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تنور انتخابات رياســــت جمهورى 2024 (1403) 
آمريكا درحالى گرم   شده است كه در كنار «جو بايدن» 
فقط دو نامزد دموكرات به چشــــم مى خورند، اما در 
جبهــــه مقابل، حداقل 13 نامزد براى رقابت با «دونالد 
ترامپ» خيز برداشته اند. آيا دوباره شاهد تكرار تاريخ و 
رقابت نهايى بين ترامپ و بايدن خواهيم  بود؟باوجود 
اينكه تا انتخابات رياســــت جمهورى آتى آمريكا كه 
اوايــــل نوامبر 2024 (ميانه آبان 1403) برگزار خواهد 
شــــد، راه درازى در پيش است اما نامزدهاى دو طرف 
براى حضور در انتخابات خيز برداشــــته اند.به گزارش 
ايرنــــا، در حزب دموكــــرات دركنار رئيس جمهورى 
كنونى، «ماريان ويليامسون» نويسنده مشهور آمريكايى و 
«رابرت اف  كندى جونيور» برادرزاده جان اف  كندى به 
چشم  مى خورند.برخالف حضور كمرنگ و كم  شمار 
نامزدهاى احتمالى دموكرات، شاهد لشكركشى از سوى 
جمهوريخواهان هستيم كه تا كنون شمار آنها به 14 نفر 
رسيده است. البته از اين تعداد، هشت نامزد جدى تر از 
ديگران به نظر مى رسند كه عبارتند از: «دونالد ترامپ»، 
«نيكى هيلى»، «مايك پنس»، «ليز چنى»، ســــناتور «تد 
كروز»، سناتور «تيم اسكات»، فرماندار «گلن يانگ كين» 

و «ران دسانتيس».
نامزدهاى انگشت شمار حزب دموكرات

1. جو بايدن
باوجود در پيش گرفتن سياست صبر و انتظار از 
سوى بايدن اما باالخره حضور او در اين رقابت سياسى 
قطعى شد. به نوشته تارنماى آمريكايى «اكسيوس»، بايدن 
«بازى انتظار» را در پيش گرفته بود اما هيچ نشانه اى وجود 
نداشــــت كه نظر خود را در مورد نامزدى مجدد براى 
انتخابات تغيير بدهد.پيشتر افرادى چون «جيل بايدن» 
همسر رئيس جمهورى و «كارين ژاپن پى ير» سخنگوى 
كاخ سفيد تاكيد كرده  بودند كه بايدن در انتخابات حضور 
خواهد داشت. چند روز پيش نيز شخص بايدن به طور 
رســــمى اعالم كرد كه در انتخابات رياست جمهورى 
2024 (1403) اين كشــــور نامزد خواهد شد.بايدن در 
حالى از قصد خود براى ادامه مقام رياســــت جمهورى 
سخن گفته است كه اكنون 80 ساله است و مسن ترين 
رئيس جمهورى در تاريخ آمريكا به شــــمار مى رود و 
نظرسنجى ها هم ميزان محبوبيت بسيار پايينى براى او 
ثبت كرده اند. بنابراين محبوبيتى كه در ابتداى مسير به 
حدود 55 درصد مى رسيد، اينك به كمتر از 40 درصد 
كاهش يافته و بر پايه نظرسنجى اخير «سى ان ان» به 36 
درصد رسيده  است.اين كاهش محبوبيت و رويگردانى 
از بايدن حتى در ميان هم حزبى هاى او نيز به مشهود 
است كه برايند آن نتايج انتخابات ميان دوره اى كنگره بود. 
در جريان آن انتخابات، حزب حاكم اگرچه اكثريت سنا 
را حفظ كند اما اكثريت صندلى هاى مجلس نمايندگان 
سهم حزب جمهوريخواه شد.نظرسنجى اخير روزنامه 
«نيويورك پست» به اين نتيجه رسيده كه «آينده براى 
بايدن بيش از پيش تيره و تار به نظر مى رسد». به نوشته 
اين روزنامه آمريكايى، حدود دو سوم از راى دهندگان 
دموكــــرات (64 درصد) از حزب مى خواهند كه نامزد 
ديگرى را براى رقابت رياست جمهورى 2024 (1403) 
انتخاب كند.نيويورك پست با درج تصوير زير، نوشت: 
وقتى از آنها پرســــيده شــــد كه چرا نامزدى را به غير 
از بايدن در ســــال 2024 (1403) ترجيح مى دهند، 33 
درصد به سن و 32 درصد به عملكرد شغلى او اشاره 
مى كنند. 12 درصد مى گويند كه فقط فرد جديدى را 
ترجيــــح مى دهند و 10 درصد بر اين باورند كه بايدن 
به اندازه كافى مترقى نيست و 4 درصد بر توانايى او 
براى پيروزى مجدد در انتخابات ترديد دارند.در مجموع، 
كاهش فزاينده محبوبيت بايدن به كمتر از 40 درصد كه 
برايند تشديد زوال عقالنى- جسمانى و نيز ناكارامدى در 
اداره امور از سوى اين رئيس جمهورى سالخورده است، 
دموكرات ها را براى انتخابات بر لبه پرتگاه كشانده  تا 
برخى هم حزبى هاى بايدن براى نامزدى انتخابات خيز 
بردارند.در اين ميان، «كاماال هريس» موضع خود را در 
انتخابات اعالم و تاكيد كرده اســــت: اگر بايدن بخواهد 

در انتخابات رياست جمهورى 2024 (1403) آمريكا 
دوباره نامزد شود من در كنارش هستم.از اين رو احتمال 
ورود هريــــس به رقابت هاى انتخاباتى باوجود نامزدى 
بايدن ضعيف به نظر مى رسد، هر چند كه هريس نيز 
از محبوبيت چندانى برخوردار نيست. بسيارى معتقدند 
معاون اول رئيس جمهورى در اين مدت حتى از اداره 

كاخ سفيد نيز عاجز بوده  است.
2. ماريان ويليامسون

«ماريان ويليامسون» نويسنده مشهور آمريكايى، 
نخستين رقيب دموكرات بايدن براى انتخابات رياست 
جمهورى 2024 (1403) است كه ميانه اسفندماه اعالم 
آمادگى كرد و با ضعيف خواندن رئيس جمهورى، گفت: 
دموكرات هــــا نبايد از انتخابات مقدماتى (درون حزبى) 
هراس داشته  باشند.اين نويسنده آمريكايى ماه پيشتر در 
بيانيــــه اى كنايه آميز، اعالم كرد كه انگيزه اش از نامزدى 
مجدد در انتخابات، مبارزه با بى عدالتى هاى اقتصادى است 
كه ميليون ها آمريكايى به دليل تاثير قدرت مالى شركت ها 
بر نظام سياسى اين كشور متحمل شده اند.وى در سال 
2020 (1399) هم نامزد انتخابات رياســــت جمهورى 
شده  بود، اما در نهايت به دليل مشكالت مالى از كارزار 
انتخاباتى انصراف داد و حمايت خود را از «برنى سندرز» 
براى رياست جمهورى اعالم كرد.وبگاه آمريكايى «هيل» 
درباره اين نويســــنده و سياستمدار آمريكايى 70 ساله 
نوشت كه او اولين دموكراتى است كه به طور رسمى 

بايدن را براى انتخابات رياست جمهورى 2024 (1403) 
به چالش كشيده  است. ويليامسون همانند سال 2020 
شانس بســــيار كمى براى كسب نامزدى دموكرات ها 

دارد. 
3. رابرت اف كندى جونيور

«رابرت اف  كندى جونيور» 69 ساله، وكيل و فعال 
سياسى كه بيشتر به دليل مبارزاتش براى بى اعتبار كردن 
واكسن هاى كرونا شناخته مى شود، ميانه فروردين ماه 
نامزدى  خود را براى انتخابات رياست جمهورى از سوى 
حزب دموكرات اعالم كرد. البته او هنوز از برنامه هاى 
انتخاباتــــى خود حرفى نزده اســــت.او برادرزاده «جان 
اف  كندى» رئيس جمهورى ترور شــــده آمريكا است؛ 
رئيس جمهــــورى كه 22 نوامبر 1963 (اول آذر 1342) 
در جريان بازديدى از شــــهر داالس در ايالت تگزاس 
هدف سوءقصد قرار گرفت.رابرت كندى حدود 15 سال 
پيش به خاطر باور بر اينكه واكسن ها بى خطر نيستند، 
شهرت پيدا كرد و به يكى از صداهاى پيشرو در جنبش 
ضدواكســــن تبديل شد. فعاليت او پس از همه گيرى 
كرونا و توليد واكسن كوويد 19 تشديد شد. كندى در 
سال 2021 (1400)كتابى به نام «آنتونى فائوچى واقعى» 
منتشر كرد كه در آن رئيس مركز كنترل و پيشگيرى از 
بيمارى هاى آمريكا را به كمك براى كودتايى تاريخى 
عليه دموكراسى متهم كرد.كندى در رويدادهايى مانند 
اتفاقات 6 ژانويه 2021 (17 دى 1399) در جريان اشغال 
كنگره در كنار هواداران ترامپ حضور داشت. عكسى 
كه در اينستاگرام منتشر شد، كندى را در پشت صحنه 
رويدادى با حضور متحدان و مشاوران رئيس جمهورى 
سابق نشان مى داد.كندى گاهى در فعاليت هاى خود از 
جان اف كندى و ميراث خانوادگى خود استفاده مى كند. 
با اعالم نامزدى در انتخاب رياست جمهورى، او آخرين 
نفر از صف طوالنى اعضاى اين خانواده است كه وارد 
سياســــت مى شود. خواهرش كاتلين از سال 1995 تا 
2003 (1374 تا 1382) به عنوان معاون فرماندار مريلند 
خدمت كرد. برادرش جوزف از ســــال 1987 تا 1999 
(1366 تا 1378) نماينده كنگره از ماساچوست بود و 

برادرش كريس كندى، نامزد ناكام فرماندارى ايلينويز در 
سال 2018 (1397) بود.

فهرست بلندباالى جمهوريخواهان
1. دونالد ترامپ

از انتخابات گذشته كه ترامپ در انتخابات از بايدن 
شكست خورد، همواره روياى بازگشت به كاخ سفيد 
را در ســــر داشته است تا اينكه اوايل بهمن ماه پارسال 
به طور رسمى اعالم نامزدى كرد. البته همانند بايدن، 
ترامپ نيز از وجهه و اعتبار قابل توجه در ميان حزب 
خود برخوردار نيست. نظرسنجى ها نشان مى دهد كه 
حــــدود 55 درصد حاميان حزب جمهوريخواه بر اين 
باورند كه بهتر اســــت شخص ديگرى غير از ترامپ 
در انتخابات 2024 نامزد شــــود.از طرفى مردم آمريكا 
در انتخابات ميان دوره اى كنگره نشان دادند كه اگرچه 
از دموكرات ها نااميدند اما اشتياقى هم به حزب رقيب 
ندارند كه ترامپ نامزد اصلى آن است؛ نامزدى كه جزو 
نادر رئيسان جمهورى آمريكا بود كه تنها يك دوره بر 
صندلى رياست جمهورى تكيه زد و در اين مدت جهان 
را به چالش كشيد و باعث شورش داخلى و تسخير 
كنگره شــــد.بر كارنامه سياه ترامپ در دوره زمامدارى، 
دادگاهى شــــدن و كيفرخواست اخير با 34 فقره اتهام 
افزوده شده  است. در تاريخ آمريكا اين نخستين بارى 
است كه يك رئيس جمهورى دادگاهى و متهم مى شود.
برخى از نامزدهاى جمهوريخواه كه وارد گود انتخابات 
شده اند از مقامات دولت ترامپ بوده اند كه «مايك پنس» 
معاون اول و «نيكى هيلى» سفير ترامپ در سازمان ملل 
از آن جمله اند. پيشتر گمانه زنى ها مبنى بر ورود «مايك 
پمپئو» وزير خارجه ترامپ به رقابت هاى انتخاباتى به 

گوش مى رسيد كه او چند روز پيش اعالم كرد به داليل 
شــــخصى و خانوادگى در انتخابات رياست جمهورى 

نامزد نمى شود.
2. نيكى هيلى

هيلى كه دو بار سابقه فعاليت به عنوان فرماندار 
كاروليناى جنوبى را در كارنامه خود دارد و در دولت 
ترامپ به عنوان نماينده آمريكا در سازمان ملل فعاليت 
داشت، اواخر آبان ماه پارسال با انتشار يك پيام ويدئويى 
سه دقيقه و 33 ثانيه اى به طور رسمى نامزدى خود را 
براى انتخابات رياست جمهورى اعالم كرد.به گزارش 
تارنماى آمريكايى «هيل»، هيلى برخالف بسيارى از رقباى 
بالقوه همچون ترامپ و ديسانتيس جذابيت خاصى دارد. 
دختر مهاجر هندى كه در صورت پيروزى به نخستين زن 
نامزد رياست جمهورى در تاريخ حزبش تبديل مى شود 
و بر جذابيت و محبوبيت حزب جمهوريخواه مى افزايد.

هيلى زمانى كه نمايندگى آمريكا را در سازمان ملل بر 
عهده داشت، سياست هاى ستيزه جويانه ترامپ را پيش 
برد و از سازمان هاى مهم بين المللى همچون «سازمان 
علمى، فرهنگى و تربيتى ملل متحد» (يونسكو) و شوراى 
حقوق بشر سازمان ملل خارج شد.او افزون بر زير پا 
گذاشتن حقوق و موازين بين المللى، حمايت چشمگيرى 
از رژيم صهيونيستى به عمل آورد و در راستاى اجراى 
كارزار «فشار حداكثرى» و ائتالف سازى عليه ايران، تمام 
تالش خود را به كار بست اما ناكامى در پيشبرد اين 

سياست ها زمينه را براى بركنارى او فراهم كرد.
3. مايك پنس

پنس به عنوان فرزند يك كهنه سرباز جنگ كره، 
كار خود را در سياســــت محافظه كارانه با مجرى گرى 

راديويى آغاز كرد. او در سال 2000 (1379) به عضويت 
در مجلس نمايندگان درآمد و تا ســــال 2013 (1392) 
در اين ســــمت باقى ماند.او همچنين از سال 2013 تا 
2017 (1392 تــــا 1396) فرماندار اينديانا بود. در اين 
سمت، بزرگترين كاهش ماليات در تاريخ اين ايالت را 
تصويب و اليحه هايى را براى محدود كردن سقط جنين 
و حمايت از آزادى مذهبى امضا كرد.«مايك پنس» به 
مدت چهار ســــال معاون وفادار ترامپ بود و از نادر 
اطرافيان رئيس جمهورى به شمار مى رفت كه تا پايان 
دولت دوام آورد اما تسخير كنگره روابط آنها را بر هم 
زد. همچنيــــن امتناع پنس از حمايت طرح غيرقانونى 
ترامپ مبنى بر مختل كردن انتخابات 2020 و انتقادهاى 

بعدى او از ترامپ بر دامنه اختالف هاى آنها افزود.
4. ليز چنى

دختر «ديك چنى» معاون رئيس جمهورى سابق، 
زمانــــى چهره اى مترقى در حزب جمهوريخواه بود و 
از ســــال 2019 تا 2021 (1398 تا 1400) به عنوان 
سومين عضو بلندپايه اين حزب در مجلس نمايندگان 
حضور داشت.او كه يك محافظه كار مالى و اجتماعى با 
ديدگاه هاى مداخله گرايانه در سياست خارجى بود، در 
سال 2017 (1396) سمت قديمى پدرش را به دست 
آورد و بــــه نمايندگى از وايومينگ در كنگره ادامه داد 
و هــــم گام با دولت ترامپ پيش آمد. او پس از انتقاد 
پياپى از ترامپ و ســــپس راى به استيضاح او به دليل 
نقش رئيس جمهورى در شورش ها براى تسخير كنگره، 
محبوبيتش در ميان جمهوريخواهان از دست رفت و 
به طور رسمى توبيخ شد.چنى 56 ساله يكى از تنها 2 
جمهوريخواه در كميته اى بود كه بررسى شورش هاى 

كنگره را بر عهده داشت. اين نقش به بهاى از دست دادن 
مقامش تمام شد و رئيس جمهورى سابق، مرداد پارسال 
در انتخابات مقدماتى جمهوريخواهان ايالت وايومينگ، 
از رقيب چنى حمايت كرد؛ موضوعى كه باعث شكست 
چنى شد و اينك براى انتخابات رياست جمهورى در 

مقابل ترامپ قرار گرفته  است.
5. سناتور تد كروز

كروز نخســــتين آمريكايى اسپانيايى تبار برگزيده 
شده به عنوان سناتور از تگزاس و يكى از سه سناتور 
كوبايى تبار اســــت. وى در سال 2013 (1392) سناتور 
تكزاس و در سال 2016 (1395) داوطلب نامزدى براى 
انتخابات رياست جمهورى آمريكا شد.اگرچه كروز 52 
ساله حدود يك چهارم قرن از ترامپ جوان تر و احتمال 
پيروز شــــدن او دور از ذهن نيســــت اما موانعى پيش 
پاى او وجود دارد. يكى از موانع كليدى اين است كه 
كروز به طور مجدد در انتخاب 2024 (1403) برگزيده 
مى شود. كروز مى تواند تالش كند تا يك دوره شش 
ســــاله ديگر در ســــنا جا خوش كند و براى انتخابات 
2028 (1407) آماده شــــود.برخى از مواضع كروز اما 
باعث كاهش محبوبيتش شده است. به عنوان نمونه چند 
بايــــدن را به دليل پيش بينى اينكه دموكرات ها اكثريت 
كرسى هاى سنا را به دست مى آورند و مى توانند مجلس 
نمايندگان را حفظ كنند، مسخره كرده بود؛ موضوعى كه 
اتفاق افتاد. همچنين او از ترامپ انتقاد كرد كه براى كمك 

به جمهوريخواهان براى پيروزى بيشتر هزينه نكرده است.
هر وقت نام تدكروز به زبان مى آيد، سلسله اقدامات و 
قطعنامه هاى ضدايرانى وى در سنا از ذهن مى گذرد به 
عنوان نمونه سال گذشته سناى آمريكا طرح پيشنهادى 
كروز درباره لزوم اعمال تحريم هاى مرتبط عليه بانك 
مركــــزى ايران را با 86 راى موافق و 12 راى مخالف، 
تصويب كرد. پيشتر نيز او به عنوان عضو كميته امور 
خارجى سنا به تهيه كننده قطعنامه اى پرداخت كه بر پايه 
آن دولت آمريكا بايد از دســــت اندركاران ترور سردار 

سليمانى تجليل و تقدير كند.
6. سناتور تيم اسكات

«تيم اســــكات» ســــناتور جمهوريخواه از ايالت 
كاروليناى جنوبى، كميته اى براى بررسى امكان نامزدى 
خود در انتخابات رياست  جمهورى سال آينده تشكيل 
داده است. اين كميته به اسكات امكان مى دهد تا كمك 
مالــــى جمع آورى كند و انتقال اين كمك ها به كارزار 

رياست  جمهورى نيز ممكن خواهدبود.
تيم اسكات اكنون يكى از سه سناتور سياه پوست 
آمريكا و تنها سناتور سياه پوست از حزب جمهوريخواه 
است. او چهارشنبه، 12 آوريل (23 فروردين) در پيامى 
ويديويى كه در رسانه هاى اجتماعى منتشر شد، تشكيل 
كميته خود را اعالم كرد. او دفاع از «بنيان هاى يهودى-
مســـيحى» آمريكا را از اهداف اصلى خود دانست و 
قرار است تورى با عنوان «ايمان در آمريكا» در نقاط 
مختلف اين كشـــور برگزار كند. اسكات تنها سناتور 
جمهوريخواه سياه پوســـت، در برخى مواقع به ويژه در 
زمينه هاى نژادى از ترامپ انتقاد كرده است.نظرسنجى ها 
نشان مى دهد او حتى براى پيروزى در ايالت خود نيز 
كار ســـختى در پيش خواهد داشت. طبق نظرسنجى 
اخير دانشگاه «وينتروپ»، جمهوريخواهان در كاروليناى 
جنوبى ترامپ را 41 به 7 درصد به اســـكات ترجيح 

مى دهند.
7. فرماندار گلن يانگ كين

حدود يكسال و نيم پيش (آبان 1400) در انتخابات 
فرماندارى ايالت ويرجينيا يعنى در رقابتى كه آزمونى براى 

دولت بايدن تلقى مى شد، يك نامزد جمهوريخواه پيروز
شد. برنده اين رقابت، گلن يانگ كين مدير سابق يك
شركت سهام خصوصى بود كه پيش از اين هيچ گاه براى
يك منصب سياسى انتخاب نشده بود.شكست حزب
دموكرات در اين ايالت در حالى رقم مى خورد كه بايدن
يك سال پيش در انتخابات رياست جمهورى به راحتى
آراى اين ايالت را به دست آورده بود. هنگامى كه گلن
يانگ كين در انتخابات فرماندارى ويرجينيا پيروز شد،
حزب جمهوريخواه به وجد آمد. يك تازه كار در سياست
كه 25 ســــال را در شركت سهام خصوصى «كاراليل
گروپ» گذرانده بود، مردى را شكست داد كه از دهه
1980 در سياست دموكرات ها حضور داشت.اين مرد
55 ساله از نخستين روز مسئوليت خود وارد موضوعات
حساس و جنجالى شد؛ از لغو محدوديت هاى ايالتى
براى كوويد-19 گرفته تا ممنوعيت تدريس نظريه انتقادى
نــــژاد در مدارس.يانگ كين در انتخابات مياندوره اى از
جمهوريخواهان سراســــر كشور حمايت كرد. در يكى
از كمپين هــــاى انتخاباتى به دليل بى توجهى به حمله
خشونت آميز به همسر «نانسى پلوسى» رئيس مجلس
وقت نمايندگان آمريكا، مورد انتقاد قرار گرفت و بعدها

عذرخواهى كرد.
8. ران دسانتيس

بزرگترين رقيب ترامپ «ران دسانتيس» فرماندار
ايالت فلوريدا است كه در نظرسنجى ها نيز از محبوبيت
به نسبت بااليى برخوردار است. دسانتيس براى رقابت
با ترامپ سخت تالش كرده است و به عنوان نامزدى
قوى براى جانشينى او در اين مرحله اوليه در نظر گرفته
مى شود.دسانتيس در انتخابات ميان دوره اى با بيش از
1.5 ميليون راى به طور مجدد انتخاب شد كه بيشترين
ميزان در اين ايالت در بيش از چهار دهه گذشته است.
اين وكيل تحصيل كرده در دانشگاه «هاروارد» و «ييل»
در 44 سالگى هنوز در سياست آمريكا تازه وارد است.
دسانتيس پيش از اين در نيروى دريايى آمريكا خدمت
كرده بود كه ماموريت در عراق را نيز در كارنامه خود
دارد. او همچنين از ســـال 2013 تا 2018 (1392رتا
1397) از اعضاى كمتر شناخته شده مجلس نمايندگان
بود.درخشـــش ستاره اقبال دسانتيس از زمانى كه در
سال 2019 (1398) فرماندار فلوريدا شد به طور قابل
توجهى فزونى يافت. او در اين نقش خود را قهرمان

هوادار محافظه كارى معرفى مى كند.
دسانتيس از پيروى از مقررات استفاده از ماسك
و تزريق واكسن در طول همه گيرى كوويد اجتناب و
قوانين ضد شورش را در پى اعتراضات عدالت  نژادى
امضا كرد. او همچنين از قوانين محدود كردن آموزش
در مورد اقليت هاى جنسى در مدارس ابتدايى حمايت
كرد. در دوران تصدى او در اين ايالت براى نخستين
بـــار تعداد راى دهندگان جمهوريخواه از دموكرات ها
پيشى گرفت.به نظر مى رسد ترامپ دسانتيس را به دقت
زير نظر دارد و بتازگى لقب «ران دى سنكتيمونيوس»
(نامقدس) را به رقيب خود داده و تهديد كرده است
كـــه در صورت نامـــزدى او در انتخابات، جزئيات
ناخوشايندى درباره او منتشر خواهدكرد.تهديد ترامپ
بى ارتباط به نتايج برخى نظرسنجى ها نيست. چندماه
پيش نتايج يك نظرسنجى درباره انتخابات درون حزبى
جمهوريخواهان براى انتخابات رياست جمهورى نشان
 داد كه دســـانتيس در يك رقابت رودررو با ترامپ با

9 درصد اختالف پيروز خواهد شد.
افزون بر هشت 8نامزدى كه در اين نوشتار بررسى
شد، نام شش نامزد احتمالى ديگر در اين حزب به چشم
مى خورد كه البته شانس كمترى براى پيروزى در انتخابات
دارند. اين نامزدهاى احتمالى عبارتند از: «لرى هوگان»
66 ســـاله فرماندار مريلند ، «گرگ ابوت» 65 ســـاله
نخســـتين فرماندار تگزاس، «كريستى نوم» 51 ساله
نخستين فرماندار زن داكوتاى جنوبى، «كريس سونونو»
48 ساله فرماندار نيوهمپشاير، «ريك اسكات» 70 ساله
سناتور فلوريدا و «يوك راماسوامى» كارآفرين ميلياردر

و نويسنده كتاب «بيدارى».

نامزدهاى انتخابات  2024 آمريكا در يك قاب، تاريخ تكرار مى شود؟
* باوجود در پيش گرفتن سياست صبر و انتظار از سوى بايدن اما باالخره حضور او در اين رقابت سياسى قطعى شد

* از انتخابات گذشته كه ترامپ در انتخابات از بايدن شكست خورد، همواره روياى بازگشت به كاخ سفيد را در سر داشته است تا اينكه اوايل 
بهمن ماه پارسال به طور رسمى اعالم نامزدى كرد

* بزرگترين رقيب ترامپ «ران دسانتيس» فرماندار ايالت فلوريدا است كه در نظرسنجى ها نيز از محبوبيت به نسبت بااليى برخوردار است

آگهي مناقصه عمومي ( دو مرحله اى)
شماره 02-18

 شركت پتروشيمي فارابى در نظر دارد  عمليات ترميم و بازسازى كانال هاى
جمع آورى آبهاى ســـطحى را از طريق مناقصه عمومي ( دو مرحله اى ) 
به شركتهاي واجد شـــرايط و دارنده مجوز هاي الزم بر اساس شرايط زير 

واگذار نمايد :
ماده 1) موضوع مناقصه: 

عمليات ترميم و بازسازى كانال هاى جمع آورى آبهاى سطحى مطابق با 
اسناد مناقصه و شرح كار .

تبصره : موارد مندرج در اســـناد  منا قصه  تا 25% قابل افزايش يا كاهش از 
سوى مناقصه گزار مى باشد.

ماده2) شرايط پيمانكار:  
1-داشتن شخصيت حقوقي

 2-داراى سابقه كار مفيد ، معتبر و مشـــابه با موضوع مناقصه و شرح مختصر كار
مــاده 3) زمان و محل تحويل اســناد مناقصه ) : اســـناد مناقصه با ارائه 
درخواســـت كتبى به متقاضى ارائه مى گـــردد. متقاضيان مـــى توانند از روز 
چهارشـــنبه  مورخ 1402/03/03 لغايت 1402/03/10 از ســـاعت 8:00 الى 
 15:30 براى تحويل اســـناد مناقصه به يكى از دو نشـــانى زيـــر مراجعه كنند.
نشاني دفتر مركزي : تهران ، خيابان گاندي شمالى ، خيابان صانعى ،پالك 18 
نشــاني مجتمع : ماهشهر منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني ( ره ) ، 
ســـايت 5،شركت پتروشيمي فارابى ، صندوق پستي   153  ، جناب آقاى 

بحرينى
  ماده 4) مهلت و محل تحويل پاكات : متقاضيان مى بايست پاكت هاى 
 «الـــف»، «ب» و «ج» را حداكثر تا ســـاعت 15:30 روز چهار شـــنبه 
مورخ 1402/03/17 در قبال دريافت رسيد، تحويل اداره حراست دهند. 

در خصوص محتويات پاكات و نحوه تنظيم آنها در اســـنادبصورت مفصل 
توضيح داده شده است.

 تبصره : به تقاضاها و پيشنهاد هاى مغاير يا غير منطبق با شرايط مناقصه ،
ناقص، مبهم، مشـــروط، مخدوش، فاقد و يا داراى كسرى مبلغ چك/ وجه 
التزام يا فاقد شرايط  كه تشخيص اين موارد با كميسيون معامالت شركت 
مناقصه گزار است و همچنين به پيشنهادهايى كه پس از موعد مقرر تسليم 

گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 5) زمان و محل بازگشــايى پاكتها : در جلســـه كميســـيون 
 معامالت و طبق برنامه زمان بندى دبير كميســـيون ، بدون حق حضور  

مناقصه گران محترم.
ماده 6) سپرده شــركت در مناقصه : سپرده شـــركت در مناقصه 
1,360,000,000 ريال (يك ميليارد و ســـيصد و شصت ميليون ريال) 
بصورت ضمانت نامه بانكى با اعتبار ســـه ماهه و قابل تمديد و بدون قيد و 
شرط  صادره از بانكهاى دولتى يا خصوصى به جز بانكهاى در شرف ادغام و 

يا چك تضمين شده بانكى در وجه شركت پتروشيمى فارابى مى باشد .
ماده 7) هزينه هاى جنبى : چاپ آگهى ها و هزينه هاى جنبى به عهده 

برنده ى مناقصه مى باشد. 
ماده 8) ماهيت مناقصه از لحاظ حقوقى : پروســـه مناقصه به هيچ 
عنوان ايجاب محسوب نمى شود و تا قبل از انجام تمامى مراحل ذكر شده 
در اسناد و آيين نامه معامالت شـــركت پتروشيمى فارابى ، هيچ تعهدى 
براى شـــركت ايجاد نمى گردد و شركت در رد و يا قبول هر كدام و يا كليه 

پيشنهادات واصله بدون ارائه هيچگونه توضيحى مختار مى باشد. 
روابط عمومي و امور بين الملل شركت پتروشيمي فارابى

آگهي مناقصه عمومي ( دو مرحله اى)
شماره 02-19

شركت پتروشيمي فارابى در نظر دارد  عمليات ترميم استراكچر واحد ها 
را از طريق مناقصه عمومي ( دو مرحله اى ) به شـــركتهاي واجد شرايط و 

دارنده مجوز هاي الزم بر اساس شرايط زير واگذار نمايد :
ماده 1) موضوع مناقصه 

عمليات ترميم استراكچر واحد ها مطابق با اسناد مناقصه و شرح كار .
تبصره : موارد مندرج در اسناد  منا قصه  تا 25% قابل افزايش يا كاهش از 

سوى مناقصه گزار مى باشد.
ماده2) شرايط پيمانكار  

1-داشتن شخصيت حقوقي
 2-داراى سابقه كار مفيد ، معتبر و مشابه با موضوع مناقصه و شرح مختصر كار
مــاده 3) زمان و محل تحويل اســناد مناقصه: اســـناد مناقصه با 
 ارائه درخواســـت كتبى بـــه متقاضى ارائـــه مى گـــردد. متقاضيان 
 مى توانند از روز چهارشنبه  مورخ 1402/03/03 لغايت 1402/03/10 از 
ســـاعت 8:00 الى 15:30 براى تحويل اسناد مناقصه به يكى از دو نشانى 

زير مراجعه كنند.
 نشــاني دفتر مركزي : تهران ، خيابان گاندي شمالى ، خيابان صانعى ،

پالك 18 
 نشاني مجتمع : ماهشهر منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني ( ره ) ، 
 ســـايت 5،شركت پتروشـــيمي فارابى ، صندوق پســـتي   153  ،جناب 

آقاى بحرينى
  ماده 4) مهلت و محل تحويل پاكات : متقاضيان مى بايست پاكت هاى
«الف»، «ب» و «ج» را حداكثر تا ســـاعت 15:30 روز چهار شنبه مورخ 
 1402/03/17 در قبال دريافت رســـيد، تحويل اداره حراســـت دهند. 

در خصوص محتويات پاكات و نحوه تنظيم آنها در اســـنادبصورت مفصل 
توضيح داده شده است.

 تبصره : به تقاضاها و پيشنهاد هاى مغاير يا غير منطبق با شرايط مناقصه ،
ناقص، مبهم، مشـــروط، مخدوش، فاقد و يا داراى كسرى مبلغ چك/ وجه 
التزام يا فاقد شـــرايط – كه تشـــخيص اين موارد با كميسيون معامالت 
شركت مناقصه گزار است – و همچنين به پيشنهادهايى كه پس از موعد 

مقرر تسليم گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 5) زمان و محل بازگشايى پاكتها : در جلسه كميسيون معامالت 
و طبـــق برنامه زمان بندى دبير كميســـيون ، بدون حق حضور  مناقصه 

گران محترم.
ماده 6) سپرده شــركت در مناقصه : سپرده شـــركت در مناقصه 
معادل840/000/000 ريال (هشـــتصد و چهـــل ميليون ريال) بصورت 
ضمانت نامه بانكى با اعتبار ســـه ماهه و قابل تمديد و بدون قيد و شرط  
صادره از بانكهاى دولتى يا خصوصى به جز بانكهاى در شرف ادغام و يا چك 

تضمين شده بانكى در وجه شركت پتروشيمى فارابى مى باشد .
ماده 7) هزينه هاى جنبى : چاپ آگهى ها و هزينه هاى جنبى به عهده 

برنده ى مناقصه مى باشد. 
ماده 8) ماهيت مناقصه از لحاظ حقوقى : پروســـه مناقصه به هيچ 
عنوان ايجاب محسوب نمى شود و تا قبل از انجام تمامى مراحل ذكر شده 
در اسناد و آيين نامه معامالت شـــركت پتروشيمى فارابى ، هيچ تعهدى 
براى شـــركت ايجاد نمى گردد و شركت در رد و يا قبول هر كدام و يا كليه 

پيشنهادات واصله بدون ارائه هيچگونه توضيحى مختار مى باشد. 
روابط عمومي و امور بين الملل شركت پتروشيمي فارابى

شركت حمل ونقل و خدمات دريائى آبادان درنظر دارد ازطريق مناقصه عمومى  نسبت به تبديل تعداد 13 دستگاه از 
يدك تريلرهاى بغلدار آلومينيومى (ساخت شركت ماموت ) خود به يدك تريلرهاى چادرى به  نازلترين قيمت پيشنهادى  
باشـــرايط ذيل اقدام نمايد . متقاضيان مى توانند حد اكثر تاساعت 14 روز شنبه مورخ1402/03/13  جهت خريد اسناد 
و بازديد به نشـــانى ذيل مراجعه و تاســـاعت 16 همان روز نســـبت به تحويل  پاكات الف ( سپرده شركت در مناقصه )  و 
 پاكات ب( پيشـــنهاد قيمت) خود بصورت دربسته وممهور فقط به دفتر حـراست اين شـركت واقع در تهران ، بزرگراه فتح 
(شهيد احمد متوسليان) – كيلومتر5 جاده قديم تهران – كرج بعداز فتح 29 نرسيده به پل كن پايانه شماره يك (مركزى) 

اقدام و رسيد اخذ نمايند.
ضمناً اسناد مناقصه از طريق سايت www.abadanco.com نيز قابل دريافت مى باشد.

آدرس محل بازديد و خريد اسناد مناقصه: 
 1 - بزرگراه آيت ا... ســـعيدى - نرســـيده به ميدان نمازاسالمشهر- خيابان سوسنگرد (شـــهيد فخرى زاده)- روبروى

تاالرباغ زندگى جنب بستنى ميهن ،  شركت حمل ونقل وخدمات دريايى آبادان (پايانه اسالمشهر)  
ساعات بازديد: شنبه تاچهارشنبه ازساعت 8 الى 16

جلسه بازگشائى پاكات  : راس ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخ 1402/03/16
سپرده شركت  در مناقصه  :   مبلغ 1,500,000,000 ريال    

شماره تماس جهت هماهنگى : 021-56690515   
شركت حمل ونقل و خدمات دريائى آبادان  (سهامى خاص ) 

آگهى مناقصه  تبديل تعداد 13 دستگاه از يدك تريلرهاى بغلدار 
آلومينيومى به يدك تريلرهاى چادرى  كد0001 /402

Hereby SALCO invites all interested participants to bid, after going through 
the details on the below mentioned address:
https://en.salcocompany.com/tender/procurement-60000mt-cpc
If you have any questions or require further details please send us an 
email to the following address:

Mirzanezhad@salcocompany.com

INVITATION TO BID

South Aluminum Corporation (SALCO)
 intends to purchase 60,000 MT

of Calcined Petroleum Coke (CPC)

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان (سهامي عام)
به شماره ثبت 3191 و شناسه ملي 10630161649

الفـ  زمان و محل برگزاري مجمع عمومي فوق العاده:
از كليه سهامداران، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان 
اشـــخاص حقوقي دعوت مي گردد تا در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده اين شركت كه 
در ساعت 11:30 صبح روز چهارشـــنبه مورخ 17 خردادماه 1402 در استان تهران، شهر 
 تهران به آدرس ميدان ونكـ  بزرگراه شـــهيد حقانيـ  بعد از كتابخانه مليـ  جنب روگذر 

شهيد همت غربـ  سالن هتل بزرگ ارم برگزار مي گردد، حضور بهم رسانند.
بـ  دستور جلسه:
1) اصالح نام شركت.

2) اصالح ماده 18 اساسنامه باتوجه به ابالغيه سازمان بورس و اوراق بهادار
3) اصالح ماده 28 اساسنامه باتوجه به ابالغيه سازمان بورس و اوراق بهادار

4) ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
جـ  نحوه دريافت برگه حضور در جلسه:

*باتوجه به ابالغيه شـــماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و  اوراق 
 بهادار، حضور ســـهامداران در جلســـه مجمع، با شرط رعايت شـــيوه نامه هاي بهداشتي

امكان پذير خواهد بود.
ســـهامداران حقيقي مي توانند شـــخصاً يا از طريق وكيل با ارائه وكالت نامه رســـمي و يا 
قائم مقام قانوني شـــخص حقيقي صاحب ســـهم و درخصوص ســـهامداران حقوقي نيز 
نماينده يا نمايندگان شـــخص حقوقي صاحب سهم به شـــرط ارائه مدرك وكالت (اعم از 
 عادي يا رســـمي) يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شـــخص حقوقي، حضور

 به هم رسانند. الزم به ذكر است برگه ورود به جلسه از تاريخ 1402/03/16 در پرتال سهامداران 
به نشـــاني www.sjsco.ir قابل دسترسي بوده و همچنين از ساعت 9 صبح چهارشنبه 

مورخ 1402/03/17 در محل برگزاري مجمع توزيع مي گردد.
 (نكته ضروري: درج شناســـه ملي، شـــماره ثبت ســـهامدار حقوقي، همچنين كدملي، 

شماره شناسنامه، نام پدر و تاريخ تولد نماينده معرفي شده در نامه الزامي مي باشد)
از ســـهامداراني كه امكان حضور در مجمع را ندارند تقاضا مي گردد كه از طريق نشـــاني 

www.sjsco.ir با مجمع در ارتباط باشند.
هيئت مديره شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان (سهامي عام)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1401
شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان (سهامي عام)
به شماره ثبت 3191 و شناسه ملي 10630161649

الفـ  زمان و محل برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه:
از كليه ســـهامداران، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب ســـهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص 
حقوقي دعوت مي گردد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي ســـاليانه اين شركت كه در ساعت 10 صبح 
روز چهارشـــنبه مورخ 17 خردادماه 1402 در استان تهران، شهر تهران به آدرس ميدان ونكـ  بزرگراه 
شـــهيد حقانيـ  بعد از كتابخانه مليـ  جنب روگذر شهيد همت غربـ  ســـالن هتل بزرگ ارم برگزار 

مي گردد، حضور بهم رسانند.
بـ  دستور جلسه:

 1) اســـتماع گـــزارش فعاليت هيئت مديره و بازرس قانوني شـــركت درخصوص ســـال مالي منتهي
به 29 اسفندماه 1401.

2) تصويب صورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1401.
3) تصميم گيري درخصوص تقسيم سود سهام.

4) انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي البدل و حســـابرس مستقل شـــركت براي سال مالي منتهي به 
29 اسفندماه1402.

5) تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت.
6) تعيين پاداش اعضاي هيأت مديره براي عملكرد سال مالي 1401.

7) تعيين حق حضور در جلسات اعضاي غيرموظف هيأت مديره براي سال مالي 1402.
8) تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل براي سال مالي 1402.

9)ساير مواردي كه تصميم گيري در مورد آن در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
جـ  نحوه دريافت برگه حضور در جلسه:

 *باتوجـــه به ابالغيه شـــماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 ســـازمان بـــورس و اوراق بهادار، 
حضور سهامداران در جلسه مجمع، با شرط رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي امكان پذير خواهد بود.

ســـهامداران حقيقي مي توانند شـــخصاً يا از طريق وكيل با ارائه وكالت نامه رسمي و يا قائم مقام قانوني 
شـــخص حقيقي صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي 
صاحب ســـهم به شرط ارائه مدرك وكالت (اعم از عادي يا رسمي) يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي 
مجاز شخص حقوقي، حضور به هم رسانند. الزم به ذكر است برگه ورود به جلسه از تاريخ 1402/03/16 
در پرتال ســـهامداران به نشـــاني www.sjsco.ir قابل دسترســـي بوده و همچنين از ساعت 9 صبح 

چهارشنبه مورخ 1402/03/17 در محل برگزاري مجمع توزيع مي گردد.
 (نكته ضروري: درج شناســـه ملي، شماره ثبت ســـهامدار حقوقي، همچنين كدملي، شماره شناسنامه، 

نام پدر و تاريخ تولد نماينده معرفي شده در نامه الزامي مي باشد)
از ســـهامداراني كه امكان حضور در مجمع را ندارند تقاضا مي گردد كه از طريق نشـــاني www.sjsco.ir  با 

هيئت مديره شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان (سهامي عام)مجمع در ارتباط باشند.

آگهي فراخوان دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه سنديكاي مواد دارويي 
شيميايي و بسته بندي دارويي شماره ثبت 30984 و شناسه ملي 10320847960

بدينوســـيله از اعضاي محترم دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سنديكاي 
مواد دارويي، شيميايي و بسته بندي دارويي كه ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/03/20 در محل 
اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشـــاورزي ايران به آدرس: تهرانـ  خيابان طالقاني نبش خيابان شهيد 

موسويـ  ساختمان اتاق ايرانـ  طبقه اولـ  ساختمان جديد برگزار مي گردد، شركت نمايند.
دسـتور جلسه: 1ـ اســـتماع گزارش عملكرد هيأت مديره و بازرس 2ـ  تصويب گزارش عملكرد 
هيـــأت مديره و صورت هاي مالي منتهي به 1401/12/29  3ـ تعيين و تصويب مبلغ وروديه و حق 

عضويت ساليانه در سال 1402  4ـ  انتخاب بازرس اصلي و علي البدل
هيأت مديره سنديكا

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص روژان شيد انرژى 
به شناسه ملى 14005770079 و به شماره ثبت 490327 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/01/20 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد آقاى وحيد شمس آبادى به شماره ملى 0057241724 به سمت بازرس على البدل تا 
پايان سال مالى آقاى على ابراهيمى به شماره ملى 6259576935 به سمت بازرس اصلى تا پايان 
سال مالى انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت تعيين 

گرديد. ترازنامه و حساب سود و زيان منتهى به پايان سال 1397 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488775)

شــركت پتروشــيمي خارك ( ســهامي عــام ) در نظــر دارد عمليات تاميــن و نصب ســاندويچ پنل بر روي مســير  
walkway   اســكله  حــدود 1000 متر مربع  و اجراي ســازه فلزي  بــه وزن حــدود 15000 كيلوگرم  شــامل خريد ، حمل، 
 برشــكاري  و جوشــكاري  و پيچ و مهره مورد نياز  ،  واقع  در  اســتان بوشــهر ، جزيــره خارگ را  به پيمانــكار توانمند و

واجد شرايط واگذار نمايد . 
شركتهاي داراي سوابق مرتبط با موضوع فوق ، آشنا به منطقه و داراي تجربه كاري در اين زمينه مي توانند در صورت تمايل مدارك اوليه شامل 
اصالت شركت ، اساسنامه و روزنامه رسمي ، آخرين صورتهاي مالي تاييد شده در دوسال  اخير وفهرست كارهاي مشابه و در دست اجرا را جهت 

ارزيابي مقدماتي به آدرس زير ارسال نمايند 
مهلت ارسال مدارك به پتروشيمي خارك : حداكثر 10 روز پس از تاريخ چاپ اين آگهي 

محل تحويل مدارك : تهران ديباجي شمالي ، خيابان برادران دژم جو پالك 40 طبقه چهارم ، دفتر مديريت مهندسي و طرح ها 
تلفن :  22812732  دورنگار : 22806606

تذكر 1 ) شركت پتروشيمي خارك پس از بررسي مدارك دريافتي ، از شركتهاي واجد شرايط جهت استعالم قيمت دعوت به عمل خواهد آورد . 
تذكر 2) شركت پتروشيمي خارك در رد ويا تاييد صالحيت شركت ها مختار مي باشد و ارسال مدارك هيچگونه حقوقي براي شركت كنندگان 

ايجاد نخواهد نمود.

فـراخوان عمـومـى

روابط عمومي شركت پتروشيمي خارك (سهامي عام)


