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اسرائیل بار دیگر غزه را بمباران کرد
 جنگندههای اسرائیلي صبح روز شنبه اهدافی در
غزه ازجمله مواضع مقاومت را کمی بعد از حمالت
راکتی به شــهرکهای صهیونیســتی در واکنش به
ســرکوب تظاهرات »بازگشــت« روز جمعه که پنج
شهید و دهها زخمی بر جای گذاشت ،بمباران کردند.
به گزارش ایسنا ،جنگندههای این رژیم چندین حمله
هوایی به مواضع گردانهای عزالدین قســام ،شاخه
نظامی حماس و مواضع گردانهای قدس ،شــاخه
نظامی جهاد اسالمی در مناطق مختلف غزه داشتند.
به گزارش شــبکه الجزیره ،جنگندههای اســرائیلی
در یــک حمله ،منطقهای در همجواری بیمارســتان
اندونزیایــی را هــدف گرفتند کــه به تأکیــد وزارت
بهداشت فلسطین ،خســارت بسیاری به بخشهای
مربوطه بیمارســتان وارد کرد .تصاویر ضبطشده در
شــبکههای اجتماعی خسارت وارده به بیمارستان را
کامال نشان میدهند .وزارت بهداشت فلسطین نیز از
سازمانهای بینالمللی خواسته تا تدابیر حمایتی الزم
از کادرها و تیمهای بهداشــتی و بیمارســتانها را در
نظر بگیرند .این حمالت همچنین خسارتهای مالی
گســتردهای به زمینهای کشــاورزی فلسطینی وارد
کرد؛ درحالیکه آماری از تلفات منتشــر نشده است.
این حمالت در واکنش به موج جدید حمالت راکتی
به شهرکهای اسرائیلی انجام شد.در سایه این تنش
جدید گادی آیزنکوت ،رئیس ســتاد ارتش اســرائیل،
نشســتی را برای ارزیابی اوضاع تشــکیل داد .تلآویو
پیشازاین در واکنش به حمــالت راکتی مقاومت از
غزه اقدام به بســتن گذرگاهها و توقف انتقال سوخت
قطر به نیــروگاه برق این منطقه کرده بود .هنوز هیچ
گروهی مســئولیت این حمالت را برعهــده نگرفته؛
اما جهاد اســالمی در بیانیــهای اعالم کرده مقاومت
در برابر کشــتار افراد بیگناه از ســوی اشــغالگران
دستبسته نمینشیند.
وزیر خارجه سعودی:

متهمان قتل خاشقجی در عربستان
محاکمه میشوند
 عــادل الجبیر ،وزیر خارجه عربســتان ســعودی،
میگویــد کــه متهمــان قتــل جمــال خاشــقجی،
روزنامهنگار ســعودي ،در عربستان محاکمه خواهند
شــد .به گزارش بيبيســي ،این دیپلمات ســعودي
گفت :درباره استرداد باید گفت که این افراد شهروندان
سعودی هستند که در عربستان بازداشت شدهاند؛ پس
محاکمه آنها نیز در عربستان انجام خواهد شد .الجبیر
همچنین گفت که رسانههای غربی در پرونده جمال
خاشــقجی دچار »هیستری« شدهاند .او مانند گذشته
گفت که قتل جمال خاشقجی »اشتباه بزرگی« بوده؛
اما محمد بنســلمان ،ولیعهد این کشور ،از آن مطلع
نبــوده اســت.این موضعگیري از ســوي وزیر خارجه
عربســتان یک روز پس از آن بیان ميشــود که ترکیه
خواهان اســترداد  ۱۸متهم پرونده شد .عربستان پس
از فشــار ســنگین بینالمللی پذیرفته است که جمال
خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد ،با برنامهریزی قبلی در
کنسولگری این کشور در اســتانبول ترکیه کشته شده
است؛ هرچند عربســتان »نیروهای خودسر« را عامل
قتل دانسته است.در هفتههای اخیر رسانههای جهان
به نقل از منابعی در ترکیه جزئیات بســیاری را از قتل
جمال خاشقجی در کنسولگری فاش کردهاند .از سوي
دیگر جیمــز متیس ،وزیر دفاع آمریــکا ،در کنفرانس
امنیتی بحرین گفت که قتل خاشقجی در کنسولگری
عربســتان »باید برای همــه مایه نگرانی باشــد« .او
ادامه داد که آمریــکا »بیرحمی اینچنینی را تحمل
نمیکند که بخواهند یک روزنامهنگار را با خشــونت
خفه کنند؛ چراکه هر کشوری که قواعد بینالمللی و
حاکمیت قانــون را رعایت نکند ،ثبات منطقهای را به
خطر میاندازد ،آنهم در زمانی که بیش از هر وقتی
به ثبات نیاز داریم«.

تیراندازی در پنسیلوانیا با  ۷کشته
 رسانههای آمریکایی روز گذشته از وقوع تیراندازی
در شهر »پیتســبورگ« ایالت پنسیلوانیاي آمریکا خبر
داده و نوشــتهاند که این تیرانــدازی احتماال قربانیان
زیادی بر جای گذاشــته اســت .به گزارش سيانان،
مهاجم مردی ۴۶ســاله بــود که مجروح و ســپس
بازداشــت شده اســت .به دنبال این تیراندازی که در
کنیســه »جماعت درخت حیات« در ایــن ایالت رخ
داد ،تــا لحظه تنظیم گــزارش دســتکم هفت نفر
کشته و شــماری از شهروندان آمریکایي از جمله سه
نیروی پلیس زخمي شدند .سخنگوی پلیس منطقه
در همــان دقایق ابتدایی ،تیرانــدازی را تأیید کرد و از
مردم خواست به محل وقوع حادثه نزدیک نشوند اما
شبکه سیبیاس اندکی بعد اعالم کرد که این مهاجم
دســتگیر شده اســت .دونالد ترامپ رئیسجمهوري
آمریکا هم پیش از تأیید بازداشــت مهاجم ،در توییتر
نوشــت» :رخدادهــای جاری در پیتســبورگ را دنبال
میکنم .نیروهــای انتظامی در محل هســتند .افراد
حاضــر در منطقه باید همچنان پنــاه بگیرند .به نظر
میرســد که تعدادی کشــته شــدهاند .مطلع باشید
که تیرانداز همچنان آزاد اســت« .برخی رســانههای
آمریکایی این حمله را به »یهودســتیزی« ارتباط داده
و مدعی شدهاند که مهاجم گفته »باید تمام یهودیان
را کشــت« .همچنیــن برخی از رســانهها نیز گزارش
دادند که مهاجم ،مردی سفیدپوســت به نام »رابرت
بوئر« است که ساعاتی قبل از تیراندازی ،یک مؤسسه
یهــودی را به حمایت از مهاجــران غیرقانونی متهم
کرده و مدعی شده بود که این مهاجران مردم آمریکا
را میکشند.
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روﯾﺪاد
رهبران روسیه ،ترکیه ،آلمان و فرانسه روز گذشته
براي اولینبار گردهم آمدند تا شاید راهحلي سیاسي
براي پایان جنگ هفتساله سوریه بیابند؛ جنگي که
شــاید این رهبران منافع مشترکي در پایان آن داشته
باشــند ،اما مواضعشــان درباره این بحران و زوایاي
مختلف آن متفاوت اســت .این نشســت روز گذشته
در حالــي در اســتانبول و بــه میزبانــي رجبطیب
اردوغان ،رئیسجمهوري ترکیه ،برگزار شــد که ماه
گذشــته توافقي میان ترکیه و روسیه براي آتشبس
در ادلب ،آخرین پایگاه مخالفان دولت ،حاصل شــد
و ازهمینرو برخي تحلیلگران ميگویند نشست روز
گذشــته چندان نقش گرهگشایي ندارد و نباید انتظار
نتیجهاي عملي و کارگشا از آن داشت .ادلب آخرین
استاني است که دولت سوریه کنترل آن را در دست
نــدارد و بالطبــع محور همه نشســتهاي ماههاي
گذشته درباره سوریه بوده است.
اوایل ماه ســپتامبر )اواسط شــهریور( نیز ترکیه،
روســیه و ایــران در تهــران گردهم آمدنــد و گرچه
بیانیهاي مشترک میان سه طرف منتشر شد و طرفها
درباره رایزنيهاي بیشتر به توافق رسیدند ،اما روسیه
و ایران با پیشــنهاد آتشبس ترکیه مخالفت کردند
و در پي نشســت هم اختالفها بیــش از پیش بروز
یافــت .کمتــر از دو هفته بعــد ترکیه و روســیه با
کنارگذاشتن ایران نشســتي در سوچي روسیه برگزار
کردند و درباره ایجاد منطقهاي حائل در استان ادلب
ســوریه و منتفيشدن حمله نظامي به این استان به
توافق رسیدند.
برخــي گروههاي شورشــي حاضــر در ادلب از
حمایــت آنــکارا برخوردارنــد و بهاینترتیب ترکیه
در این نشســت نقش نماینده شورشــیان را بر عهده
داشــت و روســیه نیز که از حامیان دولت بشار اسد
اســت ،بهطور ضمني نماینده دولت ســوریه در این
نشست بود .حال و با توجه به غیبت ایران در نشست
استانبول این سؤال مطرح شده که آیا ميتوان روسیه
را همزمان نماینده ســوریه و ایران در این نشســت
خوانــد .تهران در حالي غایب بزرگ این نشســت به
شــمار ميرود که سهشــنبه هفته گذشــته حسین
جابريانصاري ،دســتیار ارشــد وزیر خارجه ایران در

نشست چهارجانبه استانبول بدون حضور ایران و آمریکا برگزار شد

غیبت میدانداران
امور ویژه سیاســي ،در سفري به مسکو در چارچوب
روند آستانه درباره تحوالت سوریه با مقامات روسیه
و ترکیه دیدار کرد .او درباره حضورنداشــتن ایران در
نشســت آســتانه چنین گفت» :هیچ کشوري امکان
کنارگذاشــتن دیگر کشــورها را ندارد و نقشآفرینی
ایران در ســوریه ،روند آســتانه و صلح در این کشور
مبتني بر واقعیت اســت و مورد توجه ترکیه و دیگر
بازیگران قرار داد«.
درحاليکــه به ادعــاي برخــي ناظــران ،ایران
مخالف حضور فرانسه در نشستهاي پیشین درباره
ســوریه بوده اســت ،نشست روز گذشــته با حضور
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه؛ رجبطیب
اردوغــان ،رئیسجمهوري ترکیــه؛ امانوئل مکرون،
رئیسجمهوري فرانســه و آنــگال مرکل ،صدراعظم
آلمان ،برگزار شــد .این اولین نشست آنکارا و مسکو
بــا رهبران دو کشــور تأثیرگــذار اتحادیــه اروپا بود.
نهاد ریاســتجمهوري ترکیه در بیانیهاي اعالم کرد
شرکتکنندگان در این نشست ضمن بررسي تحوالت
میداني سوریه ،شرایط اجراي آتشبس ادلب پس از
توافق ســوچي و روند سیاسي نشستهاي آستانه و

ژنو ،درباره راههاي برونرفت سیاسي براي حل پایدار
بحران سوریه نیز گفتوگو خواهند کرد.
بــا توجــه بــه بحــران پناهجویي در پــي جنگ
هفتساله سوریه و سرازیرشــدن آوارگان جنگي به
ترکیه و سپس به کشورهاي اروپایي ،به نظر ميرسد
یکي از انگیزههاي این کشورها از برگزاري این نشست
و تالش بــراي یافتن راهحلي سیاســي براي بحران
ســوریه ،مهار بحران پناهجویان است .آلمان تاکنون
نقــش مهمي در بحران ســوریه بازي نکــرده و این
نخستین حضور آنگال مرکل در چنین نشستي است؛
آنهم درحاليکــه آلمان پذیراي بیشــترین آوارگان
سوري در سطح اروپا بوده است .برلین از بهار ۲۰۱۸
تاکنون کنفرانسهایي با کشورهاي عربي و غربي بر
سر پذیرش پناهجویان برگزار کرده است .کشورهایي
شامل فرانســه ،آمریکا ،انگلیس ،عربستان سعودي
و اردن .آلمان امیدوار اســت نشســت استانبول گام
مؤثري براي یافتن یک راهحل سیاســي براي سوریه
باشد.
بااینحــال مشــارکتکنندگان پیش از نشســت
امیدها براي رســیدن به راهحلي درازمدت را منتفي

کردند .کاخ الیــزه فرانســه از »انتظارهاي معقول«
گفت و دیمیتري پســکوف ،ســخنگوي کاخ کرملین
هــم از همه خواســت »واقعبین« باشــند .به گفته
پســکوف درحاليکه همــه طرفها خواســتار یک
توافق سیاســي در ســوریه هســتند» ،ممکن است
اختالفنظرهاي مشخصي درباره ابزارها و تاکتیکها
وجود داشته باشد«.
به گفته برخــي تحلیلگران ،روســیه ميخواهد
از ایــن نشســت چهارجانبــه در اســتانبول بــراي
پررنگکــردن نقش خود بهعنــوان میانجیگر بحران
خاورمیانه استفاده کند و در ضمن کشورهاي اروپایي
را به مشارکت مالي در بازسازي سوریه بعد از جنگ
تشویق کند .هرچند به نظر آلمان ،هنوز زود است که
حرفي از نقش برلین براي کمک به بازسازي سوریه
بــه میان بیاید .این در حالي اســت کــه اختالفنظر
درباره آینده بشــار اســد ،رئیسجمهوري ســوریه،
میان طرفهاي این نشســت همچنان باقي است و
بشار اســد هم از نقشداشتن کشــورهاي غربي در
روند بازنویســي قانون اساسي این کشور انتقاد کرده
است .در ماه ژانویه نیز در کنگره سوچي که به ابتکار
روسیه برگزار شد ،کمیتهاي براي کار روي یک قانون
اساســي جدید در سوریه تشکیل شــد .البته دولت
ســوریه تاکنون با چنین گام و نقشآفریني ســازمان
ملل در این مسیر مخالفت کرده است.
بــه گفته تحلیلگران حضور فرانســه و آلمان در
این نشســت چهارجانبه ميتواند به قدرت چانهزني
ترکیه کمک کند ،چراکه هر ســه طرف نگاه یکساني
به دولت بشار اسد دارند .این نشست حتي در حالت
خوشبینانــه ميتواند بــه اردوغان کمــک کند که
رابطه این کشــور با اروپــا را ترمیم کند؛ رابطهاي که
در پي ســرکوبهاي آنکارا پــس از کودتاي نافرجام
سال  ۲۰۱۶به ســردي گراییده بود .رسانههاي ترکیه
گفتهاند اردوغان در حاشــیه این نشست ،دیدارهاي
دوجانبهاي هم خواهد داشت .با وجود توافق پیشین
ترکیه و روسیه و امیدها به نتیجه نشست روز گذشته،
برخــي منتقــدان ميگویند بهدلیل حضورنداشــتن
کشــورهاي تأثیرگذاري مانند ایاالت متحده و ایران،
نميتوان انتظار زیادي از این نشست داشت.

»ژائر بولسونارو« در آستانه پیروزی در انتخابات چهارمین دموکراسی جهان

ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﺮزﯾﻞ
چهارمین دموکراســی جهان در آســتانه چرخش سیاسی تاریخی
قــرار دارد .اگر نتیجه انتخابــات امروز برزیل ،پرجمعیتترین کشــور
آمریکایالتین ،مطابق نظرســنجیها باشــد ،این کشور یک پوپولیست
راســتگرای افراطی و حامــی حکومتهای دیکتاتــوری را بهعنوان
رئیسجمهور جدید خود خواهد شناخت.
آخرین نظرســنجیها قبل از دور دوم انتخابات ریاســتجمهوری
برزیل حاکی از پیشتازی  ۱۲درصدی ژائر بولسونارو ،چترباز سابق ارتش
برزیل است که موضعگیریهایش علیه رنگینپوستان ،سرخپوستان و
زنان ،جنجالهای فراوانی آفریده اســت .بولسونارو امروز در دور دوم
انتخابات ریاستجمهوری برزیل با فرناندو حداد رقابت خواهد کرد.
بولســونارو که به دلیل موضعگیریهایش به »ترامپ استوایی« یا
»ترامپ آمریکایالتین« مشــهور شده ،شعارهایی مانند رئیسجمهور
آمریــکا میدهد ،از جمله به هوادارانش وعده میدهد که »با پیروزی
در مهمتریــن انتخابات تاریــخ برزیل ،بزرگی و عظمــت را دوباره به
کشــورمان بازمیگردانیم« .بولســونارو نیز مانند ترامپ عالقه زیادی
دارد که مواضعش را در توییتر مطرح کند.
در آنســو نیز فرناندو حداد ،شهردار سابق سائوپائولو قرار دارد که
در روزهای اخیر موفق شده فاصله خود با بولسونارو را کاهش دهد و
به  ۱۲درصد برســاند .این نامزد حزب کارگران برزیل به هواداران خود
وعده میدهد کــه در انتخابات امروز چرخشــی تاریخی رقم خواهد
خورد .بر اســاس آخرین نظرسنجیها ،حداد حدود  ۴۴درصد رأی در
دور دوم انتخابات ریاستجمهوری کسب خواهد کرد و بولسونارو هم
با کسب  ۵۶درصد آرا رئیسجمهور جدید برزیل خواهد شد .با وجود
اینکه حداد چنین وعدهای داده ،اما بســیار بعید است که این اختالف
 ۱۲درصدی به سود این کاندیدای چپگرا تغییر کند.
در دور اول انتخابات ریاستجمهوری برزیل ،ژائر بولسونارو ،نامزد
راســت افراطی۴۷ ،درصد آرا را کســب کرد و رقیب اصلی او فرناندو

حداد ،نامزد حزب کارگر ۲۸ ،درصد آرا را به دســت آورد تا سرنوشت
انتخابات در دور دوم مشخص شود .سیاستهای بینتیجه و جنجالی
چپگرایان که  ۱۴ســال بر برزیل حکمرانی کردند و وخامت وضعیت
سیاسی و اقتصادی این کشور در پی فساد مالی گسترده در دولت لوال
داسیلوا و دیلما روسف ،رؤســایجمهور سابق برزیل ،باعث دلسردی
اکثریت مردم این کشــور از حزب کارگر و محبوبیت نامزد راستگرای
افراطی ،ژائر بولســونارو و پیشــتازی او در انتخابات ریاستجمهوری
برزیل شده است.
بولسونارو که سابقه حضور در ارتش برزیل را دارد ،بارها به تمجید
از دوران حکومت نظامیان در این کشــور پرداخته و ارتباط نزدیکی با
کلیساهای انجیلی برزیل دارد .او وعده داده است که با »نظم و قانون«
در کشــوری که همچنان با رکود اقتصــادی و تنشها و جنجالهای
ناشی از فســاد و رسواییهای سیاســی و مالی دستبهگریبان است،
تالش میکند تا رأیدهندگان را به سوی خود جلب کند و در این مسیر
نیز موفق شده اســت .با اینکه شــباهتهای زیادی میان دیدگاهها و
مواضع بولسونارو و ترامپ وجود دارد ،اما نسخه برزیلی ترامپ فردی
بیگانه با سیاســت نیست و در این مورد با ترامپ تفاوتی اساسی دارد.
بولســونارو از ســال  ۱۹۹۱نماینده پارلمان بــوده و در میان حامیانش
گروههای افراطگرای فرقهای و مذهبی به چشم میخورند.
در آســتانه دور دوم انتخابات ریاســتجمهوری برزیل ،بازارهای
مالی این کشور نســبت به انتخاب احتمالی بولسونارو واکنش مثبت
نشان دادند و شاخصهای بورس برزیل با چشمانداز پیروزی این نامزد
راستگرای افراطی روندی صعودی را ثبت کردهاند.
درهمینحــال ،دادگاه انتخاباتــی ریودوژانیرو نصــب بنرهایی در
اعتــراض به بولســونارو را پروپاگاندای انتخاباتی غیرقانونی دانســته
و دســتور به برچیدهشــدن آنها داده است .در شــش ایالت دیگر نیز
دســتورهای مشــابهی صادر شــده که باعث اعتراضهای گســترده

مظنون بستههای مشکوک در آمریکا در  ۵مورد تفهیم اتهام شد

 48ﺳﺎل زﻧﺪان در اﻧﺘﻈﺎر »ﺳﺎﯾﻮك«
ســزار ســایوک ،فردی که احتمال میرود بستههای
حــاوی بمب لولــهای را برای منتقــدان دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا ،ارسال کرده باشد ،در پنج مورد
تفهیم اتهام شــده اســت؛ از جمله ارســال غیرقانونی
مــواد منفجره و تهدید رئیسجمهوری پیشــین آمریکا.
بــه گزارش دویچهولــه ،از قرار معلوم ســایوک یکی از
طرفداران پروپاقرص دونالد ترامپ است ،زیرا شیشههای
خودروی خود را با پوستر و عکس ترامپ پوشانده است.
عالوه بر این ،عکسهایی هم که از ســایوک پیدا شده ،او
را همراه با پالکارد تبلیغاتی دونالد ترامپ در متینگهای
متعدد نشــان میدهند .به گفته جف سشنز ،دادستان
کل ایاالت متحده ،در صورت محکومیت ،او به  ۴۸سال
زندان محکوم میشود .کریستوفر ری ،رئیس افبیآی،
در کنفرانس خبری مشــترک با سشــنز گفت ،ســایوک
از طریق اثر انگشــتش روی یکی از بســتههای پســتی
شناســایی شده اســت .تاکنون  ۱۴بسته پستی مشکوک
کشف شده است .نخستین بسته در روز دوشنبه گذشته
برای جــورج ســوروس ،میلیاردر یهــودی -آمریکایی،
فرســتاده شده بود .پس از آن بستههای مشابهی کشف
شــد که از جمله به آدرس دفتر کار و خانه باراک اوباما،
رئیسجمهوری پیشــین آمریکا ،هیــالری کلینتون ،وزیر
خارجه پیشــین ،جو بایــدن ،معاون اوبامــا ،جان برنان،

رئیس سابق سازمان سیا و از منتقدان سرسخت دونالد
ترامــپ ،اریــک هولــدر ،دادســتان کل در دوران اوباما
و رابــرت دنیرو ،هنرپیشــه ســینما و از منتقدان جدی
رئیسجمهور ،ارســال شــده بودند .آخرین بستهها که
روز جمعه در نیویورک و فلوریدا کشــف شدند ،برای تام
اســتایر ،میلیاردر ساکن شمال کالیفرنیا و کامیال هریس،
سناتور دموکرات ،فرستاده شده بودند .استایر از منتقدان
سرســخت ترامپ اســت که کمپینی برای اســتیضاح
ترامپ بهراه انداخته بود.
سوابق کیفری منتقد ترامپ
به گفته پلیس ،ســایوک ۵۶ســاله ،بــرای عضویت
در حــزب جمهوریخــواه ثبتنــام کرده اســت .او در
شــهر آونتورا در فلوریــدا زندگی میکنــد و چند مورد
ســوابق کیفری دارد .او در ســال  ۲۰۰۲بــه علت تهدید
به بمبگذاری بازداشــت شــده بود و به مدت یک سال
تحت نظر قرار داشــت .ســایوک همچنین چندین مورد
دیگر ســوابق کیفری و بازداشــت دارد و گفته شده چند
سال پیش هم اعالم ورشکستگی کرده و به اداره مالیات
خبر داده بود که با مادرش زندگی میکند و هیچ اسباب
و اثاثیــهای هم ندارد .دونالد ترامپ از این خبر که متهم
از طرفداران اوســت ،آگاه شده اما تأکید کرد که باید با او
برخورد جدی شود و در این اتفاق او مقصر نیست.

عذرخواهی امارات و سعودی
از قطر
 خالد العطیه ،معاون نخســتوزیر و وزیر دفاع
قطــر در واکنش بــه اظهار تمایل اخیــر ولیعهد
عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط با دوحه،
گفــت :هرگونه راهحلی بــرای پایانیافتن تنش با
کشــورهای تحریمکننده قطر بایــد با عذرخواهی
آنها از مردم ما آغاز شود.

کاهش ۳۳میلیارد دالری
بودجه پنتاگون
 معــاون وزارت دفــاع آمریکا اعالم کــرد ،دونالد
ترامــپ ،رئیسجمهوری آمریکا به پنتاگون دســتور
داده اســت تا بودجه موردنیاز خود را تا  ۳۳میلیارد
دالر کاهــش دهــد .بــه گزارش ایســنا ،بــه نقل از
خبرگزاری فرانسه ،او تأکید کرد دستورالعمل کاهش
۴٫۵درصدی تا به االن در سال جاری پنتاگون را وادار
کرده اســت تا عمال دو بودجه جداگانه برای ســال
مالی  ۲۰۲۰که از اکتبر آتی آغاز میشود ،ایجاد کند.

قصیده حاکم دوبی
در وصف بنسلمان
 محمــد بنراشــد ،حاکم دوبی قصیــدهای در
وصف و حمایــت از محمد بنســلمان ،ولیعهد
سعودی ســروده و منتشر کرده اســت .او در این
قصیده تالش کرده بگوید در این شــرایط ســخت
که بنسلمان به خاطر قتل یک روزنامهنگار منتقد
با انتقادهای بســیاری مواجه اســت ،در کنار او و
طرحهای اقتصادیاش ایستاده است.

سفر وزیر دفاع چین به واشنگتن
 جیمز متیس ،وزیــر دفاع آمریکا گفت :همتای
چینیاش در روزهای آتی برای ادامه گفتوگوها
درباره روابط نظامی بین دو کشــور به واشــنگتن
ســفر میکند .او در جریان ســخنرانی در بحرین
گفت :رقابتهای استراتژیک به معنای خصومت
نیســت .با همتای چینی خود ماه گذشته میالدی
در پکن دیدار داشتم.

دیدار الوروف با نصر حریری
مخالفان بولســونارو شده اســت .معترضان به رأی دادگاه میگویند
رأی دادگاه غیرقانونی اســت ،چراکه نقض آشکار آزادی بیان به شمار
میآید .اکثر بنرهای توقیفشده از سوی مقامهای قضائی یا در انتقاد
و اعتراض به ژائر بولســونارو ،کاندیدای پیشــتاز انتخابات و حامیانش
اســت یا اینکه او را یک نژادپرســت و فاشیســت میداند .بولسونارو
با وجود مواضــع جنجالی خود علیه زنان و رنگینپوســتان ،هرگونه
داشــتن رویکرد افراطی و نژادپرســتانه را رد کرده اســت .بااینحال
بولســونارو بارها بــه تمجید از دیکتاتــوری نظامی حاکــم بر برزیل
پرداخته که در سالهای  ۱۹۶۴تا  ۱۹۸۵بر بزرگترین و پرجمعیتترین
کشور آمریکایالتین حکومت میکرد.
بسیاری از منتقدان و مخالفان بولسونارو که دانشجویان و استادان
دانشــگاه و فعــاالن جامعه مدنی بخــش زیادی از آنها را تشــکیل
میدهنــد ،دادگاه ریودوژانیــرو را به سانســور و فعالیــت بهنفع ژائو
بولســونارو متهم کرده و در برخی شــهرهای برزیل به خیابان آمدند.
مقامهــای امنیتی برزیــل هم بــرای مقابله با معترضــان از مدیران
رسانهها و شبکههای مجازی خواستند تا مشخصات آنها را در اختیار
پلیس قرار دهند.
پیروزی احتمالی بولســونارو در انتخابات ریاســتجمهوری برزیل
در حالــی امــروز رقم خواهــد خورد کــه حکومتهــای چپگرای
آمریکایالتین در وضعیتی بحرانی بهسر میبرند .در این میان ونزوئال
وخیمترین وضعیت را دارد و در سالهای اخیر دچار بحران سیاسی و
اقتصادی گســتردهای شده است .پیروزی بولسونارو در برزیل میتواند
زنگخطری برای حکومــت نیکالس مــادورو ،رئیسجمهور ونزوئال
و معدود حکومتهــای چپگرای آمریکایالتین باشــد .جریانهای
راســتگرای افراطی میتوانند با اســتفاده از پیروزی بولســونارو در
بزرگترین کشــور این منطقه ،در دیگر کشورهای آمریکایالتین هم به
قدرت برسند.

 وزارت امور خارجه روســیه با انتشار بیانیهای
اعالم کرد ســرگئی الوروف ،وزیر خارجه روســیه،
میزبان هیئت مخالفان ســوری به ریاســت نصر
حریــری بود .در این دیدار دو طــرف به تبادلنظر
درباره وضعیت فعلی ســوریه بــا تأکید بر نیاز به
حل سیاسی سریع بحران این کشور پرداختند.

انتقاد شدیداللحن اوباما از ترامپ
 بــاراک اوبامــا ،رئیسجمهوری ســابق آمریکا از
نحوه عملکرد دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا
در کاخ سفید و ســایر جمهوریخواهان انتقاد کرده
و آنها را به »ســرهمکردن چیزها« متهم کرد .اگرچه
اوباما تالش میکند تا مستقیما نامی از دونالد ترامپ
نبرد اما میتوان سخنان او را انتقادی کامال مستقیم
به ریاست ترامپ دانست .او گفت »شخصیت کشور
مــا در اولین انتخابات کنگره« از زمان روی کار آمدن
دونالد ترامپ »به رأی گذاشته شده است«.

دعوت ترزا می
از عادل عبدالمهدی
 دفتر رسانهای عادل عبدالمهدی ،نخستوزیر
عراق در بیانیــه مطبوعاتی اعالم کرد که ترزا می،
نخستوزیر بریتانیا در گفتوگویی تلفنی با عادل
عبدالمهدی به بررســی همکاریهای دوجانبه و
راههای تقویت آن بهویــژه در بخشهای امنیتی،
ساختوساز و سرمایهگذاری پرداخت و از او برای
سفر به لندن دعوت کرد.
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ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ ۱۳۹۷,۳۶۸۸
مزایده گزار :شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان
موضوع مزایده:
اجاره مخازن ۸و  ۹و  ۱۰انبار نفت شهید باهنر
تاریخ مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مزایده:
پس از انتشــار آگهی نوبت دوم در روزنامه و اســناد قابل برداشت از سایتهای  http://monaghese.niopdc.irو  http://iets.mporg.irو یا برای دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه
کمیســیون مناقصات به نشــانی هرمزگان -بلوار پاسداران -جنب اسکله شهید باهنر -شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان مراجعه نمایند .شمارههای تماس:
۳۳۵۱۳۲۷۵-۷۶
 -۱نرخ پایه مزایده اجاره بهای ماهیانه  ۳دستگاه مخزن ۸و۹و ۶- ۱۰سکوی تخلیه و بارگیری -دفتر و استراحتگاه کارگران -سیستم گرمایشی فرآوردهها)روغن داغ( ،اسکله  c1با
متعلقات مربوطه و خطوط لوله انبار تا اسکله جمعا به مبلغ )۲/۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰دو میلیارد و هشتصد و سی میلیون ریال میباشد(
 -۲ارائه ضمانتنامه بانکی شــرکت در مزایده در پاکت)الف( به مبلغ ) ۱/۶۹۸/۰۰۰/۰۰۰یک میلیارد و ششــصد و نود و هشــت میلیون( ریال )به جز پســت بانک( یا واریز نقدی به
شــماره حساب  ۹۲۰۰۰۶۰۱۹۴با شناســه  ۶۰۱۴۴بانک ملت شعبه پاسداران به نام شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،منطقه هرمزگان)در ضمانتنامه بانکی حتما کلمه
منطقه هرمزگان قید گردد (.مدت اعتبار ضمانتنامه شــرکت در مزایده در صورت ارایه ضمانتنامه بانکی )کاربرگ شــماره  ۱ضمیمه مدارک( میبایســت دارای سه ماه اعتبار و تا
 ۳۰ماه قابل تمدید و دارای شماره سپام میباشد.
 -۳مدت اجاره یک سال شمسی میباشد.
 -۴توزیع اسناد مزایده پس از انتشار آگهی نوبت دوم به مدت  ۷روز از تاریخ  ۱۳۹۷/۰۸/۰۵لغایت پایان وقت اداری روز شنبه  ۱۳۹۷/۰۸/۱۲مهلت تحویل پاکات مزایده )الف،ب،ج( به
دبیرخانه کمیسیون مناقصات پایان وقت اداری روز یکشنبه  ۱۳۹۷/۰۸/۲۷و جلسه گشایش پاکات روز دوشنبه  ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ساعت  ۱۴در محل دفتر مدیرمنطقه برگزار خواهد شد.
 -۵دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی و گواهینامه تعیین صالحیت کار از اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی)تصویر گواهینامهها در هر دو پاکت ب قرار داده شود(
 -۶ارائه آکهی مربوط به شــخص یا اشــخاصی که طبق آخرین تغییرات در روزنامه رســمی مجاز به امضاء اسناد تعهدآور شرکت میباشــد).تصویر آخرین تغییرات اساسنامه در
پاکت ب قرار داده شود(
 -۷ارائه تاییدیه آخرین نمونه امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره در پاکت ب و پاکت ارزیابی کیفی
 -۸ارائه نرخ پیشنهادی در پاکت ج و تمامی پاکتها)الف و ب و ج( الک و مهر شده باشند.
 -۹حضور شــرکتکنندگان در مزایده در جلســه بازگشایی پاکت)ج( با معرفینامه کتبی بالمانع میباشــد .هریک از مزایده گران میتوانند  ۲نفر نماینده را برای شرکت در جلسه
گشایش پاکات به صورت کتبی معرفی نمایند.
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 -۱۰در صورت برنده شدن معادل سه ماه اجاره تضامین بانکی جهت انجام تخلیه و سایر تعهدات اخذ خواهد شد.
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