استعفاوانتصابدراقتصاد
بازی نه چندان خوشایندی که همه را مبهوت کرده است!

با وجود ادعاهای اخیر رئیس سازمان خصوصیسازی و انتقادها در
امین رضایی  /گروه اقتصاد
فضای مجــازی؛ رئیس ســابق صداوســیما ،کارش را بهعنوان
news@ naslefarda.net
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی ،آغاز کرد! عبدالعلی علیعسگری،
مدیرعامل جدید هلدینگ پتروشــیمی خلیجفارس پس از نشســتی با وزیر نفــت ،کار خود را در
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بزرگترین هلدینگ صنعتی کشــور آغاز کرد .این در حالی بود که چندی پس از خبر این انتصاب
جنجالی حسین قربانزاده رئیس سابق سازمان خصوصیسازی گفته بود :مطابق قانون ،صورتجلسات
مجامع شرکتهایی که سهام عدالت دارند ،یا در فهرست واگذاری هستند یا واگذار شدند و دوره نظارت
و اقساط آنها تمام نشده ،از جمله تغییر ...
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استقالل بدون باخت قهرمان نیم فصل شد؛

دستنیافتنیترین رکورد مجیدی
شادی بخشی  /گروه ورزش

news@ naslefarda.net

آگهـی مزایـده عمومی
شماره 1400/3

روغنسوزی
لوکسهاو
الکچریها!

منبع :ایسنا

هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر با ردوبدل شدن  11گل و قهرمانی استقالل در نیم فصل به پایان رسید .به
این ترتیب استقالل بدون باخت قهرمان نیم فصل شد و آبیها توانستند دستنیافتنیترین رکورد مجیدی را
ثبت کنند.
بازی اول :تساوی بد موقع آلومینیوم اراک و فوالد سپاهان
نخستین بازی هفته پانزدهم با تساوی بد موقع آلومینیوم و سپاهان به پایان رسید .سپاهان که پس از سه
باخت متوالی به نوار برد بازگشت و توانست اختالف با صدر را به چهار امتیاز برساند در مقابل تیم رسول خطیبی
یک بازی معمولی و بدون برنامه از خود به نمایش گذاشت تا با پیروزی استقالل و پرسپولیس در رده سوم جدول
بماند و باز هم اختالف با صدر را به  6امتیاز برساند .آلومینیوم این روزها از اوج فاصله گرفته و به نظر میرسد به
تساویها دل خوش کرده باشد تا نیم فصل را به پایان برساند .تیم رسول خطیبی با یک امتیاز بازی سپاهان 24
امتیازی شد و در جایگاه  4ایستاد .با همه اینها به نظر میرسید تقابل آلومینیوم و سپاهان در هفته پانزدهم برای
محک زدن بود چرا که این دو سرمربی بار دیگر در جام حذفی به تقابل با یکدیگر میپردازند.
بازی دوم :ادامه روزهای بد سولدو
دومین رقابت این هفته با تساوی یک بر یک نساجی و تراکتور به پایان رسید .سولدو با تراکتور هفتههای
بدون برد را سپری میکند و علیرغم بازیهای ضعیف و بدون برنامه حواشیهای خارج باشگاه هم گریبانگیر
پرشورهای تبریزی است .نساجی پس از پیروزی در مقابل ذوبآهن با انگیزه مضاعف برای رقابت با تراکتور پا به
میدان گذاشت اما بازی بسته تراکتور کار را برای تیم هجومی ساکت الهامی دشوار کرد و در نهایت نساجی به یک
تساوی رضایت داد .تراکتور با  13امتیاز در جایگاه  13ایستاد و نساجی با  20امتیاز به رده نهم رسید.
بازی سوم :صنعت نفت از قعرنشینان جدا شد
ســومین رقابت هفته پانزدهم با پیروزی دو بر یک صنعت نفت در مقابل هوادار به پایان رسید .علیرضا
منصوریان خودش را از جمع قعرنشینان جدا کرده و حاال با انگیزه مضاعف رقابتها را یکی پس از دیگری پشت
سر میگذارد .برزیلیهای آبادان تنها شکست آلومینیوم را رقم زدند و پس از آن سه امتیازهای حیاتی دیگری
کسب کردند و همین امر سبب شد تا صنعت نفت با  19امتیاز در رده  10جدول بایستد .هوادار این روزها به تساوی
دلخوش کرده و همچنان با برد میانه خوبی ندارد .عنایتی با تفکری دفاعی برای رقابت با صنعت نفت به میدان آمد
اما شاگردان علیمنصور انگیزه زیادی برای شکست این تیم داشتند .هوادار با  14امتیاز در رده  12ماندگار شد تا
کادر فنی این تیم در نیم فصل فکری به حال این تیم کنند.
بازی چهارم :پنجم و ششم تثبیت شدند
در چهارمین دیدار هفته پانزدهم مس رفسنجان و پیکان به تساوی بدون گل رضایت دادند .مس با توقف
در مقابل پیکان از نوار برد فاصله گرفت و پیکان در مقابل دیگر مدعی کســب سهمیه کاری از پیش نبرد .مس
رفسنجان با تساوی در مقابل پیکان  23امتیازی شد تا همچنان در رده  5جدول یکهتازی کند .مجتبی حسینی
نیم فصل را با تساوی به پایان رساند تا جایگاه ششم جدول را با  22امتیاز گرفته باشد.
بازی پنجم :الگوی ذوبیها تغییر کرد
پنجمین رقابت این هفته هم با تساوی بدون گل ذوبآهن و گلگهر سیرجان به پایان رسید .ذوبآهن
تارتار این بار نباخت تا الگوی یک برد یک باخت این تیم به پایان برسد .شاید این تساوی برای گاندوها دردناکتر از
گلگهر بود چراکه تارتار با تساوی راه به جایی نمیبرد و سه امتیاز این بازی گرهگشای این تیم بود .ذوبآهن با 18
امتیاز و نشستن در جایگاه  11جدول نیم فصل را پشت سرگذاشت تا مهدی تارتار برای تقویت تیمش و تفکرات
خودش چارهاندیشی کند .شاگردان ژنرال پس از پشت سر گذاشتن حواشی و بحرانها بازهم به بردهای پی در پی
عادت کرده بودند اما با تساوی در مقابل ذوب ترک عادت کردند و با  21امتیاز جایگاه هشتم را از آن خود کردند.
بازی ششم :استقالل با  35امتیاز و بدون باخت نیم فصل را تمام کرد
ششمین رقابت با پیروزی سه بر صفر آبیپوشان مقابل نفت مسجد ســلیمان به پایان رسید تا فرهاد
مجیدی مقتدرانه قهرمان نیم فصل شود .حضور بازیکنان خارجی با کیفیت و اعتماد به بازیکنان جوان حاصلی
جز پیروزی مقتدرانه در مقابل نفت مسجد سلیمان نداشت و استقالل با  35امتیاز و بدون باخت نیم فصل را تمام
کرد .نفت مسجد سلیمان کاندیدای سقوط به لیگ آزادگان است و در کنار پدیده بحرانزده ،باختهای پی در
پی را تجربه میکند .شاگردان فراز کمالوند علیرغم بازیهای بدون تاکتیک استرس و فشار روانی را هم تجربه
میکنند که بدون ارتباط با حواشی و دخالتهای بیجا در این تیم نیست .نفت با شکست در مقابل استقالل 11
امتیازی باقی ماند و در جایگاه  15ماندگار شد.
بازی هفتم :پدیده در کوره فوالد
هفتمین رقابت هفته پانزدهم با پیروزی دو بر صفر فوالد مقابل پدیده به پایان رسید .نکونام پس از شکست
مقابل سپاهان برای جبران امتیاز به مصاف پدیده آمد و توانست سه امتیاز حساس این دیدار را دشت کند و با 21
امتیاز همچنان در جایگاه  7بایستد.
بازی هشتم :اردوی سرخها و چاشنی خوششانسی
آخرین دیدار هفته پانزدهم با برد اقتصادی پرســپولیس مقابل فجر به پایان رسید .پرسپولیس که در
مقابل تیمهای پایین جدولی به اما و اگرها برخورد میکرد با تک گل مهدی ترابی که چاشنی شانس را به همراه
داشت توانست  32امتیازی شود و نیم فصل را با جایگاه دوم به پایان برساند .فجر با شکست در مقابل پرسپولیس
 12امتیازی شد و در جایگاه  14ایستاد.

لیست خودروهایی که باید مالیات بدهند
اعالم شد؛
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سازمان ملل ایران را زیر فشار قرار داد؛

پرداخت حق عضویت ایران در دام تحریمها

مریم عمادی /گروه سیاست سهشنبه هفته گذشته «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل
 Maryam.Emadi@yahoo.comمتحد اعالم کرد که حق رای ایران در سازمان ملل با استناد به ماده
 ۱۹منشور ملل متحد و به دلیل عدم پرداخت حق عضویت سلب
میشود .بر اساس ماده  ۱۹منشور ملل متحد هر عضو سازمان که پرداخت حق عضویت آن به تاخیر افتاده
ب افتاده عضو مزبور معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط به دو سال قبل
باشد ،در صورتیکه سهمیه عق 
بهطور کامل باشد در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت .گفتنی است؛ سازمان ملل در این حکم اعالم
کرده که یازده کشور عضو سازمان پرداختهای خود را به تاخیر انداختند و هشت کشور (از جمله ایران،
ونزوئال و سودان) حق رایشان را فع ً
ال از دست میدهند .گفتنی است؛ ایران خردادماه امسال به دلیل تاخیر
در پرداخت بیش از  65میلیون دالر بدهی خود به سازمان ملل ،حق رای خود را در مجمع عمومی از دست
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ماجرای جوکوویچ تمامی ندارد؛ اخراج مجدد؛

پ

ستاره صربها و
استرالیاییها دوباره
سرشاخ شدند!
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داد .در آن زمان «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه وقت ایران در نامهای اعتراضی به گوترش عدم پرداخت
حق عضویت ایران را گردن تحریمهای آمریکا انداخت و ســلب این حق در سازمان ملل را غیرمنطقی و
نادرست خواند .اندکی بعد جمهوری اسالمی با پرداخت حداقل  16میلیون دالر و کمی پیش از زمان انتخاب
اعضای جدید شورای امنیت ،این حق را به دست آورد .در مقطع فعلی نیز ایران برای بازپسگیری حق خود
باید بیش از  18میلیون دالر به سازمان ملل بپردازند.
تحریمها مانع پرداخت حق عضویت شده است
نکته قابل توجه در منشور سازمان ملل این است که این سازمان به مجمع عمومی این اختیار را
میدهد که در صورت عدم پرداخت به دلیل شرایط خارج از کنترل عضو ،آن عضو بتواند حق رای داشته
باشد .در واقع بر اساس ماده  ۱۹منشور ملل متحد ،اگر مجمع عمومی سازمان ملل طبق استثنائات...

مستند «آقای نویسنده زنده است» به کارگردانی حامد
قصری و با پرداختن به زندگی و آثار «بهرام صادقی»
بهصورت اینترنتی اکران شده است .عالقهمندان میتوانند
مستند «آقای نویسنده زنده است» را به صورت اینترنتی
ساعت  20 :00در سایت و پلتفورم «ویدئو» تماشا کنند.
یک پدیده عجیب و غریب دیگر از جامعه ایرانی شناسایی شد!

دیوانگان سنگ به دست و سرگردان در شهر

اگر چه با دستگیری عامل پرتاب سنگ به سوی خودروهای عبوری در بزرگراههای پایتخت ،جستجوهای
پليسي به نتیجه رسید و عامل این حادثه شوم دستگیر شد ،اما نمیتوان به راحتی از کنار چنین حادثهای
گذشت چرا که به نظر میرسد اتفاقات خوبی در حال رخ دادن نیســت و وقوع چنین حوادثی بازتابی از
مشکالت روانی و مسائل زندگی و اجتماعی افراد دارد.

کشته و زخمی شدن  ۸راننده
ماجرا از یک سنگپرانی به خودروها شروع شد ،سنگپرانی که پایان شومی به دنبال داشت و در
نهایت منجر به مرگ دو تن از شهروندان و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد و البته وحشت و احساس
ناامنی برای هزاران راننده دیگر به وجود آورد و به خودروها نیز آسیب زد.. .
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درباره فیلم «جاودانگان» اثر تازهای از «کلوئی ژائو»؛

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

قلعهجاودانگان!

شناسه1260044 :

یک سازمان دولتی در استان اصفهان در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده در زمان و محل های اعالمی مراجعه و یا
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  031-36662139داخلی  2تماس حاصل نمایند.
 تعداد  132دستگاه خودرو سبک و سنگین (در شهرستان های نایین و شهرضا) زمان بازدید و تحویل پیشنهادات :به مدت سه روز اداری از روز دوشنبه مورخ  1400/10/27لغایت روز چهارشنبهمورخ  1400/10/29از ساعت  8صبح الی 13
 محل های بازدید و تحویل پیشنهادات -1 :شهرضا ،جاده اصفهان به شهرضا ،روبروی شهرک صنعتی سپهر آبادشهرک آزمایش ،پارکینگ انتظام ( 34دستگاه)
 -2نایین ،فلکه کشتارگاه ،جاده انارک ،جنب پمپ گاز ،پارکینگ شهرداری ( 98دستگاه)
 مهلت زمان انصراف تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400/10/30 بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ  1400/11/02و اعالم برندگان مزایده روز دوشنبه مورخ  1400/11/04می باشد. کلیه هزینه های جانبی از قبیل پرداخت بدهی ها و تسویه حساب عوارض ساالنه شهرداری ،مالیات مشاغل و نقلو انتقال سند و ...به عهده برنده مزایده می باشد.
** فروش وسایل نقلیه اوراقی فقط به مراکز اسقاط مجاز و فعال امکانپذیر می باشد.
ضمنا متقاضیان شرکت در مزایده به دلیل پیشگیری از ویروس کرونا می بایست جهت تهیه لیست خودروها و فرم
پیشنهاد قیمت و اطالع از زمان برگزاری مزایده استان ها به سایت  www.dchq.irبخش مزایده  /مناقصه مراجعه
نمایند.
 -رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک ،شیلد ،دستکش و رعایت فاصله اجتماعی الزامی می باشد.
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به دنبال افزایش جمعیت هستیم اما
دربسترسازیاشماندهایم
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