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نایب رئیس کمیسیون عمران:

آخوندی ۶ سال کشور را در حوزه 
مسکن عقب انداخت

دونال��د ترامپ، در روزهای پایانی ریاس��ت 
جمهوری خود در آمریکا قرار دارد، انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در این کش��ور، شرایط 
وی��ژه ای دارد که یکی از آن ش��رایط نتایج 
نظرسنجی هایی است که درباره مقبولیت و 
محبوبیت دو نامزد انتخابات این کش��ور به 

دست می دهد.
ترامپ احساس خطر کرده است، خطری که 
از شکس��ت احتمالی او در انتخابات ریاست 
جمه��وری مقابل رقیب دموکرات خود خبر 
می ده��د، ترامپ نمی خواهد کاخ س��فید را 
در یک دوره چهار س��اله از دس��ت بدهد به 
همین خاطر سراسیمگی سیاسی در رفتار و 

کردار او و تیم همراهش دیده می شود.
پایبن��د نبودن دولت ترام��پ به معاهدات و 
قوانین بین المللی که از زمان روی کار آمدن 
او در آمریکا آغاز شد، کنش و واکنش هایی 
بود که او با بی تجربگی، اش��تباهات فاحش 
در محاس��بات سیاس��ی و حتی اقتصادی و 
نظامی باعث ش��د تا نه تنه��ا در میان افکار 
عمومی داخل آمریکا با س��قوط مقبولیت و 
محبوبیت همراه شود، بلکه در افکار عمومی 
جهان نیز ذهنیت منفی را برای خود شکل 
دهد. ب��ا این وج��ود، می بینیم ک��ه دونالد 
ترامپ، همچنان سیاس��ت های غلط خود را 

در تصمیماتی که می گیرد، اعمال می کند.
یک��ی از اقدامات��ی که دونال��د ترامپ انجام 
داد، خ��روج آمریکا از توافق هس��ته ای بود، 
توافقی که میان ایران و 1+5 امضا شد و دو 
طرف تعهداتی داشته و دارند که باید انجام 
داده و می دادن��د. بح��ث برج��ام و تعهدات 
طرفین تکراری است، اما برای از یاد نرفتن 
این توافق که باعث خس��ارات فراوانی برای 
ایران ش��د، باید بارها درباره آن سخن گفت 
و تحلی��ل ارائه داد. ای��االت متحده بیش از 
دوسال پیش رسماً از توافق هسته ای خارج 
ش��د و اروپا هم تعهدات خود را اجرا نکرد، 

اما ایران همچنان پایبند به برجام است.
اکنون ش��رایط برای دونالد ترامپ به خاطر 
عملکرد چهار س��ال گذشته دولت او، وخیم 
تر شده است. اوضاع سیاسی و اقتصادی این 
کش��ور به هم ریخته به گون��ه ای که دولت 
حاکم ناتوان از کنترل شرایط شیوع ویروس 
کرونا است و مردم نیز همچنان در خیابان ها 
هستند و نسبت به تبعیض نژادی و شرایط 
ناعادالنه اقتصادی و اجتماعی نظام سرمایه 

داری آمریکا معترضند.
ترامپ یکی از برگ برنده های خود را توافق 
با ایران می داند، در حالی که پس از روی کار 
آمدن او در آمریکا، این کشور تعهدات توافق 
هسته ای را زیر پا گذاشت و با وجود برجام، 
خواهان توافق تازه با جمهوری اسالمی ایران 
ش��د. به تازگی نیز رئیس جمهور آمریکا در 
یک کنفرانس خبری مدعی شده است که؛ 
»چنانچه در انتخابات ریاس��ت جمهوری به 
پیروزی برس��د، خیلی زود با ایران به توافق 
دس��ت پیدا خواهد کرد.« این خوشبینی و 
امیدواری نسبت به دس��ت یافتن به توافق 
با ایران از کجا سرچش��مه می گیرد؟ صریح 
و قاطع باید گفت که، ترامپ رئیس جمهور 
کنونی آمریکا همچون دیگر رؤسای جمهور 
این کش��ور غیرقابل اعتماد اس��ت. در واقع 
او غیرقابل اعتمادترین رئیس جمهور تاریخ 
آمری��کا اس��ت. دونال��د ترامپ از بس��یاری 
پیمان های بین المللی و سازمان های جهانی 
خارج شده است وحتی پیش بینی می شود 
چه بس��ا با ادامه حضور او در کاخ س��فید، 

آمریکا از سازمان ملل نیز خارج شود.
دولت ترامپ اگر خواهان توافق با ایران بود، 
باید تعهد خود را نس��بت به توافق هسته ای 
ثابت می ک��رد و به آن پایبند باقی می ماند، 
اما در ش��رایطی که او توافق هسته ای را زیر 
پا گذاش��ته، آیا می توان به مذاکره و توافق 
جدید با آمریکا اندیش��ید؟ دست ترامپ به 
خون س��ردار سپهبد قاسم سلیمانی آغشته 
است، فرمانده سپاه قدس به دست نیروهای 
تروریست آمریکا در عراق ترور و به شهادت 
رس��ید، تحریم ه��ای اقتصادی برای فش��ار 
حداکثری را علیه جمهوری اس��المی ایران 
اعمال کرد ت��ا جایی که حتی اجازه فروش 

دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را نداد.

ترامپ دست به دامن ایران!

ادامه صفحه 2

خ���ب���ر

سرمقاله

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

ناگفته هایی از ورود کرونا به ایران
استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن رد ادعاهای مطرح شده در مورد تاخیر در 

اعالم ورود کرونا به کشور، نسبت به بروز پاندمی آنفلوانزا در زمستان ابراز نگرانی کرد.
این روزها که با موج جدید بیماری کرونا در کشور مواجه هستیم، همه صحبت ها معطوف به رعایت 
پروتکل های بهداش��تی و استفاده از ماسک اس��ت. در همین حال، نگرانی هایی نیز از بابت روزهای 
سرد سال وجود دارد. به طوری که متخصصان رشته های عفونی و ویروس شناسی، بیشتر از دیگران، 

نگرانی های خود را بروز می دهند.
در همین حال، هنوز ادعاهایی مبنی بر اینکه مسئوالن وزارت بهداشت، موضوع ورود بیماری کرونا 

به کشور را پنهان کرده و با تأخیر اعالم کرده اند.
همه این فرضیات و ابهامات در حالی مطرح می ش��ود که طلعت مختاری آزاد اس��تاد گروه ویروس 
شناس��ی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مورد کرونا ویروس و نگرانی هایی که از 

بابت این بیماری وجود دارد، توضیحاتی ارائه داد.
این اس��تاد دانش��گاه علوم پزشکی تهران که ۴۰ سال سابقه علمی در رشته ویروس شناسی دارد، با 
عنوان این مطلب که قبل از کرونا هم ش��اهد بیماری های ویروسی همچون مرس و سارس بوده ایم، 
گفت: تفاوت کرونا با س��ایر بیماری های هم خانواده خودش، این است که بیش از دیگر عفونت های 
ویروسی، سر و صدا کرد. وی در واکنش به طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه مسئوالن وزارت بهداشت 
در اعالم ورود کرونا به کشور قصور کرده اند، افزود: ما مطمئن بودیم که ویروس کرونا وارد کشور ما 
هم خواهد شد. ما به محض اینکه کیت های تشخیصی را از سازمان جهانی بهداشت دریافت کردیم، 
در ۲۹ بهمن ۹۸ توانستیم اولین مورد کرونا را در کشور تشخیص دهیم و از این حیث هیچ کوتاهی 
صورت نگرفته اس��ت. استاد گروه ویروس شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، با 
اشاره به فشار کاری که از اول اسفند ۹۸ متوجه گروه آزمایشگاه ملی آنفلوانزا بوده است، گفت: تیم 

آزمایشگاهی شبانه روز مشغول کار هستند و همه نمونه ها را بررسی می کنند.
مختاری آزاد، به ذکر مثالی از نمونه های ارسالی از آسایشگاه کهریزک اشاره کرد و افزود: نمونه هایی 
که از کهریزک می آمد، جالب تر بودند. زیرا، این نمونه های آزمایش��گاهی مربوط به افراد سالمند بود 

که بیشترین درگیری با بیماری ها را دارند.
وی ادامه داد: در بررس��ی نمونه ها ما ش��اهد بودیم که پایین ترین موارد مرگ و میر را داشتند و این 
موضوع از این حیث حائز اهمیت بود که در دنیا باالترین مرگ های ناش��ی از بیماری های ویروس��ی 
مربوط به س��المندان است. استاد دانشگاه علوم پزش��کی تهران، با عنوان این مطلب که نمی توانیم 
بیماری های تنفس��ی را کنترل کنیم، گفت: چون خیلی از مس��افران عالئم ندارند و بعداً این عالئم 
بروز می کند. طلعت مختاری، با اش��اره به جایگاه ارزنده آزمایش��گاه ملی آنفلوانزا کشور، افزود: این 

آزمایشگاه نه تنها در منطقه مدیترانه شرقی، بلکه در نزد سازمان جهانی بهداشت نیز بنام است.
وی با اش��اره به قدرت بیماری زایی ویروس ها، گفت: چهار ویروس هس��تند که س��رماخوردگی های 
معمول��ی ایجاد می کنند. اما مس��ئله ای که ویروس کرونا دارد، این اس��ت که بین انس��ان و حیوان 
مش��ترک است. یعنی، حیوانات کرونا ویروس خودشان را دارند و انسان هم کرونا ویروس خودش را 
دارد. اس��تاد گروه ویروس شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ادامه با عنوان 
این مطلب که نگران زمستان هستیم، افزود: با توجه به اینکه در پاییز و زمستان آنفلوانزا را خواهیم 

داشت، در نتیجه نمونه های آزمایشگاهی زیاد خواهد بود و این کار ما را سخت تر خواهد کرد.
وی با اش��اره به رس��الت خطیر آزمایش��گاه ملی آنفلوانزا در کش��ور، گفت: با توجه به اینکه پاندمی 
آنفلوانزا هر 1۰ س��ال یک بار بروز می کند و آخرین بار در س��ال ۲۰۰۹ ش��اهد این پاندمی بوده ایم، 
بنابراین این نگرانی از بابت همزمانی پاندمی آنفلوانزا و کرونا ویروس در روزهای س��رد س��ال وجود 
دارد. مختاری آزاد افزود: در مورد آنفلوانزا دارو وجود دارد، اما برای ویروس جدید واکس��ن نداریم و 

همین مسئله کار ما را سخت تر و پیچیده تر می کند.
وی با اشاره به احتمال تغییر ماهیت ویروس آنفلوانزا، تاکید کرد: امیدواریم پاندمی آنفلوانزا نداشته 
باش��یم. اس��تاد دانش��گاه علوم پزش��کی تهران، با تاکید بر اینکه ایران خیلی خوب با ویروس کرونا 
برخ��ورد ک��رد، گفت: آنچه را نباید کتمان کرد، این واقعیت اس��ت که ویروس کرونا می تواند از بین 
نرود و با ما باش��د. وی افزود: وقتی یک ویروس جدید می آید، باید موج بیماری را بش��کنیم تا آمار 

مرگ و میر پایین بیاید.
مخت��اری آزاد، با اذعان این واقعیت که فرهنگ بهداش��تی جامعه ب��ا آمدن بیماری کرونا فرق کرده 
است، گفت: انتظار می رود که مردم بیشتر به رعایت پروتکل های بهداشتی عمل کنند و تا جایی که 

ممکن است، این توصیه ها را ادامه بدهیم. مهر
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رئیس جمهور آمریکا:

اگر در انتخابات پیروز شوم سریع با 
ایران به توافق می رسیم
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واعظی: ماه های آینده وضع به مراتب بهتر می شود

خودروسازان متهم 
ردیف اول گرانی خودرو

سیاست روز استمرار بی سامانی در 
بازار خودرو را بررسی می کند؛

شماره  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  احمد  وبویر  کهگیلویه  استان  کشاورزى  جهاد  سازمان 
به  نسبت  مربوطه  ابالغی  مقررات  و  ودارایى وفق ضوابط  اقتصاد  امور  اداره کل   99/02/24 10/99/532مورخ 
فروش یک قطعه زمین با کاربرى تجارى با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی وبا بهره گیرى از سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس (WWW.SETADIRAN.IR)  به صورت نقدى به فروش برساند .

مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد از ساعت 13 مورخ 99/5/14 تا ساعت 12 مورخ 99/06/01
مهلت بازدید از پالك مورد نظر)در ساعات ادارى(از ساعت 9 صبح مورخ 99/05/15 تا ساعت 12 مورخ 99/5/25

مهلت بارگذارى و پیشنهاد قیمت به صورت الکترونیکى در سامانه ستاد از ساعت 10 صبح مورخ 99/5/15 تا ساعت  
14:15 مورخ 99/06/01

مهلت تحویل نسخه فیزیکى پاکت «الف» اصل ضمانت نامه به اداره پیمان وقراردادهاى سازمان از ساعت 10 صبح 
مورخ 99/5/15 تا ساعت 14:15 مورخ 99/06/01

تاریخ گشایش پاکات ساعت 9 صبح مورخ 99/06/02 در محل سالن جلسات ساختمان سازمان جهاد کشاورزى استان 
-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود میباشد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است : 
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیندمزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال 
پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق 

امکان پذیر مى باشد.
2-کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى در روزنامه هاى محلى وسراسرى وهمچنین کلیه هزینه هاى مربوط 
به نقل وانتقال سند مالکیت ،هزینه تغییر کاربرى ،حق وحقوق شهردارى  مالیات وعوارض شهردارى قبل تا کنون 
،کارشناسى ، هزینه ارزش افزوده ناشى از تغییر کاربرى ، جریمه کمیسیون ماده 100،و هزینه سامانه وغیره که در اثر 

مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
3 - مبلغ تضمین شرکت در مزایده 42/979/450/000 ریال است که تصویر آن در پاکت»الف» بارگذارى مى گردد.
ارائه ضمانت نامه بانکى از یکى از بانکها یا موسسات مالى تحت نظارت بانک مرکزى با اعتبار 3ماهه و قابل تمدید

4- سازمان جهاد کشاورزى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5-- ازنمایندگان شرکتهاوپیشنهاد دهندگان در روز بازگشائى مزایده دعوت به عمل مى آید  .

6- به پیشنهاداتى که فاقد سپرده واریزى  ، مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد
7ــ هزینه دو نوبت آگهى مزایده ودر صورت لزوم تجدیدآگهى در روزنامه، به عهده برنده مزایده مى باشد . 

تلفن تماس : 09177416820 مهندس نگین تاجى

قسم سپهبد سلیمانی 
به حلقوم بر یده 

شهید حججی

فراق شهید حججی سه  ساله شد
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