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گروه بین الملل - علــی ودایع: »دونالد 
ترامپ« همانند یک تیغ در گلوی واشــنگتن 
گیر کرده اســت. رئیس جمهوری سابق آمریکا 
در حال رقم زدن بزرگ ترین تشنج در ساختار 
سیاسی و اجتماعی ایاالت متحده است. ترامپ 
و طرفدارانش که در جریان »کودتای ششــم 
ژانویــه« بزرگ ترین حادثه امنیتی آمریکا پس 
از پایــان جنگ های داخلــی را رقم زده بودند 
؛ حاال ســینه به سینه حاکمیت ایاالت متحده 

ایستاده اند.
جنجال کمیتــه تحقیقات کنگــره درباره 
حملــه به کاپیتال و نقــش ترامپ در طراحی 
کودتای ششــم ژانویه در جریان بود ؛ حاال در 
حاشیه یک اتهام بزرگ تر قرار گرفته است. همه 
چیز از خبر هفته گذشــته حمله پلیس فدرال 
آمریکا FBI به عمارت اسرار ترامپ در ویالی 

»مار ئه الگو« آغاز شد.
رئیس جمهوری ســابق آمریکا و حامیانش 
بی مهابا به دادســتانی آمریــکا و پلیس فدرال 
حملــه کردند تا اینکه در نهایت حکم تفتیش 
منتشــر شــد. مشــخصا در متن دادستانی 
آمده است که نیروهای امنیتی به دنبال کشف 
و ضبط »اســناد حیاتی طبقه بندی شده« در 
ویالی ترامپ بوده انــد. ماموران FBI با حکم 

دادگستری مامور تحقیق درباره نقض احتمالی 
ســه قانون فدرال ایاالت متحده آمریکا بودند. 
مهمترین قانون شــکنی که ترامــپ متهم به 
آن اســت،قانون »نقض ممنوعیت های قانون 

جاسوسی« است.
کشفیات اسناد حیاتی

فهرســت اقالم پس از باز کردن ســند 7 
صفحه ای شامل حکم بازرسی از عمارت اسرار 
ترامپ در ویالی »مار ئه الگو«  توسط قاضی، 

علنی شد. 
به گزارش وال اســتریت ژورنــال، ماموران 
اف بی آی ۲۰ جعبه شــامل 11 مجموعه سند 
از جمله پوشــه عکس، یادداشت دست نویس 
و دستور عفو »راجر استون« را که ترامپ امضا 
کرد، ضبط کردند. یکی از اسناد حیاتی مربوط 
به »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانســه 

است.
واشنگتن پست در گزارش مفصلی به نقل 
از منابــع نزدیک به تحقیقات اعالم کرد که در 
میان اسناد کشف شده، اسناد طبقه بندی شده 
مربوط به »ســالح های هســته ای« هم وجود 
دارد.  پلیــس فــدرال همچنیــن 3 مجموعه 
اســناد محرمانه، 3 مجموعه از اسناد سری  و 
4 مجموعه از اســناد فوق سری کشف و ضبط 

کرده است. ترامپ در اظهارنظری ظاهراً صحت 
ایــن اطالعات را رد کرد و گفت که »مســئله 
تسلیحات هســته ای یک فریب و حقه است و 
اشاره کرد که اف بی آی ممکن است شواهدی را 

در خانه او قرار داده باشد«.
بر اساس گزارشی جدید از روزنامه پولتیکو، 
مجوز بازرسی اف بی آی از عمارت اسرار ترامپ 
نشان می دهد که مقامات اجرای قانون آمریکا 
در حال بازجویی از ترامپ هســتند تا ببینند 
آیــا او در اتهامات خارج کــردن یا نابود کردن 
سوابق، مانع شدن در برابر پیشرفت تحقیقات 
و نقض قانون جاسوســی آمریکا متهم است یا 

خیر.
قانون علیه ترامپ

ترامپ و حامیانش می گویند که تحقیقات 
دادســتانی معطوف بــه انتخابــات الکترال و 
احتمال کاندیداتــوری دوباره رئیس جمهوری 
سابق آمریکا اســت. جمهوری خواهان طرفدار 
ترامــپ می گویند که تحقیقات علیه یک فرد، 
برای سلب صالحیت او از نامزدی برای ریاست 
جمهوری آمریکا کافی نیســت. اســتناد آنها 
معطوف به ماجرای »هیــالری کلینتون« در 

انتخابات الکترال ۲۰16 است. 
در طرف مقابل گفته می شــود که هیالری 

در نهایت به این دلیل که توسط FBI محکوم 
نشد ، توانست در انتخابات شرکت کند ؛ حال 
ســوال اینجاســت که اگر ترامــپ در جریان 
تحقیقات محکوم شــود ، آیــا می تواند بازهم 

کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا باشد؟!
جمهوری خواهان طرفدار ترامپ در پاســخ 
می گویند که در شــروط ریاست جمهوری به 
این موضوع اشــاره نشده است امانقطه چالش 

در یک ماده ناشناخته نهفته است.
بخش ۲۰71 از ســرفصل 1۸ قانون ایاالت 
متحــده می تواند دخل »مرد دیوانه« را بیاورد. 
قانون مذکــور تصریح می کند هر کســی که 
اســناد دولتی در اختیار دارد و در هر منصب 
دولتــی »به طور عمــدی و غیرقانونی هرگونه 
مدرک، فرایند، نقشــه، کتاب، کاغذ، ســند یا 
چیــز دیگری را که بایگانی یا ســپرده شــده 
اســت، پنهان، حذف، معدوم و محو کرده یا از 
بین ببرد« می توان به 5 سال حبس یا جریمه 
نقدی محکوم کرد.مهمتر اینکه، قانون مذکور 
تصریح می کند هر کسی که براساس آن قانون 
محکوم شود، بایســتی از تصدی پست فدرال 
»رد صالحیت« شود. »مارک الیاس« از وکالی 
دموکرات آمریکایی با اشــاره به این قانون در 
توییتر نوشــت که دیدن یک نامزد ریاســت 

جمهــوری که با این قانون تحــت پیگرد قرار 
گرفته باشد، یک »بمب با قدرت تخریبی بسیار 

باال در سیاست آمریکا« خواهد بود.
همچنیــن »مایکل بشــلوس« از مورخان 
ریاســت جمهوری آمریکا به ام اس ان بی ســی 
گفــت: »این یک قانــون واقعی اســت و اگر 
دونالد ترامپ آن قانون را نقض کرده باشــد... 
مجازات های واقعی دارد، از جمله این واقعیت 
که او ممکن است دیگر هرگز نتواند در سمت 

فدرال خدمت کند.«
برایان کالت، استاد حقوق قانون اساسی در 
دانشــگاه ایالتی میشیگان، به بی بی سی گفت: 
»این قانــون تحت هیچ نــوع بازنگری قانون 
اساسی، واجد شرایط و پذیرفتنی نیست. اصل 
بنیادین قانون اساســی این اســت که قانون 
اساســی در جایگاه برتر است و هر قانونی که 
با قانون اساســی مغایرت داشــته باشد، باطل 

است.«
از سوی دیگر،»مایکل هایدن« رئیس سابق 
ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا )ســیا( به 
توییتی درباره اعــدام دو فرد آمریکایی متهم 
به جاسوســی برای روسیه - و قرار دادن اسناد 
اسناد هســته ای آمریکا در اختیار مسکو - در 

سال 1۹53 واکنش نشان داد.
هایدن که ســابقا به عنــوان رئیس آژانس 
امنیت ملی و رئیس سازمان اطالعات مرکزی 
آمریــکا )ســیا( در دولت ها بیــل کلینتون، 
جورج بــوش و باراک اوبامــا فعالیت می کرد، 
در پاســخ به توییت مایکل بشلوس، تاریخ نگار 
ریاست جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نوشت: به 

نظر )اعدام آن ها( کار خوبی بود.
در میان تمام اتهامات ریز و درشــت علیه 
ترامپ ، تارنمای نشــریه هیل نوشته است که 
جدی تریــن اتهام، در رابطه بــا از بین بردن 
سوابق در تحقیقات فدرال، حداکثر تا ۲۰ سال 
زندان را در پی خواهد داشــت.  از زمان اعالم 
ترامپ مبنی بر تفتیش خانه اش توسط ماموران 
فــدرال، تهدیدها و درخواســت برای دســت 
به اســلحه شدن در گوشــه و کنار آمریکا در 
صفحات مجازی توســط راست گرایان افراطی 
افزایش یافته است. این واکنش های تند شامل 
تهدید علیه ماموران فدرال و حتی ترور »مریک 
گارلند« دادســتان کل ایاالت متحده آمریکا 
می شود که می تواند صفحه  دیگری را به کتاب 
ســیاه رییس جمهوری پیشین به علت ایجاد 
آشوب و ناآرامی همانند حمله 6 ژانویه ۲۰۲1 

به کنگره اضافه کند.  
گفته می شود که محکومیت ترامپ در جلسه 
استیضاح سنا می توانست خیال ایاالت متحده 
را از یک »شــر بزرگ« و »تروریســم داخلی« 
راحت کند اما این اتفاق رخ نداده است. آمریکا 
تا انتخابات الکتــرال ۲۰۲4 روزهای جنجالی 
و هیجــان انگیزی از جنگ ترامپ با ســاختار 

حاکمیت ایاالت متحده را تجربه خواهد کرد.

۱۱ سند محرمانه از »مار ئه الگو« ضبط شده است

اتهام جاسوسی و نقض قانون اسرار علیه ترامپ

یک نظرســنجی در سرزمین اشــغالی نشان از کاهش 
قدرت حزب لیکود با از دســت دادن دو کرســی و افزایش 
قدرت حزب »آینده )عیش عتید( « با کســب دو کرســی 
حکایت دارد. نتایج نظرسنجی منتشر شده توسط روزنامه 
صهیونیســتی»معاریو«حاکی است: جناح راست به ریاست 
»بنیامین نتانیاهو« 5۹ کرســی، حزب لیکود 33 کرســی 
و »صهیونیسم مذهبی« 1۰ کرســی، »شاس« ۹ کرسی، 
»یهودیت تورات متحد« 7 کرســی و روح صهیونیستی 4 
کرسی در انتخابات پارلمانی آینده این رژیم بدست می آورد.
در مقابل، احزاب تشکیل دهنده دولت فعلی 51 کرسی 
بدست می آورند، یعنی، حزب »آینده ای هست« ۲5 کرسی، 
ائتالف »آبی و سفید )کحول الوان(،  امید نو )تیکوا حداشا( 
1۰ کرســی، حزب کارگر 7 کرســی، و »اسرائیل خانه ما« 
5 کرســی، فهرســت متحد 4 کرســی و حزب مرتس نیز 
حدنصاب را احراز نکرده اســت؛ بر اساس این نظرسنجی، 

فهرســت مشترک 6 کرسی به دســت می آورد. بر اساس 
تحلیل روزنامه »معاریــو« افزایش قدرت حزب »آینده ای 
وجود دارد« به سرکردگی »یائیر الپید« نخست وزیر فعلی 
اسراییل، نتیجه مستقیم عملیات نظامی اخیر ارتش )رژیم 
صهیونیســتی( علیه غزه اســت که منجر به کشته شدن 
)شهادت( 4۹ فلسطینی از جمله تعداد زیادی کودک و زن 
شــد. از ســوی دیگر، ائتالف »آبی و ســفید - امید نو« به 
ســرکردگی »بنی گانتس« وزیر جنگ این رژیم، نسبت به 
نظرسنجی های قبلی یک کرسی از دست داده، اگرچه 37 
درصد از پاسخ دهندگان به گانتس نمره باالتری در مقایسه 
با الپید)۲3درصد( در مدیریت تجاوز به غزه دادند. نتایج این 
نظرسنجی تایید می کند که اسراییل )رژیم اشغالگر قدس( 
برای اهداف داخلی در عرصه سیاست داخلی و انتخابات در 
پیش رو، اقدام به ریختن خون فلسطینی ها و ادامه تجاوزات 

خود علیه مردم غزه و کرانه باختری کرده است.

ترکیــه در انتقاد به تاخیر ایجاد شــده در روند فروش 
جنگنده های F16 آمریکایی به این کشور، در حال مذاکره 
با وزارت دفاع آمریکا برای طرح این مســاله در کنگره این 
کشــور است و به منظور پیگیری پیشرفت ها در این زمینه 

در روزهای آتی هیاتی را به واشنگتن اعزام می کند.
به گزارش روز شنبه ایرنا، خبرگزاری اسپوتنیک به نقل 
از منابع آگاه نوشت که ترکیه با انتقاد از تاخیر آمریکایی ها 
در رونــد فروش جنگنده های F16  بــه آنکارا، از پنتاگون 
خواسته است که شــکایت ترکیه را به کنگره آمریکا ارائه 
کند. در این میان، به دنبال مانع تراشــی های یونان که به 
مخالفــت گروهی از اعضای کنگره آمریــکا در فروش این 
جنگنده ها منجر شد، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری 
ترکیه هرگونه تماس با »کریاکوس میتسوتاکیس« نخست 
وزیر این کشــور را رد کرده و وی را به نقض توافقات متهم 
کرده است. میتســوتاکیس در جریان سفری به واشنگتن 

در جلسه مشــترک کنگره با هشدار نسبت به فروش این 
جنگنده ها به ترکیه مدعی شــده بود کــه چنین اقدامی 

می تواند بی ثباتی بیشتری در منطقه ایجاد کند.
بر اساس این گزارش جو بایدن رییس جمهوری آمریکا با 
وجود مخالفت  گروهی از اعضای کنگره این کشور با فروش 
جنگنده هــای اف-16 به ترکیه، نســبت به جلب رضایت 

اعضای مجلس نمایندگان ابراز امیدواری کرده بود.
این گزارش به نقل از رســانه های ترکیــه ای ادامه داد: 
آنکارا در راســتای جلوگیری از طوالنی شدن بررسی ها در 
حــال مذاکره با وزارت دفاع آمریکا برای ارائه آن به کنگره 

این کشور است.
به بیانی دیگر، ترکیه به دنبال سرعت بخشیدن به روند 
خرید جنگده های F16 آمریکایی است، چرا که در صورت 
ارائه یک مســاله به کنگره، اعضای آن را به تصمیم گیری 

درباره آن در یک دوره زمانی مشخص موظف می کند.

تالش ترکیه برای خرید جنگنده F16کاهش قدرت حزب لیکود 

حامیان »چارچوب هماهنگی شیعیان« عراق، ســاعاتی پس از برگزاری نماز 
جمعه طرفداران جریان صدر در نزدیکی یکی از دروازه های منطقه سبز در مرکز 
بغــداد، پایتخت عراق و همچنین نینوا و بصره تظاهرات کردند. به گزارش القدس 
العربی، تظاهرات صدری ها و حامیان ائتالف شیعیان عراق در پاسخ به فراخوان های 
»چارچــوب هماهنگی« و »جریان صدر« طی روز پنجشــنبه و درســایه بحران 

سیاسی حاکم بر این کشور برگزار شد.
تظاهرات حامیان ائتالف هماهنگی شــیعیان با شعار »حمایت از مشروعیت و 
حفاظت از نهادهای دولتی« و چند ســاعت پس از آن صورت گرفت که حامیان 
جریان صدر با اقامه نماز جمعه در مقابل منطقه ســبز و پارلمان عراق خواســتار 
انحــالل پارلمــان و برگزاری انتخابــات زودهنگام شــدند. در تظاهرات حامیان 

ائتالف شیعیان جمعیت کثیری از مناطق مختلف عراق پرچم های عراق و دست 
نوشته هایی با تصاویر حشد الشعبی و همچنین تصاویر آیت اهلل سید علی سیستانی 
مرجع عالیقدر شیعیان در دست داشتند. حاضران همچنین شعارهایی منطبق با 
خواسته های خود مبنی بر دفاع از کشور و قانون اساسی از جمله: »بله، بله به عراق، 
بله، بله، به قانون اساســی« سر دادند. »کمیته مسئول تظاهرات دفاع از دولت« با 
صدور بیانیه ای از تحصن علنی به منظور تحقق مطالبات عادالنه خبر داد و بر لزوم 
تسریع در تشکیل دولتی با اختیارات کامل تاکید کرد. این کمیته از احزاب سیاسی 
به ویژه گروه های کرد خواســت تا به هر چیزی که مانع از انتخاب ســریع رییس 

جمهور و نخست وزیر می شود، پایان دهند.
در پایان تظاهرات بغداد، سازمان دهندگان تظاهرات ائتالف شیعیان، شروع به 
برپایی خیمه ها و غرفه ها در مقابل دیوارهای منطقه ســبز به منظور آغاز تحصن 
کردند. کمی پیش از برگزاری تظاهرات حامیان چارچوب هماهنگی و همزمان با 
آغاز تجمع صدری هــا، مقتدی صدر پیامی برای تظاهرکنندگان حامی چارچوب 
هماهنگی ارســال و تاکید کرد: ما و چارچوب هماهنگی بر ســر وجود و فراگیر 
شــدن فساد در کشور اختالف نظر نداریم. صدر بر لزوم صلح آمیز بودن تظاهرات 
و حفظ صلح مدنی تاکید کرد.همچنین عالوه بر بغداد در ســایر استان های عراق 
تظاهرات دیگری از سوی هواداران مقتدی صدر، رهبر جریان صدر برای تاکید بر 
خواســته های وی به خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام و انحالل پارلمان و نیز 

حامیان ائتالف هماهنگی شیعیان برگزار شد.

یک سال بعد از فروپاشی دولت سابق افغانستان به 
ریاست اشرف غنی و فرار او از کشور، وی در مصاحبه 
ای با هدف توجیه فرارش از خاک افغانســتان گفت 
به این دلیل خاک کشــورش را ترک کرد چون می 
خواست طالبان را لّذت تحقیر یک رئیس جمهوری 

افغانستان محروم کند.
 اشرف غنی که اکنون نیز خود را رئیس جمهوری 
قانونی افغانســتان می داند، بــار دیگر فرارش از این 
کشــور را توجیــه کرد و در گفت و گویــی با برنامه 
جی.پی.اس سی ان ان گفت که او آخرین فردی بود 

که افغانســتان را ترک کرد. وی افزود که به هواپیما 
سوار شــده چون دفاع از کشــور ناممکن شده بود. 
وی ادامه داد: تمام پرســنل گارد محافظتی ریاست 
جمهوری از هم پاشید. آنها لباس های نظامی شان را 

درآوردند و لباس عادی پوشیدند.
رئیس جمهوری فراری افغانستان همچنین تاکید 
کرد که وزیر دفاع حکومتش پیش از فرار او، وزارت را 
ترک کرده بود. وی در توجیه فرار خود مدعی شد که 
کسی نماند که بجنگد و اگر 1۰ نفر داشتم می ماندم.
اشــرف غنی همچنین در گفت و گــو با روزنامه 

بیلد آلمان بار دیگر تاکید کرد که از نظر قانونی هنوز 
رئیس جمهوری افغانســتان است. وی یادآور شد که 

جمهوریت در نتیجه کودتا سرنگون شد.
وی در آســتانه یک ســالگی تســلط طالبان بر 
افغانستان به این روزنامه آلمانی گفت: من می ماندم؛ 
اما کسی را نداشتم که بخواهد با من بجنگد. حتی اگر 
فقط 1۰ نفر داشتم، می ماندم.  وی پیش از این نیز 
در مصاحبه با رسانه ABN فرارش را توجیه کرده و 
مدعی شده بود که بر اساس قانون اساسی افغانستان، 

هنوز رئیس جمهوری است.

تظاهرات همزمان چارچوب شیعیان عراق و حامیان جریان صدر

اصرار رئیس جمهوری فراری افغانستان برای توجیه ترک کابل

اعالم کاندیداتوری پیش از موعد بایدن
مشــاوران سیاسی جو بایدن از وی خواســته اند که زودتر از موعد و پس از 
انتخابات میان دوره ای آبان ماه نامزدی خود را برای چهار سال بعدی اعالم کند.

به گزارش رویترز، چندین مشــاور سیاسی »جو بایدن« معتقدند که رئیس 
جمهوری آمریکا باید برای انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری، نامزدی خود 
را زودتر از حد معمول و بالفاصله پس از انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر اعالم 

کند تا به گمانه زنی ها در مورد برنامه دموکرات ها پایان دهد.
بایــدن که اندکی پــس از انتخابات میــان دوره ای ۸ نوامبر )17 آبان( ۸۰ 
ساله می شــود، برغم اینکه از مدت ها پیش اعالم کرده برای دور دوم ریاست 
جمهوری هم نامزد می شود، با تردیدهای فزاینده ای بر سر آینده سیاسی خود 
روبرو اســت. وی در حال حاضر مســن ترین رئیس جمهوری آمریکا است و از 
»رونالد ریگان« که دو دوره ریاســتش را در ســن 77 سالگی به پایان رساند، 

پیرتر است.
لذا پرســش های بســیاری در مورد توانایی وی برای تحمل ســختی های 
مبــارزات انتخاباتی و مدیریت بزرگ ترین اقتصاد جهان مطرح شــده اســت. 
هرچند »دونالد ترامپ« رقیب بالقوه جمهوریخواه وی نیز در پایان دوره ریاست 

جمهوری ۲۰۲4، هشتاد ساله خواهد بود.
اما ناظران بر این باور هســتند که خیز زودهنگام وی برای اعالم حضور در 
انتخابــات ۲۰۲4 پیش از رقیب جمهوری خواه، می تواند رقابتی سرســخت را 

نزدیک به دو سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲4 به راه اندازد.
از سوی دیگر، مشاورانی که در برنامه ریزی مبارزات انتخاباتی بایدن شرکت 
دارند به رویترز گفتند که اعالم زودهنگام نامزدی، گامی هوشــمندانه از سوی 
بایدن اســت و این پیام را به خیران سیاســی، رقبای احتمالی داخل و خارج از 
حزب و همچنین عموم مردم می رســاند که بایدن یک سیاستمدار رو به زوال 

نیست و دموکرات ها پشت او ایستاده اند.
هرچنــد یکی از افــراد نزدیک به رئیس جمهوری گفــت: بایدن در جریان 
دیدارها با مشــاوران سیاسی خود مدام تاکید می کند که تمرکز اصلی در حال 

حاضر باید بر روی انتخابات میان دوره ای باشد.

ویژه

خشکسالی بی سابقه در اسپانیا
در پی تداوم خشکســالی در جنوب اسپانیا و کمبود آب در این منطقه که 
درآمد جوامع آن بر گردشگری و کشاورزی استوار بوده، نگرانی از بروز جنگ 

آب باال گرفته  است.
به گزارش تارنمای شــبکه خبری  اســکای نیوز ، کمبــود آب در جنوب 
اســپانیا در دریاچه وینوئال که منطقه ای حفاظت شــده محسوب می شود، 
موجب نگرانی ســاکنان این منطقه شــده که همین حاال هم به دلیل ایجاد 

محدودیت در مصرف آب با مشکالت متعددی روبرو هستند.
گزارش ها نشــان مــی دهد ســطح آب در »وینوئال« به عنــوان یکی از 
بزرگترین دریاچه های جنوب اســپانیا به انــدازه ای پایین آمده که آن را در 
آستانه خشــکی کامل قرار داده و معیشت مردم محلی را که به گردشگری و 

کشاورزی وابسته هستند، تحت الشعاع قرار داده است.

چشم انداز آینده القاعده پس از الظواهری
القاعده پس از کشته شــدن رهبرش در جریان عملیات پهپادی آمریکا در 
کابل، درحال حاضر در مرحله بحران انتخاب جانشــین برای وی قرار دارد و در 
این میان اســامی برخی رهبران شاخه های این گروه در آفریقا برای جانشینی 

الظواهری مطرح شده است.
به گزارش سایت اماراتی »۲4« القاعده در افغانستان پس از عملیات پهپادی 
آمریکا و کشــته شدن ایمن الظواهری، رهبر آن درحال سپری کردن یک دوره 
دشوار است و منابع از سردرگمی این گروه برای انتخاب جانشین الظواهری پرده 
برداشــته اند. »احمد سلطان«، کارشناس مسائل گروه های تندرو در این باره به 
رسانه مذکور گفت: القاعده درحال حاضر و پس از کشته شدن الظواهری در یک 

بحران به سر می برد و این بحران؛ بحران انتخاب جانشین برای اوست.
وی افزود: درحال حاضر صحبت هایی درباره برخی اسامی آفریقایی ازجمله 
»احمد دیری ابو عبیده«، رهبر الشباب سومالی مطرح است؛ کسی که الشباب را 
سروسامان داده و توانست فعالیت خود را ادامه دهد و جنبشی را که تحت تأثیر 

حمالت آمریکا قرار گرفته بود را بازسازی کند.

محیط زیست

تروریسم

وال اســتریت ژورنال به نقــل از منابع آگاه 
گــزارش داد، مقامــات چینی درحــال آماده 
کردن مقدمات سفر شــی جینپینگ، رئیس 
جمهور این کشــور به جنوب شــرقی آســیا 
و دیــدار رو در روی وی با جــو بایدن، رئیس 

جمهور آمریکا در ماه نوامبر هستند.
»کــرت کمپبل« هماهنــگ کننده بایدن 
در امــور منطقه هند و اقیانــوس آرام، در یک 
کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت که بایدن 

و جینپینگ در آخرین تمــاس خود در مورد 
مالقــات حضوری احتمالی صحبــت و توافق 

کردند که تیم آنها جزئیات را پیگیری کند.
این اولین ســفر خارجــی رهبر چین طی 
نزدیک به سه سال اخیر و اولین دیدار شخصی 
وی با بایدن از زمان آغاز ریاســت جمهوری به 

شــمار می رود.این دو به عنوان رهبران ایاالت 
متحــده و چین تاکنون دیدار مســتقیم و رو 
در رو نداشته اند.تدارکات برای این سفر نشان 
می دهد که شــی 6۹ ســاله از شانس خود در 
کنگره دوساالنه حزب کمونیست که برای پاییز 
امسال برنامه ریزی شده مطمئن است و انتظار 

می رود او برای ســومین دوره ریاست خود بر 
حزب کمونیست را اعالم کند.مقامات ذی ربط 
در تدارک مقدمات ســفر شــی، اعالم کردند 
احتماال رهبر چین، پــس از حضور در کنگره 
در اجالس سران G۲۰ در جزیره بالی اندونزی 
طی 15 تا 16 نوامبر شــرکت کند.همچنین 

انتظار می رود شی جینپینگ برای شرکت در 
نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه به 
بانکوک پایتخت تایلند سفر کند.پیشتر یکی از 
مقامات ایاالت متحده به شرط عدم انتشار نام 
خود به خبرگزاری فرانسه گفته بود که بایدن و 
شی »درباره اهمیت دیدار رو در رو حرف زدند 
و توافق کردند که تیم هایشان زمان مناسبی را 
برای این دیــدار بیابند که مورد توافق طرفین 

باشد«.

تدارک دیدار روسای جمهوری چین و آمریکا 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه سه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رای شــماره 14۰16۰331۰11۰۰11۲5 مــورخ 14۰1/۰5/1۸ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عادل زاده به شماره 
شناسنامه 7۲۹ صادره از بستان آباد فرزند یحیی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن مســاحت ۹۹/6۰ مترمربع مفروز از پالک شماره 5۸5 فرعی از 
17۰ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای منصور عباســی خدابه شــاهی و خانم مریم 
ســعادی پور و با مالکیت مالک اولیه آقای حســن خراسانی گرده کوهی تایید می نماید. لذا 
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض   ی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 656/ ف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/08

                                                                    

حسین رضا نوری شاد 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 

              از طرف عیسی شاهدی پاپکیاده

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهام سازه تدبیر پارس
 درتاریخ 1401/05/19 به شماره ثبت 599930 به شناسه ملی 14011402153 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و اجرای کلیه فعالیت های مربوطه 
به ساختمان سازی، راه سازی و پل سازی در سراسر کشور، خرید وفروش، واردات و صادرات مصالح ساختمانی و ماشین 
آالت و ابزار مربوطه به موضوع و تمامی کاالهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای 
نمایندگی در داخل و خارج از کشور، مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی 
داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی داخلی یا خارجی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، 
شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله تهرانپارس ، خیابان شهید محمدجواد شادالوئی )131( ، خیابان 
شهید امیر همتی )190 شرقی( ، پالک 86 ، طبقه چهارم ، واحد 10 کدپستی 1656664994 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد رضا ابراهیمی به شماره ملی 
0058025022 دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه خانم عارفه رضائی به شماره ملی 0075598035 دارنده 4000000 ریال 
سهم الشرکه آقای شنتیا میرعرب رضی به شماره ملی 2110789875 دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای محمد رضا ابراهیمی به شماره ملی 0058025022 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم عارفه رضائی به شماره ملی 0075598035 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای شنتیا میرعرب رضی به شماره ملی 2110789875 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1363390(
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مجتمع رفاهی گردشگری فیروزان مهر فراز به شناسه ملی 10103607425 و به 

شماره ثبت 322221
مورخ   14011/126/5247 شماره  مجوز  و   1401/03/07 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1401/04/144 وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم عاطفه محمدی ده 
آبادی به شماره ملی 0067311504 به سمت بازرس علی البدل و آقای مصطفی علیزادگان به شماره ملی 0452727626 
به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند -روزنامه کثیراالنتشار مردم ساالری جهت نشر آگهی های 

شرکت تعیین گردید. -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1400 به تصویب مجمع رسید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1363392(

  

شرحعنوانرديف

پروانه کار تهیه مصالح، ترمیم و تعویض آسفالت ریم مخازن )10 مخزن( انبار نفت شمالغربموضوع مناقصه1

مدت 60 روز  کاري  بدون احتساب ایام تعطیالت  رسمي و  پنج شنبه هامدت انجام کار 2

مبلغ 10,179,896,405 ریال  بر مبناي فهارس بهاء ابنیه و مکانیک و برق سازمان برنامه بودجه سال 1401 و فهرست بهاء  صنعت نفت سال 1400 و قیمت برآورد پایه3
روز بازار.

508,994,820ریالمبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار4

از نوع ضمانتنامه ها  طبق جدول شماره 4 ماده 4 تصویب نامه هیاًت وزیران به شماره 123402 مورخ 94/09/22 ارائه گردد.) در صورت واریز نقدي رسید نوع تضمین5
وجه امور مالي منطقه در پاکت الف ارائه گردد.( *) ارائه هر گونه چک قابل قبول نمي باشد.(

روز چهارشنبه مورخ  1401/06/02  ، ساعت  13:30.تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت6

تا ساعت  19روز  شنبه  مورخ  1401/06/12 .مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد7

رأس ساعت  10 صبح  روز  دوشنبه مورخ 1401/06/14  به آدرس تهران، انتهاي بلوارآیت ا... کاشاني، شهر زیبا، انتهاي خیابان شهران، انبار نفت تاریخ و محل بازدید 8
شمالغرب.

رأس ساعت  10 صبح  روز   سه شنبه  مورخ  1401/06/15در سالن جلسات شرکت به نشاني مناقصه گزار.تاریخ و محل جلسه توجیهي 9

تا ساعت  19 روز سه شنبه  مورخ  1401/06/29 .مهلت زماني ارسال پیشنهاد 10

محل و نحوه دریافت و تسلیم پیشنهادات: 11
دریافت اسناد مناقصه و فرم هاي ارزیابي و تسلیم  

پاکات الف )تضمین شرکت در فرآیند  ارجاع 
کار(؛  ب) اسناد و مدارک مناقصه( ؛ج )پیشنهاد 

قیمت(؛ و   پاکت ارزیابي

در مهلت مقرر متقاضیان با مراجعه به سایت www.setadiran.ir اسناد را دریافت و  پس از بارگذاري کلیه پاکات تکمیل شده در سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت) ستاد ( رسید آن را همراه با اصل پاکت » الف«)تضمین شرکت در فرآیند  ارجاع کار(  بصورت الک و مهر و امضا شده  و قبل از شروع 

گشایش پاکات الف به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران واقع در تهران، خیابان انقالب اسالمي، ابتداي 
خیابان شریعتي، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان بهار جنوبي، پالک 48 ، طبقه چهارم، اطاق 410 تحویل نمایند. * تلفن تماس پاسخگویي:  77654728-  

  021

12

شرایط متقاضیان

1-لزوم احراز امتیاز قابل قبول )60 ( بر اساس معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي، ایمني و زیست محیطي. 
2- دارا بودن و ارائه گواهي  معتبر تأیید صالحیت و رتبه بندي حداقل پایه 5  در رشته نفت و گاز /و یا  راه و ترابري /و یا ساختمان و ابنیه  از سازمان 

برنامه و بودجه کشور .
3- احراز امتیاز قابل قبول) حداقل60 امتیاز( بر اساس معیارهاي ارزیابي  مندرج در اسناد ارزیابي به تشخیص کمیته فني بازرگاني)معیارهاي ارزیابي 

پاکت ارزیابي در اسناد فراخوان تحویل مي گردد.(
4- لیست پرسنل فني و تخصصي شرکت به همراه مدارک مربوطه.

5-داراي تجربیات کاري مرتبط بر اساس رزومه کاري و توان فني و مهندسي.
6- رعایت و بارگذاري کلیه مفاد مندرج در متن شرایط عمومي و برگشماري در اسناد مناقصه منتشر شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت الزامي مي باشد.

از ساعت 8 صبح روز  چهارشنبه  مورخ 1401/06/30 .تاریخ گشایش پاکات ارزیابي13

از ساعت 9 صبح روز دوشنبه  مورخ  1401/07/11 در سالن جلسات شرکت به نشاني مناقصه گزار.تاریخ و مکان گشایش پاکات الف، ب و ج14

سه ماه بعد از بازگشائي پاکات نرخ. تاریخ اعتبار پیشنهادات15

2  مناقصه گر   حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاکات16

متن آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ) یکپارچه( یک مرحله ای
متن آگهي مناقصه 14- 1401

دستگاه مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران، به نشاني تهران، ابتداي خیابان شریعتي،  خیابان سمیه، نرسیده به خیابان بهار جنوبي، پالک 48، در نظر دارد 
مناقصه مشروحه ذیل را به شماره2001092160000014 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید.

 نوبت اول

اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737- 021و  فاکس 021-88955953
• اطالعات تماس  دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام / پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر« موجود است. 

روابط عمومي منطقه تهران شناسه آگهی:  1362525                                                                   


