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  ال اله اال اهلل 
الملک الحق المبین

 »بایدن« در ادامه رقابت های  انتخاباتی
»کامال هریس« را به معاون اولی برگزید

با مهره سیاه در راه کاخ سفید
  جهان/ زارع  در حالی که اســامی زنانی مثل 
ســوزان رایس و الیزابت وارن برای تصدی پســت 
معاونــی جوبایدن مطرح بود، روز گذشــته خانم 
کامال هریس، ســناتور سیاه پوست آمریکایی برای 
تصدی این سمت انتخاب شد. این انتخاب بالفاصله 
بــا واکنش های مختلــف در بیــن دموکرات ها و 
جمهوری خواهان روبه رو شد. برنی سندرز یکی از 
نخستین افرادی بود که به نفع او توییت زد. سندرز 
ضمن تبریک به هریس در توییتش گفت: سندرز 
تاریــخ آینده آمریکا را رقم خواهــد زد. او می داند 
مردم چه می خواهند و برای آن مقاومت می کند. او 

طرفدار خدمات درمانی برای همه است. 
اوباما هم کــه رابطه نزدیکی با هریــس دارد این 
انتخاب را تبریک گفت و توییت زد: من مدت هاست 
که سناتور کامال هریس را می شناسم. او از هر کسی 
برای تصدی پست معاون اولی رئیس جمهور آماده تر 
اســت. او برای مردم جنگیده است. امروز یک روز 

خوب برای کشور است که او انتخاب شده است.
امــا در طرف مقابل، این انتخــاب به مذاق ترامپ 
خوش نیامده است. او هم در توییتر کامال هریس را 
یک فرد ضعیف معرفی کرده که اگرچه رقابت های 
انتخاباتی درون حزبی دموکرات ها را خوب شــروع 
کرد اما در نهایت بســیار ضعیف عمل کرد و حتی 

نتوانست رأی اکثریت دموکرات ها را جذب کند.

ترامپ حتی در نشســت خبری کاخ سفید هم به 
هریــس تاخت و او را دروغگو خطاب کرد. کمپین 
انتخاباتی ترامپ هم برای هریس برچسب »حقه باز« 

را انتخاب کردند و او را با این نام صدا می زنند.
در مقابــل، هریس پس از انتخابش به عنوان نامزد 
معاون اولی در صفحه توییتر خود نوشت: ترامپ فکر 
می کند این کشور فقط متعلق به او است. اما بایدن 
می داند آمریکا متعلق به همه ماســت. این کشور 

متعلق به مردم است. 
هریس از اساس مهاجر زاده است. مادر هریس یک 
زن هندی اســت که در جوانی به آمریکا مهاجرت 

کرد و پدرش هم مهاجر اهل جامائیکاست.

هریس و اسرائیل»
اگرچه هریس یک دموکرات است و ما اعضای این 
حزب را به دیپلمات های میانه رو می شناســیم اما 
مواضعی که او تاکنون در قبال خاورمیانه داشــته 
ممکن اســت نظرمان را درباره او تغییر دهد. برای 
مثال هریس به گروه اسرائیلی آیپک نزدیک تر است. 
او شوهری یهودی دارد و در صورت پیروزی بایدن، 

به اولین مورد در تاریخ آمریکا تبدیل خواهد شد. 
کامــال هریس بیشــتر از آنکــه طرفــدار گروه 
 لیبرال یهودی و حامی اســرائیل موسوم به گروه 
»جی استریت« باشد، به البی آیپک نزدیک است 

که گروهی تندروتر هستند. هریس از سال ۲۰۱۶ و 
انتخابش به عنوان سناتور ایالت کالیفرنیا در مجلس 
سنای ایاالت متحده، تا کنون دو بار در البی آیپک 
سخنرانی کرده است. باوجود این، هریس از توافق 
هســته ای ایران )برجام( حمایت کرده اســت که 

چندان باب میل اسرائیلی ها نیست.
هریس در ســخنرانی ســال ۲۰۱۶ برای یهودیان 
گفته بود: »دادگاه )عالی اسرائیل( مثل خود اسرائیل 
مکانی برای دموکراسی و عدالت در منطقه ای است 
که اغلب افراطیگــری و اقتدارگرایی حکومتش را 

ترسیم کرده است«.
رابطه او با آیپک آن قدر زیاد است که پس از دیدار با 
رهبران این گروه در ســال ۲۰۱۹ در دفتر کارش، با 
انتقاد گروه های مترقی در حزب دموکرات روبه رو شد.

هرچند می تــوان همه این ارتباطات بین هریس و 
آیپک را تنها به این دلیل دانســت که این سناتور 
تــالش دارد به مرکــز قدرت در آمریــکا نزدیک 
شــود؛ به ویژه که بر خالف مایــک پنس، او چهره 

کاریزماتیکی دارد و فن بیانش بسیار قوی تر از پنس 
است. او حافظه ضعیف بایدن را جبران خواهد کرد و 

در اصل او رئیس جمهور حقیقی خواهد بود. 

هریس و خاورمیانه»
به جز مواضع هریس در قبال اســرائیل، دیگر آرا و 
نظرات او به دموکرات ها شبیه است. به عنوان مثال 
او علیه فروش تسلیحات آمریکا به عربستان سعودی 

رأی داده و با جنگ یمن مخالفت کرده است.
هریس همچنیــن در مناظره ماه نوامبر نامزدهای 
دموکرات انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا به 
تولســی گیبرد، نماینده ایالت هاوایی در مجلس 
نمایندگان این کشور به دلیل امتناع از »جنایتکار 
جنگی« خواندن بشار اسد تاخت. او در ماه ژوئن از 
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده خواست 
با طرح الحاق ]اشــغال[ اراضی فلسطین در کرانه 
باختری مخالفت کند. او همچنین از به رســمیت 

شناختن نسل کشی ارامنه حمایت کرد.

محمد العمادی:
به خاطر غزه ناگزیر از ارتباط با ©

صهیونیست ها  هستیم
العمادی،  محمد  الجزیره: 
رئیــس کمیته قطــر ویژه 
بازســازی غزه ضمن تأیید 
خبر گفت وگــوی تلفنی با 
مقام های صهیونیست گفت: 

ارتباطات با اشــغالگران اســرائیلی نه تنها مسئله 
جدیدی نیســت بلکه این ارتباطات رویه ای مداوم 

است برای تسهیل ورود کمک ها به نوار غزه.
العمادی در ادامه گفت: ارسال کمک ها به نوار غزه 
مرتب با چالش ها و موانعی مواجه بوده و کمک های 
قطر به غــزه برای کاهش آثار ناشــی از محاصره 
تحمیلی به فلســطینیان صورت می گیرد. وی در 
پایان اظهار کــرد: قطر به حمایت از پایداری ملت 
فلسطین برای خروج از بحران و رفع محاصره ادامه 

خواهد داد.

فارس: تلویزیون رژیم صهیونیســتی از بمباران 
اشتباهی شهرک صهیونیست نشــین اشکول در 
مجاورت نوار غزه توسط بالگردهای این رژیم خبر 

دادند.
اسپوتنیک: وزیــر بهداشت روسیه گفت: انتظار 
می رود نخستین ســری از واکسن کرونا، دو هفته 
دیگــر آماده واکســینه کردن کادر پزشــکی در 

گروه های پرخطر باشد.
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ابعاد بین المللی واکسن روسی کرونا ©
از ابتدای شــیوع کرونا در جهان هم درباره منبع انتشار و هم در مورد علت به وجود 
آمــدن آن تضاد و اختالف نظر عمیقی بین کشــورهای مختلف به ویژه قدرت های 
بین المللی شکل گرفت و آمریکا و چین یکدیگر را متقابالً متهم می کردند. از همان 
زمان، رقابتی هم بین این کشورها برای ساخت نمونه موفق واکسن کووید ۱۹ آغاز 
شــد که از طریق آن هم به نجات جان انسان ها کمک کنند و هم از لحاظ پزشکی، 
علمی و فناوری های نوین در ســطح بین المللی خود را پیشرو نشان دهند. ادعاهای 
مختلفی توسط چند کشور نظیر روسیه، چین و آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی 
مثل انگلیس و فرانســه مبنی بر تالش ها برای ساخت واکسن صورت گرفت اما آن 
چیزی که تا به امروز به شکل رسمی اعالم شده، ساخت واکسن روسی کووید ۱۹ به 
نام »اسپوتنیک 5« است. این موفقیت هم از لحاظ علمی برای روس ها حائز اهمیت 
است و هم می تواند پرستیژ بین المللی این کشور را ارتقا دهد. به همین خاطر است 
که در روزهای گذشته رسانه ها و کارشناسان غربی همه تالش کردند در صحت این 
واکسن تشکیک ایجاد کرده و از اساس، ساخت آن را توسط روسیه زیرسؤال ببرند. 
اما به هر حال اگر واکسن روسی، مورد استفاده گسترده قرار بگیرد و جنبه درمانی آن 
اثبات شود، برگ برنده قابل توجهی در سطح بین المللی برای آن ها محسوب می شود.

درباره کارایی واکسن اسپوتنیک 5 مطالب مختلفی توسط رسانه های غربی منتشر 
می شــود، اما واقعیت این است که روسیه یکی از برترین کشورها در حوزه قدرت 
پدافند بیولوژیک به شــمار می آید. تحقیقات زیستی به ویژه پژوهش های مرتبط 
بــا جنگ های بیولوژیک در روســیه از زمان شــوروی آغاز شــد. از همان زمان، 
آزمایشگاه های بیولوژیک متعددی در اقصی نقاط شوروی ساخته شد و سردمداران 
آن روی جنبه های مختلف جنگ های بیولوژیک کار می کردند که با توجه به فضای 
دو قطبی آن زمان نظام بین الملل، به موازات رقابت تســلیحاتی دو کشور در حوزه 
ســخت، رقابتی هم در حوزه بیولوژیک وجود داشــت. در سال های اخیر هم این 
رقابت همیشه وجود داشته و روس ها، بارها آمریکایی ها را متهم به اقدامات خصمانه 
بیولوژیک و ســاخت آزمایشــگاه های بیولوژیک در مناطق پیرامونی روسیه مانند 
گرجستان، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان کرده اند. در طرف مقابل هم غربی ها 
بارهــا طرف روس را به ترور بیولوژیک متهم کرده اند و روس ها به ویژه در خصوص 
انگلیس دست کم دو بار به ترور زیستی جاسوسان خود متهم شده است. این نگاه و 
جنگ بیولوژیک بین طرفین همیشه وجود داشته و همچنان هم وجود دارد و مسئله 
جدیدی نیست. اما نکته مهم این است که وقتی در سطح ویروس همه گیری به نام 
کرونا خبری درباره ساخت موفق واکسن مطرح می شود، اگر تقلبی و تبلیغاتی باشد، 
دیر یا زود مشخص خواهد شد. در این صورت، اگر مشخص شود این واکسن کارایی 
نداشته و یا جعلی بوده، قاعدتاً روس ها زیرسؤال خواهند رفت و از آنجا که این مسئله 
از طرف ســازمان های بین المللی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت، اگر روسیه قادر 
به اثبات اثربخشی آن نباشد، تمام سرمایه گذاری های این کشور در این مدت برای 
ساخت واکسن زیرسؤال خواهد رفت و متعاقب آن، اعتماد عمومی نسبت به روسیه 
در سطح بین المللی کاهش پیدا خواهد کرد. این موضوع حتی می تواند پیامدهای 
جدی برای کرملین در حوزه قدرت نرم در پی داشــته باشد. با این حال، حتی اگر 
صحت واکسن روسی در آینده اثبات شود، باز هم جنگ رسانه ای توسط غرب علیه 

این کشور ادامه خواهد یافت.
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محاکمه مردم بالروس به جرم رأی  مخالف!ماهیگیری »ماس« از آب گل آلود لبنان
 جهان   وزیرخارجه آلمان روز گذشــته وارد 
بیروت شــد و در بدو ورود گفت لبنان نیازمند 
اصالحات اقتصادی عمیقی اســت. وزیرخارجه 
آلمان در ادامه افزود: »کمک های آلمان به طور 

مستقیم به شهروندان ]لبنانی[ خواهد رسید«.
هفته گذشته هم امانوئل مکرون به بهانه بازدید 
اوضاع بیروت به لبنان ســفر و اعالم کرد: لبنان 
اگر می خواهد کمک های اروپــا را دریافت کند 
باید اصالحات انجام دهد. او حتی برخی مقام های 

لبنانی را به تحریم تهدید کرده بود.

باوجود این، دو روز پیش ســه کشــور اروپایی 
فرانســه، انگلیس و آلمان مدعی شدند با هدف 
کمک به مردم لبنان ســه نــاو در بندر بیروت 
مســتقر کرده اند. همچنین در این خبر اشاره 
شده بود نیروی دریایی فرانسه اعالم کرده کشتی 
نظامی »Tonnerre«   فرانسه را به مقصد بیروت 
ترک کرده و پنجشنبه به لبنان برسد. این کشتی 
آبی و خاکی با 7۰۰ نیروی نظامی به لبنان اعزام 
شــده و بنا بر ادعای مقام های فرانسوی، حامل 

کمک های بشردوستانه برای لبنان است!

 راشاتودی  وزیر امور خارجه سوئد از برگزاری 
نشســتی در روز جمعه با حضور دیگر وزرای 
خارجه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد 
اعمــال تحریم  هایی علیه بــالروس خبر داده 
است. پیش از این جوزف بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا سه شــنبه در واکنش به 
تحوالت اخیر در بالروس، این کشور اروپایی را 

به اعمال تحریم هایی تهدید کرد.
بــورل علت ایــن تحریم هــا را خشــونت و 
بازداشت های غیرقانونی ذکر کرده است. پس از 

آنکه نامزد مورد نظر اروپا در بالروس رأی نیاورد 
عده ای از طرفداران او به خیابان ها آمدند که با 

واکنش پلیس مواجه شد.
مسئول سیاست خارجی اروپا استفاده از زور علیه 
معترضان در این کشور را محکوم کرده و گفت: 
انتخابات اخیر در بالروس با معیارهای بین المللی 

تطابق نداشته و آزاد و عادالنه نبوده است.
طبق اعالم کمیتــه مرکزی انتخابات بالروس، 
لوکاشنکو توانست با کسب 8۰.۲3 درصد آرا در 

این انتخابات پیروز شود.

   

1- نام مناقصه گزار : شركت توزیع نیروی برق مازندران 
2- موضوع مناقصه : عبارت است از :

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآوردی )ریال(شرح مناقصهشماره مناقصهردیف

3.037.075.000304.000.000نصب انشعابات کلید در دست شهری و روستایی امور فریدونکنار1991010326

7.458.150.000537.000.000نصب انشعابات کلید در دست شهری و روستایی امور بابلسر2991010327

توضیحات: 
تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما شامل ضمانت نامه بانکی، فیش واریزی،چک تضمین شده بانکی  وکسر از طلب مورد تائید  1 -

می باشد .
2 این شرکت از پذیرش چک شخصی ، ارائه وجه نقد و ...  تحت عنوان تضمین شرکت درمناقصه خودداری خواهد نمود . همچنین به  -	

پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.  
مبالغ پایه بصورت برآوردی  بوده و مبالغ دقیق در اسناد مناقصه اعالم می گردد. 3 -

به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلقاً ترتیب  4 -
اثرداده نخواهد شد. 

5-سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.

3 -  زمان فروش اسناد:  از روز  چهارشنبه تاریخ 1399/05/22 لغایت پایان وقت اداری روز  دوشنبه  مورخه 1399/05/27
4 - مبلغ فروش اسناد: مبلغ 545.000 ریال به حساب جام  شماره 5240332412  بانك ملت شعبه امیر مازندرانی ساری )پرداخت 

از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت(
5 - محل دریافت اسناد: سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  . سامانه مناقصه 

6-  مهلت تحویل پیشنهاد و زمان بازگشایی پاكات :   زمان تحویل اسناد حداكثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه  99/06/10 می باشد. 
ضمنا تاریخ گشایش در  ساعت 10 صبح روز دوشنبه  مورخه  99/06/10  بترتیب شماره مناقصه می باشد.

7- محل تحویل و بازگشایی پیشنهاد: اسناد می بایست در سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به صورت اسکن بارگذاری گردد.
تبص��ره: فق��ط پاكت الف كه محت��وی ضمانتنامه، گواهی صالحیت پیمانکاری، گواهی ایمنی از اداره تع��اون، كار و رفاه اجتماعی، گواهی 
امضاء صاحبان مجاز امضاء و فرم خوداظهاری می باش��د به آدرس س��اری بلوار امیر مازندرانی، روبه روی خیابان وصال ش��یرازی طبقه 

اول، دبیرخانه مركزی شركت توزیع برق مازندران تحویل گردد.
6-1( شرایط مناقصه گران : 

الف - داشتن شخصیت حقوقی      ب- داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر           
پ- ارائه تصویر گواهینامه تائید صالحیت )رتبه( نیرو     ج - ارائه تصویر گواهینامه ایمنی از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی

8 - نحوه اطالع رسانی آكهی مناقصه: الف- سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.Iets.Mporg.ir  ب- سایت معامالت توانیر 
به آدرسwww.Tender.Tavanir.org.ir ج- س��ایت ش��ركت توزی��ع برق مازندران به آدرس www.Maztozi.ir   د- درصورت كس��ب  

اطالعات بیشتر،  با شماره تلفن 33405121-011 امور تداركات )اداره مناقصات( تماس حاصل فرمائید.               
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 آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای 
شماره 991010326  الی  991010327 )نوبت دوم(

           روابط عمومی  شركت توزیع نیروی برق مازندران

شركت عمران معصومیه )قم( درنظر دارد براساس مصوبه مورخ  1399/02/29 هیئت مدیره شركت تعدادی از تبلت های كاركرده مازاد 
بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط به فروش برساند.

  متقاضیان جهت رویت اموال و دریافت اس��ناد و مدارک مزایده به محل ش��ركت عمران معصومیه واقع درقم -بلوار الغدیر - بوستان 
علوی- داخل بوستان چهار راه دوم سمت چپ انتهای خیابان مراجعه و جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره   02532425107  داخلی 101 

)آقای شمس( تماس حاصل فرمائید.
 تاریخ بازدید وتحویل اسناد تا روز سه شنبه  مورخ  1399/06/04 درمحل شركت میباشد.

تاریخ بازگشایی پیشنهادات روز  چهارشنبه مورخ 1399/06/05 دفترمدیرعامل شركت میباشد.

برای ش��ركت در مزایده واریز مبلغ 5 درصد از قیمت پیش��نهادی به شماره حساب  10/6513117/1 به نام شركت عمران  معصومیه نزد 
بانک رسالت بابت شركت در مزایده ضروری میباشد  .

تبلتهای)TAB A,E( باهم و به صورت كلی و یکجا بفروش میرسد
ضمنا هزینه های كارشناسی و درج آگهی و نیز انتقال اسناد بر عهده برنده مزایده میباشد.
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آگهی مزایده 99/1 نوبت اول   تاریخ انتشار آگهی 1399/05/23

تعدادمدلشرح کاالردیف
1Samsung GalaxyE تبلتTab E 9.63 GSM  -T561 8GB45 عدد

2 Samsung GalaxyA  تبلتTab A 10.1 SM  -T585 16GB43 عدد

شركت عمران معصومیه

ش�ركت توزیع نیروی برق خراس�ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نسبت به خرید انواع 
تیر س��یمانی  به ش��رح جدول ذیل و از طریق مناقصه عمومی یک  مرحله ای اقدام نماید. داوطلبان میتوانند 
برای دریافت اس��ناد از تاریخ 99/05/23به س��ایت http://www.setadiran.ir  مراجعه و قیمت پیشنهادی 
خود را مطابق ش��رح مندرج در اس��ناد مناقصه تنها از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 
حداكثر تا ساعت 13:00 مورخ  99/06/04  بارگذاری نمایند. در صورت نیاز به كسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شماره ردیف
تعدادشرحمناقصه

مبلغ و نوع 
تضمین)ضمانتنامه بانکی 

یا واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاكات 
الف  ب  و ج

محل افتتاح پاكات

210/د/199
 H خرید تیر سیمانی 9/200 چهار گوش

)مطابق با  نقشه وزارت نیرو(
10001/000/000/000 عدد

مورخ
99/06/05

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی 
 بیرجند 

 سایت اداری
شركت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی 

سالن جلسات

211/د/299
 H خرید تیر سیمانی 9/400 چهار گوش

10001/200/000/000 عدد)مطابق با  نقشه وزارت نیرو(

212/د/399
 H خرید تیر سیمانی 9/800 چهار گوش

10001/400/000/000 عدد)مطابق با نقشه خراسان(

213/د/499
 H خرید تیر سیمانی 12/400 چهار گوش

5001/000/000/000 عدد)مطابق با نقشه خراسان(

214/د/599
H خرید تیر سیمانی 12/800 چهار گوش

5001/150/000/000 عدد )مطابق با نقشه خراسان(

   روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
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شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
          آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره 210/د/99 لغایت  214/د/99- نوبت اول   

وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم  علیه روسیه سفید را بررسی می کنندوزیر امور خارجه آلمان هم کمک به لبنان را منوط به اصالحات دانست

اعتراض عراقی ها به حمله ترکیه ©
العراقیه: حمله پهپادی ترکیه به شــمال عراق و 
کشته شدن چهار تن از نیروهای مرزبانی این کشور، 
واکنش های شــدیدی را در میان مقام های عراقی 
برانگیخته است. وزارت خارجه عراق، سفیر ترکیه را 
احضار کرد و سفر وزارت دفاع ترکیه به عراق لغو شد.  
عادل الکرعاوی، یکی از ســخنگویان حشدالشعبی 
نیز در همین زمینــه گفت: اگر دولت موضع جدی 
و رســمی برای توقف این تجاوزها اتخاذ نکند، این 

عملیات ها افزایش خواهد یافت. 


