرکت آب و فاضالب شهرى استان گیالن
12- مهلت اعتبار پیشنهاد:سه ماه (براى مدت سه ماه دیگر قابل تمدید مى باشد)

13- هزینه دو نوبت آگهى مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشورى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
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