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 6دلیل اصلی ناکامی «ترامپ» در رونمایی از «معامله قرن»

یک وبگاه فلس��طینی در گزارش��ی به تش��ریح دالیل
اصلی عدم رونمایی از طرح موس��وم به «معامله قرن»
علیرغم وعدههای متعدد آمریکا در این باره پرداخت .به
گزارش ف��ارس ،مقامات آمریکایی بارها وعده رونمایی
از «معامله قرن» یا همان طرح مورد ادعای این کشور
برای پایان دادن به نزاع فلسطینی و اسرائیلی را دادهاند
اما این وعده هنوز اجرایی نش��ده است«.جرد کوشنر»
مش��اور و داماد «دونالد ترام��پ» رئیسجمهور آمریکا
پیش��تر و در  ۱۷آوریل اعالم کرد که طرح مذکور پس
از ماه رمضان (نیمه ژوئن) رونمایی میش��ود اما خبری
نش��د .پس از آن ترامپ اعالم ک��رد ،معامله قرن پس
از انتخابات رژیم صهیونیس��تی در  ۱۷سپتامبر رونمایی
خواهد ش��د ام��ا باز هم این اتف��اق رخ نداد.البته به جز
این دو نفر« ،جیس��ون گرینبالت» فرستاده آمریکا در

امور صلح منطقه و «دیوید فریدمن» س��فیر آمریکا در
فلس��طین اش��غالی نیز اظهارنظرهای محقق نشدهای
در این باره داش��تهاند؛ در آخرین م��ورد فریدمن هفته
جاری در گفتوگو با «جرازولم پس��ت» وعده رونمایی
از معامل��ه قرن تا قبل از پایان س��ال ج��اری میالدی
را داد.در همی��ن ارتباط ،وبگاه فلس��طینی «الرس��اله»
در گزارش��ی به تش��ریح ش��ش دلیل اصلی برای عدم
رونمای��ی از طرح مذکور پرداخ��ت.اول :بحران به انزوا
راندن دونالد ترامپ با رس��وایی مع��روف به «اوکراین
گیت» و تالش دموکراتها برای عزل وی از منصبش.
دوم :بحران تش��کیل دولت جدید رژیم صهیونیس��تی
که پس از عدم توافق می��ان احزاب و افزایش احتمال
برگزاری انتخابات سوم پیچیدهتر شده است ،انتخاباتی
که احزاب اس��رائیلی با آن موافق نیستند اما هیچ کدام

هم حاضر نیس��تند که برای تش��کیل دول��ت امتیازی
بدهند.س��وم :مش��کالت داخلی و پروندههای فسادی
که «بنیامین نتانیاهو» نخس��توزیر رژیم صهیونیستی
با آن روبروس��ت ،ضمن اینکه اکثریت وابس��ته به وی
در کنس��ت تضعیف شد ه است .چهارم :مخالفت سطوح
رسمی ،مردمی و گروههای فلس��طینی با معامله قرن.
به همین دلیل دولت آمریکا تالش میکند با مذاکرات
محرمانه یا مذاکرات عربی جایگزینی برای فلسطینیها
پیدا کند.پنجم :بحران منطقهای میان رژیم صهیونیستی
و آمری��کا از یک طرف و ای��ران از طرف دیگر و ترس
از احتم��ال رویارویی منطقهای میان رژیم اس��رائیل و
ای��ران ی��ا رویارویی در غ��زه ،لبنان یا سوریه.شش��م:
محافظهکاریهای بینالمللی در قبال طرح معامله قرن
بویژه از سوی اتحادیه اروپا ،روسیه و چین.

انتقاد از شهردار تهران برای تعلل در تعیین تکلیف امالک واگذارشده

وقتی اموال و امالک ش��هرداری ته��ران را در اختیار
دارند اما در چارچوب اهداف خدمترس��انی نمیکنند،
به مرور زمان ش��امل واگ��ذاری میش��ود ،در نهایت
میبینی��م که آش با جایش نیس��ت حدود دو س��ال از
مصوبه «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری
ح��ق بهرهبرداری امالک ،اراض��ی و اموال غیرمنقول
ش��هرداری به اش��خاص حقیقی ،حقوقی و مؤسسات
عمومی غیردولتی» و س��امانه شفافیت میگذرد اما به
گفته رئیس کمیته ایمنی و حمل و نقل ش��ورای شهر
تهران هنوز گزارشی در این زمینه به شورا ارسال نشده
است.اواخر س��ال  1396بود که ش��ورای شهر تهران
مصوبهای به اس��تناد بن��د  6قانون  55ش��هرداریها
تصویب کردند تا براس��اس آن شهرداری مکلف شود
هرگونه واگذاری ملک به اش��خاص حقیقی و حقوقی
را به تصویب شورای شهر برساند .از طرفی سامانهای
نیز برای بارگذاری عملکرد شهرداری تهران راهاندازی
شد تا عالوه بر اطالعات مربوط به انتشار «قرارداهای
ش��هرداری»« ،اطالع��ات شهرس��ازی»« ،اطالعات
مدیران و کارکنان ش��هرداری»« ،اطالعات روزبازارها
وکیوس��کها»« ،ام�لاک و داراییه��ای ش��هرداری
تهران» نیز در آن بارگذاری ش��ود اما حدود دو س��ال
از تصویب مصوبه مذکور و راهاندازی س��امانه شفافیت
ش��هرداری تهران میگذرد و فقط برخی اطالعات در
این س��امانه بارگذاری شده اس��ت و اطالعاتی درباره
امالک و اراضی واگذار ش��ده از س��وی شهرداری در
این سامانه وجود ندارد .این تاخیر با انتقاد شورای شهر
تهران نیز مواجه ش��ده است و ش��هربانو امانی ،رئیس
کمیت��ه ایمنی و حملونقل ش��ورای ش��هر تهران در
جلس��ه اخیر این شورا درباره ساماندهی نشدن امالک
و اراضی واگذار ش��ده به ش��هردار تهران تذکر داد.در
بخش��ی از تذکر شهربانو امانی آمده است« :با توجه به

اهمی��ت موضوع و افزایش اعتماد عمومی و ش��فافیت
در واگ��ذاری ام�لاک ،در تاری��خ  ۹۶/۷/۲۳ش��ورای
اس�لامی ش��هر تهران در دوره پنجم ،طرحی را تحت
عنوان «الزام ش��هرداری تهران به ساماندهی واگذاری
ح��ق بهرهبرداری امالک ،اراض��ی و اموال غیرمنقول
ش��هرداری به اش��خاص حقیقی ،حقوقی و مؤسسات
عمومی غیردولتی» به تصویب رساند .مقرر شد هرگونه
واگذاری امالک ،اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری
تهران و س��ازمانها و شرکتهای تابعه بهصورت حق
بهرهبرداری به رایگان یا با ش��رایط معین به مؤسسات
و نهاده��ای عموم��ی غیردولتی ،اش��خاص حقیقی و
حقوق��ی ،از جمل��ه مؤسس��ات خیریه ،بیمارس��تانها،
مس��اجد ،هیأتها و امثالهم باید پ��س از ارایه الیحه
از سوی شهرداری تهران ،به تصویب شورای اسالمی
شهر تهران برسد».او همچنین تأکید کرد« :بر اساس
تبصره دوم مصوبه مذکور ،شهرداری تهران مکلف شد
فهرست تمام واگذاریهای مغایر موضوع این مصوبه
از س��ال  1378ب��ه بعد به انضمام مس��تندات مربوطه
را ،حداکث��ر ظرف س��ه ( )3ماه تهیه و جهت بررس��ی
و تصمیمگیری به شورای اس�لامی شهر تهران ارایه
کند .متاس��فانه با گذش��ت حدود  ۲سال از این مصوبه
و تذکرات مکرر اعضای ش��ورا ،هنوز گزارشی در این
خصوص به ش��ورا ارسال نشده است و همچنان تعداد
زیادی از امالک ش��هرداری تهران در دست اشخاص
حقیقی و حقوقی و نهادهای مختلف قرار دارد .تعدادی
از این امالک در قالب خدمت رس��انی به ش��هروندان
و خدمات عام المنفعه به صورت رایگان واگذار ش��ده
است و اغلب این امالک در نقاط خوب تهران و دارای
ارزش ریالی باالیی هس��تند .به عنوان مثال در س��ال
 ۹۴ش��هرداری ته��ران اق��دام به واگ��ذاری زمینی به
ش��ماره پالک ثبتی  ١/٣٢١٩به نش��انی الهیه ،خیابان

عطاری مقدم ،خیابان دامپزش��کی میکند .بنابراین از
ش��هردار محترم تهران درخواست دارم که با پاسخ به
س��واالت ذیل ،اطالعات کامل واگ��ذاری پالک ثبتی
(١/٣٢١٩مشخصات طرف قرارداد ،نحوه انعقاد قرارداد،
یک نسخه از قرارداد ،ارزش و مشخصات کامل زمین)
را به ش��ورا ارس��ال و نس��بت به تعیین تکلیف زمین
مذکور اقدام کند».امانی همچنین با طرح این س��وال
که چرا ش��هرداری تهران تاکنون اطالعات امالک و
زمینهای واگذار شده را در سامانه شفافیت بارگذاری
نکرده است؟ در تذکر خود گفت« :باید نحوه واگذاری
و بهرهب��رداری امالک و اراضی متعلق به ش��هرداری
و رون��د باز پسگی��ری امالک و اراضی ک��ه خارج از
ضابطه به اش��خاص حقیق��ی و حقوقی واگذار ش��ده
است ،مشخص شود».شهربانو امانی درباره تذکرش به
شهردار تهران مبنی بر تعیین تکلیف امالک واگذاری
ش��ده به پانا گف��ت« :در واگ��ذاری زمینه��ا ،برخی
نیتهای خیر وجود داشته است اما شاهدیم زمینهای
بس��یار مرغوب و باارزش واگذار ش��ده اما بعدا به تعهد
خود که در راس��تای خدمت به مردم بوده است ،عمل
نکردن��د .این واگذاری و متعهد نبودن به عهد و پیمان
نوعی غصب محسوب میش��ود ،بنابراین امالک باید
تعیین تکلیف ش��ود و شهرداری گزارش آن را بدهد و
ما هم اطالعرسانی خواهیم کرد».رئیس کمیته ایمنی
و حمل و نقل ش��ورای ش��هر تهران گف��ت« :گرفتن
امکانات از ش��هرداری تهران خیلی خوب اس��ت و اگر
ای��ن امکانات به روانس��ازی خدمت ب��ه مردم کمک
میکرد بس��یار خوب ب��ود اما وقتی ام��وال و امالک
ش��هرداری ته��ران را در اختیار دارن��د اما در چارچوب
اهداف خدمترس��انی نمیکنند و به مرور زمان شامل
واگذاری میشود ،در نهایت میبینیم که آش با جایش
نیست».
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بزرگترین اولویتم در دارو،
حذف «رانت» است

یادداشت

بای��د توجه کرد در صنعت طیور گوش��تی
و تخم گ��ذار در قالب زنجیرههای مرتبط
ب��ا یکدیگر تولید ص��ورت میگیرد.مزارع
پرورش مرغ اجداد در کشور وجود دارند که
پایه تولید مرغ مادر هستند ،از مرغهای مادر
نیز جوجه یک روزه تولید میشود در ادامه
نی��ز از جوجههای ی��ک روزه نیز در زمینه
پرورش مرغ گوشتی و یا تخمگذار استفاده
میکنند.نژاد جوجههای ی��ک روزه مورد
اس��تفاده در صنعت مرغ گوشتی و یا مرغ
تخم گذار بسته به نوع نیاز متفاوت است.
توسعه در تولید مرغ اجداد به معنای افزایش
تولید مرغ مادر و در ادامه تولید جوجه یک
روزه است و ظرفیت سالنهای پرورش مرغ
گوشتی در کشور خوشبختانه برای تولید سه
میلیون تن در س��ال فراهم شده است که
ج��دای از ایجاد زیرس��اخت ،س��النهای
پ��رورش و نهاده نیاز به ب��ازار مصرف نیز
دارد.متاس��فانه در ایجاد بازار مصرف مرغ
گوشتی اقدامات خوبی صورت نگرفته در
حال حاضر مجبور به سرمایه گذاری برای
تولید کشور هس��تیم.بازار مصرف داخلی
درحال حاضر به صورت ماهانه به یک صد
میلیون قطعه نی��از دارد که در برخی موارد
تولید ماهانه به 120میلیون قطعه نیز میر
سد.افزایش میزان تولید ماهانه مرغ گوشتی
باعث میشود که قیمت جوجه یک روزه
ت��ا حدی کاهش پیدا کند که هزینه حمل
و نقل آن صرفه اقتصادی ندارد و کاهش
قیمت جوجه یک روزه باعث میشود تا آن
را در قالب معدوم س��ازی به پودر گوشت
تبدیل کنند ک��ه اتفاق ناگواری در صنعت
طیور اس��ت.معدوم سازی جوجههای یک
روزه حاصل عدم برنامهریزی و سیاستگذار
در مدیری��ت بازار مصرف اس��ت و وزارت
صنع��ت ،معدن و تج��ارت و وزارت جهاد
کشاورزی باید ممنوعیت صادرات گوشت
مرغ را اعمال نکنند ،محدودیتهای حساب
نش��ده اعمالی در این زمینه موجب زیان
تولیدکنندگان شده اس��ت.بعد از تصویب
قانون تمرکز وظایف ،اولین س��الی بود که
شاهد اتفاق ناگوار معدوم سازی جوجههای
یک روزه بودهایم.

مسئول سامانه سماح مطرح کرد

ثبتنام  2/6میلیون زائر اربعین در سامانه سماح

مس��ئول س��امانه س��ماح بابیان اینکه دو میلیون و ۶۳۲
هزار نفر زائر اربعین در این سامانه ثبتنام کردهاند ،گفت:
دو و نی��م میلیون نفر از ای��ن تعداد ثبتنام خود را قطعی
کردهاند .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از رادیو اربعین،
حجتاالس�لام حس��ین رحمانی درباره آخرین وضعیت
سامانه سماح در روز سهشنبه ،تأکید کرد :تا ظهر امروز تعداد
ثبتنامشدگان سامانه سماح ویژه اربعین  ،۹۸دو میلیون و
 ۶۳۲ه��زار و  ۸۰۹نف��ر بوده که از ای��ن تعداد دو میلیون
و  ۵۱۰ه��زار و  ۳۶۸نفر ثبتنام خود را قطعی کردهاند و
مابقی باید روند ثبتنام را تکمیل کنند .وی افزود :ثبتنام

در سامانه سماح همچنان ادامه دارد و استانهای تهران،
خوزستان ،اصفهان و خراسان رضوی بیشترین آمار ثبتنام
کنندگان در این سامانه را داشتهاند .مدیرکل دفتر نظارت
س��ازمان حج و زیارت بابیان اینکه از س��اعت  ۲۴دیشب
تا ظهر سهش��نبه  ۱۰۸هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام
کردند ،ابراز کرد :در روز دوشنبه تعداد ثبتنام کنندگان در
سامانه سماح از مرز  ۱۸۰هزار نفر نیز عبور کرد .رحمانی
بابیان اینکه با روند کنونی احتما ًال شاهد عبور تعداد زائران
ثبتنامشده در سامانه سماح از سه میلیون نفر نیز خواهیم
بود ،تأکید داشت :هرقدر به اربعین نزدیک میشویم تعداد

مناقصه عمومی

ثبتنام کنندگان در این سامانه بیشتر میشود .وی بابیان
اینکه اتباع خارجی با حضور در دفتر کفالت خودبهخود در
سامانه سماح ثبتنام میشوند ،گفت :نگرانی برای اتباع
درباره سامانه س��ماح وجود ندارد و این عزیزان میتوانند
به زیارت اربعین بروند .مسئول سامانه سماح بابیان اینکه
اگر کسی در این سامانه ثبتنام کند و سپس پشیمان شود
میتواند انصراف خود را اعالم و پول خود را نیز پس بگیرد،
تأکید داشت :افرادی که مث ً
ال در مرز چذابه ثبتنام کردهاند
اما میخواهند از مرز مهران عبور کنند نیز مختار هستند و
محدودیتی دراینباره وجود ندارد.
نوبت اول

شهرداری باغستان در نظر دارد نسبت به زیرسازی و آسفالت معابر دهمویز صادقیه باباسلمان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد
شرایط (دارا بودن حداقل رتبه  5در رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی) جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
 .1شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 .2تاریخ توزیع اسناد :از تاریخ  1398/07/24تا تاریخ  1398/08/09مهلت دریافت اسناد و تحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد.
 .3مبلغ برآورد قرارداد تا سقف  6/000/000/000ریال
 .4سپرده شرکت در مناقصه 300/000/000 :ریال
 .5برندگان اول و دوم و سو م مناقصه در صورت حاضر نشدن جهت انعقاد قرارداد ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 .6مشروح جزئیات شرایط مناقصه در اسناد مندرج است.
 .7هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 .8تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده در تاریخ ( 1398/08/11روز شنبه)
 .9محل دریافت اسناد :شهریار – باغستان – بلوار امام خمینی(ره) -بلوار ولیعصر(عج) خیابان الله دوم اصلی – شهرداری باغستان – امور قراردادها
تلفن 021-65238006 :سایت شهرداریbaghestan.ir :
حسن رنجبر ـ شهردار باغستان

آگهي
آقاي کمال میکائیلی نژاد كارمند بانك ملي ايران ،به اطالع میرساند :به موجب رأی قابل پژوهش
شماره  2045/3مورخ  1398/06/05هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان به انفصال
موقت به مدت یک سال محکوم گردیدهاید.
مقتضی اس��ت چنانچه نس��بت به رأی صادره اعتراضی دارید موارد اعتراض کتبی خود را بهطور مش��روح و
مستدل حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهی به اداره امور شعب استان زنجان تسلیم نمایید .بدیهی
است در صورت عدم اعتراض ،رأی صادره در مورد شما قطعیت یافته و به مرحله اجرا درخواهد آمد.
لذا مراتب طبق ماده ( )73قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ،یک نوبت در یکی از
روزنامههای کثیراالنتشار برای اطالع شما درج میگردد.
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