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شماره 9844

سایه همزمان سه بحران بر کاخ سفید

به گــزارش ایرنا ،آمریکا همواره با بحرانهای مختلفی
مــواجــه ب ــودهاس ــت ،ام ــا پــس از ورود «ج ــو بــایــدن»
رئــی ـسجــمــهــوری دم ــوک ــرات ب ــه ک ــاخ ســفــیــد موجی
از بــحــرانهــای تــازه گریبان ایــن دولــت را گرفتهاست.
تشدید تیراندازی های جمعی ،افزایش تورم و کووید 19
بحرانهایی هستند که بسیاری آنها را نتیجه مدیریت

دی
اسوتیادبد ام .کوتز
دانشگاه ازنشسته
ماساچوست

دیوید کوتز ،استاد بازنشسته
اقتصاددردانشگاهماساچوست
آمـ ـه ــرس ــت و اس ـ ـتـ ــاد م ـم ـتــاز
دانشکده اقتصاد در دانشگاه
مالی و اقتصاد شانگهای است.
تحقیقات و نوشتههای او درباره
مشکالتوسیاستهایکالناقتصادی،چرخههای
تجاری و رکودهای بلندمدت اقتصادی ،تغییرات
نهادی در نظامهای اقتصادی ،رژیمهای سیاست
اقتصادی و نظامهای اقتصادی مقایسهای بوده
است .او در مورد اقتصاد ایاالت متحده ،نظامهای
اقتصادی شوروی و پس از شوروی و تحوالت اقتصاد
چین تحقیق کرده است .کوتز نویسنده کتاب ظهور
و سقوط سرمایهداری نئولیبرال ،انتشارات دانشگاه
هاروارد 2015 ،است.

ناکارآمد تیم بایدن می دانند.
تیراندازیهای جمعی پی در پی مانند حمله نژادپرستانه
به یک خواربارفروشی در شهر بوفالو نیویورک و تیراندازی
در یک مدرسه ابتدایی در شهر اوالد در تگزاس ،آخرین
بحرانهایی است که بایدن با آنها دست به گریبان است.
تورم در آستانه دورقمی شدن در ماههای اخیر به دلیل

سید احمد موسوی نظام سیاسی آمریکا
در سالهای اخیر نتوانسته اعتماد مردم را جلب
کند و از نظر جامعه شناسان سیاسی این اعتماد
از دست رفته محصول مؤلفه هایی همچون
جامعه قطبی شده ،روحیه تهاجمی ترامپ

بحران اوکــرایــن و تأثیر آن بر اقتصاد و زنجیره تأمین،
ایاالتمتحدهیکیازدشوارترینشرایطمعیشتیراتجربه
میکند.در حال حاضر تورم در ایاالتمتحده به باالترین
سطح خــود در چهار دهــه اخیر رسیده و خانوادههای
آمریکایی را برای تأمین نیازهای اولیه خود مانند خواربار،
بنزین و اجاره مسکن با مشکل مواجه کردهاست.

و شرایط ویژهای است که به لحاظ سیاسی و
اجتماعی در این کشور درحال رخ دادن است.
البته باید به این مؤلفهها بحران اقتصادی ناشی
از همهگیری کرونا ،بحران اوکراین و تقابل با
چین را هم اضافه کرد تا درک کاملتری از آنچه

بیماری کرونا نیز که اکنون جــان بیش از یک میلیون
آمریکایی را گرفته است ،هشدارهای مربوط به یک توفان
اقتصادی را افزایش داده و نارضایتی عمومی از جمله در
میان حامیان بایدن را عمیقتر کردهاست .تلفات کرونا
در این کشور نشان دهنده حدود یک مرگ به ازای هر
 ۳۲۷آمریکایی است.

(  )David Kotzاستاد بازنشسته اقتصاد در
دانشگاه ماساچوست آمهرست و استاد ممتاز
دانشکده اقتصاد در دانشگاه مالی و اقتصاد
شانگهای ،بحران کنونی ایاالت متحده را مورد
بررسی قرار داده است.

تعبیر به دالیل افول هژمونی ایاالت متحده
میشود ،پیدا کرد .به نظر میرسد آمریکا در
سالیان اخیر متحمل ضربات جبران ناپذیری
شده و هنوز نتوانسته سر بلند کند .قدس در
گفتوگو با پروفسور «دیوید کوتز »

گفتوگو با کارشناس نظام های اقتصادی دنیا درباره بحران های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایاالت متحده

آمریکا ،در لبه پرتگاه

◾

◾

◾منظورتان این است که اولویتها در ایاالت متحده
دچــار تغییر شدهاند یا ساختار نظام سرمایه داری
وضعیت کنونی را در ایاالت متحده رقم زده است؟

ببینید؛ هر دولتی باید رفاه مردمش را نسبت به سود
خودش در اولویت قرار بدهد؛ امروز متأسفانه این
ترجیح در تصمیمات سران ایاالت متحده دیده نمی

◾

◾بــه قــانــون حمل ســاح و ســوابــق تـیـرانــدازی های
جمعی در آمریکا اشاره کردید؛ ریشه این مسائل را در
چه میدانید؟

به نظرم ریشه این تیراندازی های دسته جمعی در
ایاالت متحده و به ویژه آخرین تراژدی در یووالد،
تگزاس را میتوان در دالیل روانی ،عاطفی ،سیاسی
و اقتصادی بررسی کرد بر اســاس آمارها ایاالت
متحده رتبه نخست جهانی در کشتار جمعی
را از آن خــود کــرده و در عین حــال راه حلی برای
پایان دادن و برون رفت از این چرخه خشونت و
مــرگ ارائــه نمیکند .البته ایــن مسئله ریشه در
فرهنگ آمریکا هم دارد؛ بحران اسلحه بحرانی
است که خود ما ساختهایم .کارخانههای ساخت
ســاح ،اسلحه را به عنوان راهــی بــرای کمک به
احترام مــردان تبلیغ میکنند و من فکر میکنم
رامــوس ،قاتل  19کودک و دو معلم ،احساس می
کــرد نیاز به احترام دارد و در نهایت قربانی این
نیاز خود شد.

◾به نظر می رسد ایــاالت متحده در سالیان اخیر
متحمل ضربات جبران ناپذیری شده و بعد از ظهور
پدیدهای به نام ترامپ و مواجهه با همهگیری کرونا که
بهداشت و سالمت جهانی را با بحران روبهرو کرد هنوز
نتوانستهسربلندکند؟

بله؛دربحبوحهبحرانبهداشتعمومیکهشایدهر
قرن یک بار هم اتفاق نمیافتد ،ایاالت متحده تقریبا ً
توسط نماینده جمهوری خواهان که یکی از دو حزب
سیاسیملیکشوراست،عمال ًازدرونسرنگونشد؛
متأسفانه فرماندهی کاخ سفید به دست ترامپ یک
اقتدارگرای برتریطلب سفیدپوست افتاده بود .البته
افول ایاالت متحده از دههها قبل آغاز شده است؛
یعنی از زمانی که کارگران آمریکایی جایگاه خود را
از دست میدادند و بزرگترین شرکتهای جهان
توانستند با موفقیت نیروی کار این کشور را کنار
بزنند.درواقعسالهاستایاالتمتحدهنتوانست هبه
طورمستقیمبهجنایاتعلیهبشریتکهسنگبنای
سرمایهداری آمریکایی و بخشی از روندی است که
نژادپرستیسیستماتیکرابهشرایطفعلیماتسری
داده است ،رسیدگی کند .متأسفانه باید بگویم که
شخصیتوبرندجهانیایاالتمتحدهممکناست
براساسبرابریباشد،اماتجربهزیستیدههامیلیون
آمریکایی کامال ًعکس این مدعا را نشان می دهد و
اگرنتوانیمدرککنیمگرفتارچهبالییشدهایموعمق
وضعیتی را که در آن به سر میبریم بفهمیم ،هیچ
حرکت رو به جلویی وجود نخواهد داشت.

خبر
روز

قتل  21نفر به
دلیل احساس
نیاز به احترام

بر اساس آمارها
ایاالت متحده رتبه
نخست جهانی در
کشتار جمعی را از آن
خود کرده است .البته
این مسئله ریشه در
فرهنگ آمریکا هم
دارد؛ کارخانههای
ساخت سالح
اسلحه را به عنوان
راهی برای کمک به
احترام مردان تبلیغ
میکنند و من فکر
میکنم راموس ،قاتل
 19کودک و دو معلم،
احساس می کرد نیاز
به احترام دارد و در
نهایت قربانی این
نیاز خود شد.

◾

◾بهتازگی بحث لغو 1/7تریلیون دالر بدهی وامهای
دانشجویان مطرح شده چه تأثیری بر تورم کنونی در
ایاالت متحده خواهد داشت؟

شود؛ درواقع باید بگویم تاریخ آمریکا به هم ریخته
اســت ،از طرفی متعجبم چرا به نظر نمیرسد که
تالشی هم برای تسلط بر سرنوشت خود نمیکنیم.
در سالهای اخیر ما شاهد شکستهای عمدهای
در نظام مراقبتهای بهداشتی خصوصی و عمومی
هستیم .اکنون هم در لبه پرتگاه قرار داریم .در شرایط
فعلی چگونه می توان تصویری از کشوری ارائه کرد که
میتواندقدرتنظامیعظیمیرادرهرنقطهازجهان
به نمایش بگذارد ،اما نمیتواند از فرزندانش در برابر
کشتار جمعی در م ــدارس داخ ــل کشور خــودش
محافظت کند؟ کشوری که میتواند ثروت هنگفتی
را برای  0/01درصد جمعیتش به ارمغان بیاورد اما
نمی تواند شیر خشک کافی برای نوزادان تولید کند.

◾

◾چه اتفاقی برای زنجیره تأمین ایاالت متحده رخ
داده است؟ دلیل این اختالالت چیست؟

اختالالت زنجیره تأمین مسئله خاصی به حساب
نمی آیــد و کسبوکارها بــه ص ــورت روزان ــه بــا این
اختالالت مواجه می شوند و تیمهای مخصوصی
که نقش آنها کامال ًمبتنی بر انتظار و پیشبینی این
اختالالت است به این مسائل رسیدگی می کنند .به
جای مقصر دانستن زنجیره تأمین ،باید با واقعیت
تلختری روبهرو شویم؛ شرکتهای دولتی و خصوصی

آگهی مناقصه عمومی

شماره فراخوان سامانه ستاد 200105024000009

40104391

40104389

شهرداری مشهد
( مرکز )

5

گفتوگوی
ویژه

◾

◾آیا ایــاالت متحده نیازمند تغییر سیستماتیک
اس ــت؟ تغییر مطلوب را در طــول زنــدگــی مــا ایجاد
می کند؟

درواقــع پرسش کلیدی این است؛ یعنی اگر قرار
باشد درب ــاره وضعیت کنونی یک ســؤال اصلی
داشته باشیم تا به آن پاسخ دهیم همین است؛
باید بگویم بله ،ایاالت متحده نیازمند فروپاشی
بــرخــی نهادهاست کــه نــظــام فعلی را حفاظت
میکنند؛ آمریکا امــروز بیشتر از هر زمــان دیگر
نیازمند توسعه آگاهی است تا بداند وقتی نظام
از هــم پاشید چگونه باید واکــنــش نشان دهــد؛
چگونگی واکنش بسیار مهم است.

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی  -آگهی فراخوان عمومی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/25

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان مورد نیاز ذیل را از طریق سامانه
تداركات الكترونیكی دولت طبق شرایط ،مدارك و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار
نماید:

بدینوسیله از كلیه سهامداران محترم دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1401/04/25كه رأس س��اعت  12:00با دستور كار ذیل درمركزاصلی شركت واقع در مشهد  ,بلوار
فلس��طین فلسطین  ، 14پالك  28برگزار میگردد حضور بهم رسانند  .ضمنا" برگه حضور در جلسه
مجمع فوق نیز یك ساعت قبل از زمان برگزاری در مكان فوق ارائه خواهد شد .

موضوع فراخوان

مبلغ برآورد به
ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

ارائه خدمات مالی سازمان ملی زمین و
مسكن در سطح استان خراسان رضوی

10،755،691،574

2001003374000020

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری فراخوان استعالم ،از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل
مرتبط با آن ،تنها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.
 irانجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محلها امكان پذیر نخواهد بود.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شرکت کائولین و خاکهای نسوز خراسان ( شماره ثبت ) 3968

دستور کار جلسه :

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

فراخوان عمومی

رئیس هیئت مدیره

مناقصه عمومی یک مرحلهای – نوبت اول

تاریخ انتشار1401/04/09 :

40104323

40104392

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن آزاد آفتاب امید خراسان رأس ساعت  14روز
جمعه  1401/04/31در محل دفتر شرکت به آدرس  :مشهد بلوار نماز-نماز  27خیابان دوم سمت چپ پروژه
آفتاب با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد .لذا از کلیه اعضا یا نمایندگان محترم دعوت میشود راس
ساعت مقرر در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
 -2ارائه و تصویب صورتهای مالی  1400و بودجه  1401شرکت
 -3اخذ مصوبه تامین مالی پروژه از محل اخذ تسهیالت بانکی و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی
 -4انتخاب هیئت پنج نفره موضوع بند  8ماده  33قانون
 -5تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضای غیر متعهد
 -6انتخاب بازرس اصلی و علی البدل سال مالی 1401
ضمن ًا هر عضو می تواند حق رأی و حضور خود در مجمع عمومی را به موجب وکالتنامه کتبی به عضو دیگر
و یا غیر عضو واگذار نماید  .در اینصورت هر عضو عالوه بر رأی خود ،حداکثر سه رأی با وکالت و هر غیر
عضو یک رأی وکالتی می تواند داشته باشد  .متقاضیان نامزدی سمت بازرسی موظفند جهت ثبت نام
حداکثر یک هفته پس از انتشار آگهی به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند .جهت
دریافت کارت ورود به جلسه مجمع و اعطای وکالت  ،اعضا باید به همراه نماینده خود با همراه داشتن
مدرک شناسایی معتبر از تاریخ  1401/04/11تا  1401/04/29به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند .
هیئت مدیره

-1استماعگزارشهیئتمدیرهوبازرسقانونی
 -2بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به
1400/12/29
 - 3انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
-4بررسیوتصویبپرداختسودبهسهامداران
 -5بررسی و تصویب پاداش هیئت مدیره

 - 6انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
 - 7بررسی و تصویب و تنفیذ معامالت مشمول
ماده  129قانون تجارت
 -8سایر مواردی كه در صالحیت مجمع باشد .

دهیاری روستای کوشک مهدی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد

40104360

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در نظر
دارد در راستای مصوبه کمیته برون سپاری شهرداری مشهد
نسبت به واگذاری مدیریت ،ناوبری و بهره برداری شبکه بیسیم
 133اقدام نماید .لذا شرکت های دارای پروانه معتبر نمایندگی
حمل و نقل مسافر درون شهری از این سازمان می توانند نسبت
به دریافت اسناد مربوطه تا پایان وقت اداری  1401/4/18از طریق
سامانه تامین کنندگان( )vendorاقدام نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ  1401/4/18می باشد.
آدرس تحویل اسناد  :مشهد – انتهای خیابان فداییان اسالم
اداره روابط
– ساختمان معاونت عمران ،حمل و نقل و ترافیک – طبقه اول عمومی سازمان
– سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد – مدیریت و نظارت
برتاکسیرانی
واحد دبیرخانه.
شهرداری مشهد

◾

◾پس از کنار رفتن ترامپ ایاالت متحده تالش کرد
با حضور بایدن و معاونت هریس شخصیت از دست
رفته خودش را تا حدودی بازیابد .به نظرتان در این زمینه
موفق بوده است؟

/40104262ف

موضوع :واگذاری حجم کار خدمات عمومی (نظافت و
پذیرایی) ساختمان کارخانه نوآوری شهرداری مشهد
مبلغ برآورد  21,992,017,413 :ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در
مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید .این آگهی در
روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.

بــرای جبران ضررهای دو سال گذشته قیمتها را
افــزایــش دادهان ــد و نظام نمیتواند آن را مدیریت
کند .ام ــروز شاهد آن هستیم کــه ایــن شرکتها
تــاش میکنند دو ســال از دســت رفته به واسطه
همهگیری ،سقوط اقتصادی جهانی سرمایهداری
در ســالهــای  2020و  2021را بــه هــر شکل ممکن
جبران کنند .آنها در سالهای اخیر نتوانستند در
بیشتر مــوارد ،سودهایی را که برای آن برنامهریزی
کــرده بــودنــد ،بدست آورن ــد البته استثنائاتی هم
وجــود داشــت .آ نها پــول قــرض کــرده بودند و باید
جبران کنند و سریعترین و آسانترین راه برای انجام
آن در حال حاضر افزایش قیمت اســت .اما طبق
معمول کسبوکارها وقتی قیمتهایشان را افزایش
میدهند ،به شما میگویند تقصیر شخص دیگری
است!اینمسئلهیکفروپاشیسیستماتیکناشی
از افول نظام سرمایهداری است و زمان آن رسیده که
به جای تزریق م ُسکن به دنبال راه حلهای واقعیتر
و پایدارتر بگردیم.

خب در  ۲۰ژانویه  ۲۰۲۱جو بایدن ،رئیسجمهور
و س ــن ــات ــور ک ــام ــاال ه ــری ــس بـ ـهع ــن ــوان مــعــاون
رئیسجمهور سوگند یــاد کــردنــد ،در گــام اول
حضور هریس نشاندهنده اعتالی بیسابقهای
از یک زن آن هم یک زن رنگین پوست به عنوان
دومین مقام عالی ایاالت متحده بود؛ با این حال،
ایــن اتفاق در شرایطی رخ داده اســت که بحران
بهداشت عمومی قرن  -که شدیدترین ضربه را
به فقرا و رنگین پوستان وارد میکند -در غیاب
یک برنامه هماهنگ ملی ،همچنان کشور را تحت
تأثیر قرار میدهد .از طرفی شاهد تقابل بی پایان
و عمیق بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات
بــر ســر مسائلی همچون قــانــون حمل ســاح در
دادگ ــاه عالی و مجلس سنای ای ــاالت متحده و
حق سقط جنین هستیم؛ این مسائل حکایت
از عمق شکاف سیاسی در این کشور دارد .نفوذ
سرمایه داران قدرتمند و شرکتهای خصوصی
سیاست ایاالت متحده را به شدت تضعیف کرده
است .دموکراسی آمریکا امروز در آسیبپذیرترین
زمــان خــود در طــول تاریخ به سر می بــرد .حمله
خشونتآمیز به ساختمان کنگره توسط گروههای
راست افراطی یکی از بارزترین نمودهای تضعیف
دموکراسی ایاالت متحده بود.

دولت بایدن در ماه دسامبر(آذر-دی) بازپرداخت
وام دانشجویی را تا اول ماه می(اردیبهشت) به
تعویق انداخت .مباحث مختلفی در این زمینه
از سوی رهبران سیاسی ما مطرح شد که البته ،از
نظر اقتصادی ،بی پایه هستند؛ زیرا رابطه بسیار
پیچیدهای بین بدهی ،خواه افزایش یا کاهش آن
و تــورم وجــود دارد .اگر بدهی دان ـشآمــوزان را به
شکلی گسترده کاهش دهند ،چیزی که قرار است
اتفاق بیفتد ،آنها اکنون میتوانند چیزهایی را
داشته باشند که قبال ًنمیتوانستند .مثال ًثبتنام
برای تحصیالت تکمیلی ،خرید خانه و حتی ازدواج
و بچه دار شدن .همه این موارد تأثیرات مثبت و
منفی بر تورم آینده خواهد داشت که نمیتوان از
قبل محاسبه یا پیشبینی کرد.

بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد ،اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر
روستا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط و دارای صالحیت امور خدماتی
از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی به مدت یکسال واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه (خرید و
دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.Setadiran.ir
صورتمی گیردوشرکتهایمتقاضیمیبایستنسبتبهثبتنامودریافتگواهیامضایالکترونیکی
در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه 10,407,861,776 :ریال مدت زمان اجرای کار  12 :ماه
شماره فراخوان در سامانه ستاد 2001096133000001 :
مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه :از زمان چاپ آگهی تا ساعت  8صبح روز دوشنبه 1401/04/20
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه :تا ساعت 8صبح روز پنجشنبه1401/04/30
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 521,000,000 :ریال (پانصد و بیست و یک میلیون ریال)
دارابودنگواهینامهتأییدصالحیتایمنیپیمانکارانالزامیست.متقاضیانجهتکسباطالعاتبیشتر
می توانند به آدرس مشهد  ،بلوار توس  ،انتهای توس  ، 65روستای کوشک مهدی  ،امام مهدی  ، 4/1دفتر
دهیاری روستای کوشک مهدی مراجعه نمایند  .هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

دهیاریکوشکمهدی

