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خبرهای کوتاه
مالر برای صحبت با ترامپ
آماده میشود

بازپرس ویژه پرونده تبانی کارزار ترامپ با روسیه ،رابرت
مالر ،به تیم وکالی او پیــام داده که احتماالً او به زودی
شخص رئیسجمهور را فرابخواند .گزارشها نشان میدهد
مالر در اواخر دســامبر و در جلسهای با وکالی ترامپ به
آنهــا این خبر را اعالم کرده .یکی از مقامات نزدیک به
رئیسجمهور ،بدون ذکر نام با واشنگتن پست در این باره
صحبت کرده .او گفته تیم بازپرس ویژه احتماالً در طول
هفتههای آینده با شــخص رئیسجمهور دیدار خواهند
کرد« :ماجرا دارد از چیزی که همه فکر میکنند سریعتر
پیش میرود ».این گزارش خبر میدهد ترامپ مشکلی
با این دیدار ندارد چون فکر میکند با این مکالمه ماجرا
به پایان خواهد رسید؛ اما تیم وکالی او به دنبال راههایی
برای پیشگیری از این اتفاق یا محدودکردن آن هستند.
از نظر حقوقی ترامپ ممکن اســت بخواهد با استفاده از
متمم پنجم قانون اساســی که به فرد اجازه میدهد از
شهادت علیه خودش خودداری کند ،از پاسخ به سؤاالت
مالر سر باز زند ،اما عالوه بر سابقه شکست چنین ادعایی از
سوی رئیسجمهور در دادگاه ،این اقدام از لحاظ سیاسی
احتماالً او را به استیضاح نزدیکتر خواهد کرد.

مقامات دو کره برای اولین بار بعد از
دو سال دیدار کردند

کره شــمالی و کره جنوبی  ۲۰دیپلمات به روســتای
منطقه غیرنظامی نزدیک مرز اعزام کردند تا برای اولین
بار از سال  ،۲۰۱۵دو کشور رسما با هم مذاکره کنند .در
این مالقات که در ادامه روند تنشزدایی بین دو کره انجام
شد توافق شد کره شــمالی ،ورزشکارانش را به المپیک
زمستانی کره جنوبی اعزام کند .همچنین در نتیجه این
مذاکرات ،خط تماس اضطراری بین نیروهای نظامی دو
کشور برقرار خواهد شد .این خط تماس با پیشگیری از
اوجگرفتن درگیریهــای تصادفی مرزی ،از وقوع جنگ
پیشگیری خواهد کرد .در این مذاکرات صحبتی از برنامه
هستهای کره شمالی به میان نیامده است .رئیسجمهور
کره جنوبی ،مون جائه این و رهبر کره شمالی ،کیم جانگ
اون ،هر دو از طریق پخش زنده ویدئویی مذاکرات را زیر
نظر داشــتند اما در گزارشها خبری از ارســال پیام به
پایتختهانیست.

زنان  #MeToo،به جای #WoYeShi
چینی هم از آزار جنسی میگویند

در ادامه موج افشــاگریهای زنــان از تجربیات آزار و
تعرض جنسی در محیطهای کاری برای افزایش آگاهی،
زنان چینی هم در شبکههای اجتماعی این کشور صحبت
در این باره را آغاز کردهاند .در ادامه رسواییهای اخالقی
مردان قدرتمند در هالیوود ،دنیای سیاســت ،رسانهها
و دیگــر بخشهای جامعه ،موجی که با نماد هشــتگ
 MeToo#آغاز شد ،فرصتی شد تا زنان در حرفههای
مختلف از سیســتماتیکبودن معضل آزار جنســی و
بنیانهای فرهنگی آن بگویند .این موج که پیشــتر به
کشورهای مختلف در اروپا ،آمریکا و آسیا ،سرایت کرده
بود ،حاال در چین هم پیگیری میشود .طبق گزارشها
علیرغم محدودیتهای شدید شبکههای اجتماعی در
چین ،بعضی زنان چینی شروع به روایت تجربیات خود
از آزارهای جنسی در محیطهای حرفهای کردهاند .هوانگ
شه کین ،روزنامهنگار زن چینی که خود نیز تجربیات آزار
جنسیاش در دوران کارآموزی را منتشر کرده و از دیگر
زنان نیز میخواهد در این پروژه شرکت کنند ،تحقیقی
از همکاران خود کرده که نشــان میدهد ۸۰درصد زنان
روزنامهنگار در چین ،تجربه آزار جنسی داشته اند.

فرانسه تحقیقات درباره ادعای اپل را
آغاز کرد

دادستانهای فرانسوی ،تحقیقات درباره اذعان اپل به
کندکردن گوشــیهای قدیمی را آغاز کرد .چندیپیش
با انتشار گزارشــی تحقیقی از افت عملکرد گوشیهای
آیفــون ،بعــد از بهبازارآمدن نســخههای جدیدتر این
محصول ،اپل بــه کندکردن تعمدی گوشــیها اذعان
کرد اما مدعی شــد این کار را بــرای افزایش طول عمر
باتری انجــام میدهد .دولت و دســتگاه قضایی در پی
افشای این موضوع ،تحقیقات روی این پرونده را با اتهام
«فریب» و «منسوخسازی برنامهریزیشده» آغاز کردهاند.
«منسوخسازی برنامهریزیشده» به سیاستی اشاره دارد
که در آن محصول تعمدا ً به شکلی به بازار عرضه میشود
که بهسرعت نیاز به جایگزینی پیدا کند .در قوانین فرانسه،
این کار جرم است.

سرخط خبرها
ارتش سوریه اعالم کرد ،اسرائیل پایگاههای نظامی این
کشور اطراف دمشق را هدف حمله موشکی قرار داده است.
بعد از کشتهشدن یک نفر و مجروحیت چندین نفر در
تظاهرات اعتراضی علیه دولت تونس ،رهبر مخالفان خواستار
ادامه تظاهرات شد.
غرقشدن کشتی حامل قاچاق پناهجویان در نزدیکی
سواحل لیبی ۶۴ ،کشــته بر جای گذاشت .گارد ساحلی
ایتالیا ۸۶ ،نفر از مسافران را نجات داده است.
در تظاهــرات اعتراضی علیــه افزایش قیمت نان در
ســودان ،یک دانشآموز دبیرستانی کشــته شد .رهبران
مخالفان نیز بازداشت شده اند.
انتخابات ریاستجمهوری مصر ،در ماه مارس برگزار
خواهد شد.
دادگاه عالی هند ،اجبار به پخش سرود ملی در سینماها
را لغو کرد.
کمیســیون مقابله با فســاد زیمبابوه ،اعطای مدرک
دکترا به گریس موگابه ،همسر رابرت موگابه ،رئیسجمهور
مستعفی این کشور را بررسی میکند.
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جاهطلبی فرانسه همزمان با معضل ائتالف در آلمان

ماکرون ،مرکل جدید اروپاست؟

کریستوف هسلبک
صدراعظــم آلمان ،آنجال مرکل چهــرهای بود که رهبری
اتحادیه اروپا را به دســت گرفته بود ،اما حاال رئیسجمهور
فرانســه ،امانوئل ماکرون ،به آرامــی در حال گرفتن جای
اوست؛ با این حال ،هر دو به یکدیگر وابستهاند.
در چندین سال گذشته ،غلبه مرکل بر اروپا بدون چالش
برقرار بود .حتی بعد از انتخاب دونالد ترامپ ،بعضی نشریات
انگلیســیزبان صدراعظم آلمان را «رهبر دنیای آزاد» اعالم
کردنــد؛ اما اوضــاع فرق کرده :حزب راســت میانه مرکل،
دمکرات مسیحی ( )CDUدر ســپتامبر گذشته انتخابات
عمومی بدی را گذراند و مرکل هنوز نتوانسته دولت جدید
را تشکیل دهد .تا وقتی این کار انجام نشود ،مرکل به طور
موقت در ســمت خود میماند و جایگاهش به عنوان رهبر
اروپا قطعاً از این بابت ضربه خورده است.
در عیــن حال امانوئــل ماکرون ،در دنیای سیاســت به
ســتارهای تبدیل شــده اســت .این سیاســتمدار جوان و
کاریزماتیک در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه با اختالف
زیادی ماری لوپن ،کاندیدای راست افراطی را شکست داد.
او در اصــاح بازار کار فرانســه نیز موفق بــود که با توجه
به مخالفتهای جدی در مقابلش ،موفقیت چشــمگیری به
حســاب میآید .آمارهای اقتصادی اخیــر هم او را بیش از
پیش تقویت کرده اند و نظرســنجیها هم نشان میدهند
که بعد از افتی کوتاه در شــاخص حمایتش ،ماکرون دوباره
در حال کســب حمایت عمومی اســت .در دسامبر ،زمانی
که ماکرون تازه  ۴۰ســاله شده بود ،اکثریتی از شهروندان
فرانســوی در نظرســنجی او را «رئیسجمهــوری خوب»
خواندند .مخالفــان او را به این عنوان که مانند «پادشــاه
خورشید» رفتار میکند مذمت میکنند .این عنوان ارجاعی
اســت به لویی چهاردهم ،پادشاه فرانسه در قرن  ۱۷و ۱۸
میــادی .خود ماکرون هم در دوران کارزار انتخاباتی گفته
بود اگر پیروز شود ،رئیسجمهوری «ژوپیتری» خواهد بود.
[به این معنا که رویکردی کلی و راهبردی خواهد داشت و
وارد جزئیات نخواهد شد و کابینه باید طبق خط مشیهایی
که او تعیین میکند عمل کنند .اشــاراتی به خدایان رومی
هم در این عنوان نهفته است ].با سکانداری ماکرون ،به نظر
میرســد فرانســه از دوره تردید به خود عبور کرده و غرور
ملی خود را باز یافته است.
رهبری با اعتمادبهنفس در صحنه جهانی
وقتی پای روابط بینالمللی در میان باشد هم او چهرهای
بــا اعتمادبهنفس نشــان میدهد ،البته اگر سیاســتهای
داخلی توجه او را به خود معطوف نداشــته باشد .او ترامپ

را به مجلس شــامی مجلل بر فراز بــرج ایفل دعوت کرد؛ شــرکای اروپاییاش زاویه دارد ،مثل رویکرد او نســبت به
رئیسجمهور روســیه والدیمیر پوتین را در کاخ ورســای رجب طیب اردوغان در مقایســه با رویکــرد آنجال مرکل.
ماکــرون آنــکارا را «شــریکی مهم»
پذیرفــت ،کنفرانس بینالمللی اقلیم
خوانده در حالی کــه مرکل در طول
را در پاریس میزبانی کرد ،پروژههای
زمانــی نهچنــدان دور ،مجله
کارزار انتخاباتی در سپتامبر خواستار
سیاسی متنوعی را در قاره آفریقا آغاز
آمریکایی  ،Timeمرکل را «خانم
توقــف گفتوگوها درباره پیوســتن
کرد و اخیرا هم میزبان رئیسجمهور
اروپــا» ( )Mrs. Europeخوانده
ترکیه بــه اتحادیه اروپا به دلیل نقض
ترکیــه رجب طیب اردوغــان در به
بود .حاال همان نشــریه ماکرون
حقوق بشری که در این کشور جریان
پایتخت فرانسه بود.
را «رهبر بعــدی اروپا» میخواند.
دارد ،شــد .با شــرایط فعلی ،ســفر
اســتفان ســیدندورف ،معــاون
سیدندورف اما هشدار میدهد که
اردوغان به آلمان قابل تصور نیســت.
موسسه فرانسویآلمانی لودویگزبرگ
هیچ سیاستمدار یا کشوری نباید
ماکرون و مــرکل در زمینه مقابله با
( ،)DFIسیاست خارجی ماکرون را
به تنهایی نقش رهبری در اروپا را
رهبران سیاســی که تعامــل با آنها
این گونــه توصیف میکند« :قویاً در
مشکل اســت هم سبکهای متفاوتی
راســتای دیپلماسی سنتی فرانسوی
بر عهده بگیرد« :خطرناک اســت
داشــته اند .مــرکل در عین حال که
که در مســائل جهانی عمیقاً درگیر
وقتی یک کشور به تنهایی رهبری
مکالمــه با ترامپ ،پوتین و اردوغان را
میشود و فرانسه را بازیگری در نظر
اروپا را برعهده میگیرد ،چون دیگر
حفظ کرده ،همواره رویکردی منطقی
میگیرد کــه از اتفاقات جهانی تأثیر
کشورها ممکن است در پیروی از او
را برگزیده و اختالفات سیاســی خود
میگیرد و در آنها درگیر اســت».
بیمیلی یا مخالفت داشته باشند و
با آنها را پنهان نکــرده .ماکرون اما
ســیدندورف اما تأکیــد میکند که
بعدسیاستهاییکهبرمبنایمنافع
بــا رویکردهای نمایشــی و صمیمانه
ماکرون آگاه اســت که «قدرتش به
ملی پیش میروند بر سیاستهای
به دنبــال تحتتأثیر قــراردادن این
نقش او به عنوان یک اروپایی وابسته
اروپایی ارجحیت داده میشوند».
رهبران سیاسی است؛ مث ً
ال دستدادن
است».
ماکرون و ترامپ آن قدر طول کشید
با وجود این ،ماکرون گاهی مسیری
کــه حالتی تقریباً کمیــک پیدا کرد.
را در پیش میگیرد که مشــخصاً با

ش کرت ملی پاالیش و پخش فراوردهاهی نفتی

بعدتر ماکرون در بازی با کلمات خواســت «سیاره را دوباره
بــزرگ کند» :اشــارهای به شــعار کارزار انتخاباتی ترامپ،
«دوبــاره آمریکای بزرگ» .به نظر میرســید ترامپ کنایه
طنزآمیز ماکرون را پسندیده است.
رهبری یکجانبه اروپا اتفاق خوبی نیست
زمانی نهچندان دور ،مجلــه آمریکایی  ،Timeمرکل را
«خانم اروپــا» ( )Mrs. Europeخوانده بود .حاال همان
نشریه ماکرون را «رهبر بعدی اروپا» میخواند .سیدندورف
اما هشــدار میدهد که هیچ سیاستمدار یا کشوری نباید به
تنهایــی نقش رهبری در اروپا را بر عهده بگیرد« :خطرناک
اســت وقتی یک کشــور به تنهایی رهبری اروپا را برعهده
میگیرد ،چون دیگر کشــورها ممکن اســت در پیروی از
او بیمیلی یا مخالفت داشــته باشــند و بعد سیاستهایی
کــه بر مبنای منافــع ملی پیش میروند بر سیاســتهای
اروپایی ارجحیت داده میشوند ».سیدندورف با این توضیح
اســتدالل میکند که ماکرون و مرکل باید به طور مشترک
فرمان روابط اروپایی را در دست بگیرند.
ماکــرون در عین حال اعالم کرده کــه در واقع به دنبال
رهبــری اختصاصــی در اروپا نیســت ،بلکه بــه جای آن
میخواهــد در کنار آلمان اتحادیــه اروپا را متحول کند .تا
اینجا او هنوز منتظر بازخورد ایدههایش برای تغییر اســت.
در میان پیشــنهادات او ،تعیین وزارت اقتصاد اتحادیه اروپا
و بودجه منطقه اروپا به چشم میخورد .مرکل هنوز چندان
وارد این بحث نشده اما عالئمی نشان داده که آماده دریافت
ایدههای جدید است؛ با این حال در حزب خودشCDU ،
و در حزب خواهر این حزب ،اتحادیه سوســیال مســیحی
بایــرن ،مخالفتهایی جدی با این اصالحــات وجود دارد.
قائممقــام حزب  ،CDUجولیا کالکنر اخیرا پیشــنهادات
ماکرون را رد کرده بود و گفته بود «ما با شــراکت در بدهی
دیگر کشــورها مخالفیم .ما این را بــه مالیاتدهندگانمان
بدهکاریم» .کلر دمسمی ،کارشــناس سیاستهای فرانسه
در شــورای روابط خارجی آلمان ،DGAP ،میگوید این
دیــدگاه کالکنر نهتنها در  CDUو حــزب دمکرات آزاد،
 ،FDPبلکه در سراســر آلمان ،موضعی پذیرفته است .این
احساس در آلمان وجود دارد که فرانسه امیداور است آلمان
در تحمل بدهیها کمکش کند؛ با این حال ،برای رسیدگی
به جزئیات باید منتظــر زمانی بود که مرکل باالخره بتواند
دولت تشــکیل دهد .فقط آن وقت اســت که او میتواند با
ماکرون به مســائل سیاســتگذاریهای مهم بپردازد .فع ً
ال
ماکرون بهتنهایی صحنه را در اختیار دارد.
منبع :دویچه وله

فراخوان  ارزیابی کیفی مناقصهگران (عمومی دو مرحلهای)
شماره آگهی مناقصات96/L/25 :

نوبت اول

شماره مجوز1396.4713 :

ش کرت پاالیش نفت آبادان(سهامیعام)

شــركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد کاالی موضوع مناقصات جدول ذیل را با مشــخصات و شرايط كلي مشروحه از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای از
سازندگان و تامین کنندگان معتبرخریداری نمايد .
شرح کاال

تعداد
اقالم

مبلغ ضمانت نامه
به ریال

حداقل امتیاز
ارزیابی کیفی

ساعات
بازگشایی
پاکات فنی

تاریخ گشایش پاکات
(الف و ب) شرکتهای
تائید شده در ارزیابی
کیفی

ردیف

شماره

2

285.000.000

60

17/30

1397/01/29

1

01-90-9632112/G14

line pipe 20 & 22

210.000.000

65

17/15

1397/01/29

2

01-90-9632278/G09

مواد شستشوی
شیمیایی RO

3

60

15/45

1397/01/29

3

40-90-9442400730/
G19

باتری شارژی

1

177.357.600

16/30

1396/12/20

4

40-90-9541800059/
P08

کمپرسور هوا  /حمل
و نقل

3

350.000.000

70

1397/01/29

5

40-90-9542400942/
G20

MOTOR OPARETED GATE
VALVE

4

245.150.000

65

17/00

6

40-90-9542400944/
G19

سیستم برق
اضطراری صنعتی

2

295.000.000

60

18/15

1397/01/29

7

40-90-9652400190/
G09

تجهیزات دستگاه
سالفر WDXRF

3

199.500.000

60

18/30

1397/01/29

( دفترچه شــماره دو و معیارهــای ارزیابی کیفی) بانضمام سایراســناد
مناقصه(متن قراردادشــامل موافقتنامه،شرایط عمومی و خصوصی و شرایط
شرکت درمناقصه،فرم تقاضا  PMRوفرم معیارهای ارزیابی فنی) موجود در
شبکه اطالع رسانی این شرکت به نشانی  http://www.abadan-ref.irرا
دریافت ،پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز  ،اسناد مناقصه
مربوطه  ،وفق برنامه زمان بندی فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش
نفت آبادان تحویل نمایند.
 محل تشــکیل جلســات و بازگشــایی پــاکات :آبادان – ســاختماندفترمرکزی(جنرال آفیس)-طبقه دوم – سالن جلسات کمیسیون مناقصات
 تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصهگران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری
و مالی و  ...مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شــده) که به امضای
صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد  ،در پاکت
سربسته الزامی است  ،در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعالم ارزیابی
کیفی و سایر مدارک فوق االشاره  ،صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی
نخواهد بود
 نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر  ،به شــرح مندرج در فرمهایمربوطه و پیوست اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می
باشد - ..ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد
نخواهد کرد و سایراســناد و مدارک درصورت عدم تایید درهرکدام ازمراحل
مناقصه بصورت سربسته عودت میگردد.
 پس از ارزیابی کیفی و مشــخص شدن لیست کوتاه مناقصه/مناقصاتمذکور ،به شــرکتهای تایید شده درخصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد

مقرردرآگهی واسناد مناقصه اطالع رسانی خواهدشد .
 آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه/مناقصات ازسامانه اینترنتی پاالیشگاه 15روزپس ازانتشارآگهی نوبت دوم
 آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره  2بانضمام اسنادمصدقشده کپی برابراصل موردنیاز 15 :روزپس ازآخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه
 پیشــنهاد فنی میبایســت مطابق با فرم تقاضا( )PMRو براساس فرممعیارهای ارزیابی فنی تهیه و ارسال گردد
 نرخ پیشنهاد دهندگان بایســتی مقطوع بوده و شامل کلیه هزینههای مربوطه ازجمله مالیات برارزش افزوده (بطورمجزادرپیشــنهادمالی
درج گردد) و هزینه حمل باشــد همچنین دربرگه پیشنهاد نرخ مدت
اعتبارنرخ (ســه ماه) ،محل تحویل کاال(پاالیشگاه آبادان) و مدت زمان
تحویل کاال(با اســتناد به اســناد مناقصه) درج گردد -تاریخ بازگشایی
پــاکات مالی متعاقباً درجلســه بازگشــایی پاکات فنــی اعالم خواهد
شد و شــرکتهای که پیشــنهاد فنی آنها حائزحداقل امتیاز فنی گردد
میتوانند 72ســاعت قبل از بازگشایی پاکات مالی نسبت به ارسال نرخ
اصالحــی اقدام نمایند .ضمــن اینکه مراتب تایید/عــدم تایید ازطریق
نمابراطالع رسانی خواهدشد.
 ضمناً آگهی این شــرکت در شــبکه اطالع رســانی شــانا به نشــانی www.shana.irو همچنین پایگاه اطالع رســانی این شــرکت به نشانی
 http://www.abadan-ref.irو نیز پایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی
 IETS.MPORG.IRو سامانه کشــوری نظارت بر مناقصات دستگاههای
اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IRدرج و قابل مشاهده میباشد.
روابط عمومی – شرکت پاالیش نفت آبادان

