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جه��ان امروز بیش از هر چی��ز با واژه ای به نام 
ویروس کرونا ش��ناخته می ش��ود بگونه ای که 
بخش قابل توجهی از اخبار اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و حتی امنیتی را به  خود اختصاص 
داده اس��ت. برخی بر ای��ن عقیده اند که کرونا 
حت��ی این توان را دارد که بتواند نظم نوینی را 
به نظام بین الملل تحمیل و ساختارهای جدید 
را ایج��اد نماید. غرب آس��یا نی��ز از این قاعده 
اس��تثنا نبوده و کرونا به یک بحران سراسری 
مبدل ش��ده اس��ت. نکته قابل توج��ه در باب 
آنچه این روزها در بحران کرونا در غرب آس��یا 
مشاهده می ش��ود استمرار دو رویکرد متفاوت 
است که از گذشته نیز در منطقه جریان داشته 
و امروز ابعاد تازه ای یافته اس��ت. رویکردهایی 
که نتایج آنها می تواند تعیین کننده خط مشی 
آینده منطقه برای رس��یدن به ثبات و امنیت 

پایدار باشد. 
یک سوی این معادله آمریکا و مهره های غربی، 
عربی و عبری آن بوده اند که در بحران تروریسم 
نه تنها مقابله با آن نداشته اند بلکه ایجاد کننده 
گروه های تروریستی همچون القاعده و داعش 
و ... بوده چنانکه هیالری کلینتون وزیر خارجه 
اوبامای دموکرات رس��ما اعالم کرد که القاعده 
س��اخته آمریکا در افغانس��تان ب��ود و ترامپ 
جمهوریخواه نیز داعش را س��اخته اوباما اعالم 
ک��رد. حمایت های آمریکا از تروریس��م دولتی 
رژیم صهیونیس��تی بعد مهم��ی از بحران های 
غرب آس��یا را تش��کیل می دهد. جالب توجه 
آنکه آمریکا در یک تروریس��م دولتی آش��کار 
به مقابله با مبارزان با تروریس��م می پردازد که 
ترور س��رداران مقاومت ش��هید سپهبد قاسم 
س��لیمانی و ابومهدی المهندس و همزمانشان 
نمودی از این جنایت بزرگ اس��ت. اکنون نیز 
در حالی کرونا منطقه را در بر گرفته که آمریکا 
و تفکرات همس��و با آن به همان سیاست های 
ضد بشری گذشته ادامه می دهند. نخست آنکه 
بسیاری از کش��ورهای منطقه درگیر جنگ و 
نابس��امانی های امنیتی هس��تند. یمن ۶ سال 
اس��ت که درگیر تج��اوز ائت��الف آمریکایی- 
سعودی است و در فاجعه ای انسانی به سر می 
برد. سوریه و عراق نیز همچنان درگیر مبارزه با 
تروریسم هستند در حالی که تحرکات نظامی 
مش��کوک آمریکا نیز بر وس��عت ای��ن بحران 
افزوده اس��ت. در فلس��طین وضعیت بحرانی 
اسرای فلسطینی هم ادامه دارد و از آزاد سازی 
آنها خودداری می کند که جان هزاران اس��یر 
فلسطینی را به خطر انداخته است. نکته بسیار 
مه��م آنکه منطقه غزه با ی��ک میلیون و ۸۰۰ 
هزار نفر جمعیت پس از ۱۳ سال همچنان در 
محاصره به س��ر می برد و این یعنی یک نسل 
کشی سراسری در این منطقه. دوم آنکه غرب 
به رغم درخواس��ت های جهان��ی همچنان به 
تحریم کشورهایی مانند ایران، سوریه و لبنان 
و.. ادام��ه می دهد و این در حالی که ش��رایط 
کرونای��ی نیازمند عزم و همکاری جهانی برای 
مقابله با این ویروس اس��ت ح��ال آنکه غرب 
حتی مانع از ارس��ال کمک های بشردوس��تانه 
به این کش��ورها می ش��ود.  در س��وی دیگر 
معادله تفکری از مقاومت با محوریت جمهوری 
اس��المی ایران قرار دارد که در حوزه مبارزه با 
تروریسم از هیچ تالشی فروگذار نبوده چنانکه 
جهانی��ان اذعان دارند که اگر جبهه مقاومت و 
راهبرد ضد تروریستی جمهوری اسالمی نبود 
اکنون تروریسم جهان را فرا گرفته بود. همین 
تفکر مقاومتی در بح��ران کرونا نیز کارنامه ای 
موفق از خود بر جای گذاش��ته اس��ت چنانکه 
جهانیان تاکید دارند که جمهوری اسالمی به 
رغم تحریم های گسترده، از موفق ترین مبارزان 
با کرونا بوده اس��ت. نکته مهم آنکه جمهوری 
اسالمی بارها تاکید کرده است که حاضر است 
تجربیات خود را در خدمت سایر کشورها بویژه 
کشورهای منطقه برای مقابله با کرونا قرار دهد. 
مجم��وع آنچه در حوزه بحران های کالن غرب 
آسیا ذکر شد بیانگر این حقیقت است که غرب 
آس��یا برای دوران پس��ا کرونا برای رسیدن به 
امنیت و ثبات پایدار یک گزینه بیش��تر ندارد 
و آن اجماع سراس��ری ب��رای اخراج آمریکا به 
عنوان ریش��ته بحران ها، از منطقه و همگرایی 
ب��ا جبهه مقاومتی اس��ت اراده و توان خویش 
برای رفع بحران های منطقه از تروریسم گرفته 
تا کرونا به اثبات رس��انده و توانسته خود را به 

عنوان تنها ناجی واقعی منطقه معرفی نماید 

از داعش تا کرونا 

ما می توانیم با عملکرد ارتش و سپاه در مبارزه با کرونا اثبات شد

ربیعی: 

آمریکا حق ندارد اقدامات صندوق 
بین المللی پول را »وتو« کند
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قاسم  غفوری

ناصر ایمانی 

اگر از تمامی اندیش��مندان و پزش��کان و متخصصان سراسر جهان سوال شود که بهترین و موثر ترین 
راهکار برای مقابله با کرونا چیست؟ قطعا یک پاسخ واحد از تمامی آنها خواهید شنید : قرنطینه ! و طبعاً 

بهترین نوع قرنطینه نیز ، قرنطینه کامل است که مردم از خانه های  خود نیز خارج نشوند.
 این مدل همان روش��ی اس��ت که دولت چین در مورد ش��هر وهان اجرا کرد و مردم جز برای خرید 
مایحتاج آنهم یک بار در هفته ، حق خروج از منزل نداشتند . کم و بیش این مدل در برخی کشورها 

مانند ایتالیا و اسپانیا نیز اجرا شد . اگر چه به دالیلی نتوانستند مانندچین موفق باشند .
اما س��وال اصلی این اس��ت که آیا این مدل در کشورهای دیگر نیز قابل اجراست؟ زیرا قرنطینه کامل 
آسیب جدی به اقتصاد کشور ها وارد می آورد و تولید و اشتغال را متوقف می کند . دقت کنیم که چین 
نیز فقط یک استان خود را قرنطینه کامل کرد اما دیگر استانهای پهناور چین ، قرنطینه کامل نداشته 

و صرفاً توصیه های پزشکی از قبیل بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کردند .
 اما در مورد ایران که تمام کش��ور درگیر ویروس کروناست ، قرنطینه کامل به معنای تعطیلی اقتصاد 
کش��ور و آس��یب جدی به اقشار کم در آمد جامعه اس��ت . طبعا کشور های ثروتمند ، قادر هستند تا 
مدت��ی اقتصاد خود را بحالت نیمه تعطیل و یا تمام تعطیل دربیاورند تا با ویروس کرونا مقابله نمایند 
زیرا آنها منابع مالی کافی برای مقابله با آن را در داخل و خارج کش��ور خود دارند. اما ایران در ش��رایط 
فعلی اقتصادی که دچار تحریم های شدید ظالمانه است و رشد منفی یا صفر اقتصادی دارد بسختی 
میتواند اقتصاد خود را بحالت نیمه تعطیل در آورد زیرا وضعیت اقتصادی کش��ور و منابع مالی دولت 
، کفاف مقابله آثار اقتصادی پس از قرنطینه را نمی دهد. بخش قابل توجهی از منابع ارزی دولت هم 
اکنون به دلیل تحریم ها در کش��ور های دیگر بلوکه ش��ده اس��ت و دولت دسترسی به آن را ندارد . از 
سوی دیگر منابع ریالی دولت نیز تحت فشار است و فروش نفت نیز به سختی صورت می گیرد .ضمن 
آنکه قیمت نفت نیز شدیداً کاهش پیدا کرده است . لذا تحقق در آمد های مالیاتی دولت نیز بعید به  
نظر میرس��د .در واقع حتی اگر کرونا هم نبود س��ال جاری برای کشور ، سالی سخت از نظر اقتصادی 
بود . با پدیده کرونا نیز بخشی از منابع دولت در اختیار کرونا قرار گرفته و وضعیت را بغرنج تر نموده 
است . بنابراین عماًل برای دولت قرنطینه کامل امکان پذیر نیست . زیرا اگر با قرنطینه کردن  کشور ، از 
موضوع کرونا خالص یابیم ؛ با یک اقتصاد کامال ورشکسته و بیکاری فراوان روبرو خواهیم شد که برای 
مردم تحمل ناپذیر است .  دولت راه حل وسط را انتخاب کرده که هم اقتصاد کشور تا حدودی بچرخد 
و هم با ویروس جدید مقابله نماید و آن راه حل فاصله فیزیکی یا اجتماعی است .  طبعاً بخش عمده ای 
ازمسئولیت مقابله با کرونا در این طرح بعهده مردم خواهد بود که برای نجات اقتصاد کشور و نیز رهایی 
از ویروس ، دستورات بهداشتی را به دقت رعایت نمایند . در غیر اینصورت سالمت جامعه و متعاقب آن 
اقتصاد کشور نیز به خطر خواهد افتاد .  طرح فاصله گذاری اجتماعی دولت از این منظر به شکل کالن 
آن قابل دفاع است . ضمن آنکه دولت راه حل  دیگری برای کشور نداشت و این انتخاب بین بد و بدتر 

صورت گرفت .اگر چه از نظر شکل اجراء و جزئیات طرح ، انتقاداتی نیز به آن وارد است.الف

آیت هللا علوی گرگانی: 
دریافت سود وام یک میلیون تومانی دولت

 شرعا جایز نیست
آیت اهلل علوی گرگانی، در پاسخ به استفتایی درباره وام یک میلیون تومانی دولت با سود ۱2 درصد 
تاکی��د کرد: چون این وام به عنوان بهبود وضعیت معیش��تی مردم اس��ت، در قالب عقود مضاربه، 

مشارکت و وکالت قرار نمی گیرد و دریافت سود از این وام شرعا جایز نیست.
متن سوال و پاسخ مطرح شده از سوی آیت اهلل علوی گرگانی به این شرح است:

»با سالم خدمت مرجع عالیقدر جناب آیت اهلل علوی گرگانی
ب��ا توج��ه به اعطای وام یک میلیونی دولت با س��ود ۱2 درصد، تحت عنوان تس��هیالت و کمک به 
معیشت مردم برای تامین نیازهای روزمره در ایام کرونا، فروش وتوزیع وام توسط دولت )و نه هیچ 
موسس��ه مالی( انجام می گیرد لذا نمی توان آن را تحت هیچ یک از عقود ش��رعی بازتعریف کرد و 
سود ۱2 درصد گرفت. آیا با وجود این تفاسیر و اختصاص این وام به 2۳ میلیون خانوار یارانه بگیر 
آن هم به عنوان کمک، این وام ربوی نیست؟ پاسخ: چون این وام به عنوان بهبود وضعیت معیشتی 
مردم می باشد لذا در قالب عقود مضاربه و مشارکت و وکالت قرار نمی گیرد لذا دریافت سود از این 

وام شرعا جایز نیست. الزم به ذکر است که عقد جعاله را در این نوع وام ها قبول نداریم«.

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى (سهامى خاص)

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى کاالى مشروحه ذیل را از طریق شرکتهاى تامین کننده داخلى خریدارى نماید:
1- شرح مختصر کاالى مورد نیاز
قطعات ابزار دقیقى توربین سوالر

 - COMPLETE FLOW 8ERVE VALVE1" & 2"
 -NORBRO PNEUMATIC ACTUATOR   
- SOLENOID VALVE

اطالعات تکمیلى متعاقبًا به همراه فرم مناقصه ارسال مى گردد.
2- محل تحویل کاال: شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى – اداره تدارکات و امور کاال 
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى به مبلغ -/180/000/000 ریال 

4- شرایط متقاضى: توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جارى شرکت ملى نفت ایران ، داشتن شخصیت حقیقى / حقوقى ، شماره اقتصادى ، توانایى 
مالى ، ارائه سوابق کارى و همچنین مدارك و گواهینامه هاى مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان مى توانند پس از انتشار آگهى نوبت دوم با مراجعه حضورى و یا پایگاه اطالع رسانى زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاى کتبى خود را به همراه مدارك 
درخواستى حداکثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم جهت ارزیابى کیفى و بررسى صالحیت تامین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى پس از بررسى اسناد و مدارك واصله و ارزیابى کیفى مناقصه گران طبق قانون برگزارى مناقصات از شرکتهاى واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت 
بعمل خواهد آورد. ضمنًا ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار است.

((فقط مدارك ارزیابى ارسالى که در دفترخانه رسمى کپى برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.))
آدرس پایگاه اطالع رسانى: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

نشانى محل اعالم آمادگى و دریافت اسناد: استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بلوار نفت ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى / اداره تدارکات و امورکاال
فکس: 06152622683 ، تلفکس: 06152620897

فاکس: 3504 داخلى 06152622273

شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى 
(سهامى خاص)

شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى در نظر دارد مناقصه عمومى  به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى 

، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تولیدکنندگانى که داراى تائیدیه صالحیت از توانیر در زمینه تامین انواع سیم  هستند مى توانند در مناقصه شرکت نمایند .

تاریخ انتشار مناقصات در سایت : روز سه شنبه  مورخ 99/01/26
آخرین مهلت  زمانى دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز سه شنبه  مورخ 99/02/02

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز شنبه مورخ 99/02/13
زمان بازگشایى پاکت هاى الف و ب  : ساعت 13:30( یک و نیم بعد از ظهر) روز دو شنبه مورخ 99/02/15 خواهد بود.

- تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج ( پیشنهاد قیمت ) پیشنهاددهندگان, در جلسه گشایش پاکات الف وب به اطالع شرکت کنندگان 
در مناقصه خواهد رسید . 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس : ارومیه ، خیابان سربازان گمنام ( برق سابق) نرسیده به چهارراه مخابرات،  تلفن 3110-044 داخلى 4397  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس : 021-27313131

دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113

اطالعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir  «بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر « 
موجود است.

ضمنا» اسناد مناقصه در سایت هاي اطالع رسانى معامالت صنعت برق ( شرکت توانیر ) وسایت شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى 
وسایت ملى مناقصات  به ترتیب به آدرس هاي :

Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است .
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 نظارت گم شده 
در کوچه پس 

کوچه های بازار 
ملک

سیاست روز وضعیت بازار مسکن را 
بررسی می کند؛


