نقش زعمای اصالحات در انتخابات  1400چه خواهد بود؟

کریم اکبری مبارکه بر اثر کرونا درگذشت

از «مرگ یزدگرد» تا «ابن ملجم»

اصالحطلبان در انتظار رای ریشسفیدان

صفحه 4

شرح درصفحه 2

پیشخوان
«ابتکار» چالشهای طرح تامین کاالی اساسی را بررسی کرد

بار سنگین مالی و معنوی
یارانه برای دولت

سرمقاله

محمدعلی وکیلی

رفتار خوارجگونه برخی مدعیان!
 -۱کرونا امان بیمارستانها و کادر درمان را بریده و
کشور در شوک آمارهای روبه تزاید فوتی ناشی از کرونا
است .جامعه به وحشت افتاده و تمام مناسک جمعی
خود را معلق کرده و متولیان نیز در فشار تعطیلی کل
کشور هستند .ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شده و
همه تصمیمات کشور تحتالشعاع مالحظات این ستاد
قرار گرفته است .رهبری معظم نیز بر وجوب تبعیت از
دستورالعمل های این ستاد تاکید ویژه داشته و خود نیز
به رعایت آن همت گمارده است .با این همه،در کمال
تعجب شاهد فراخوان و برگزاری همایش چند هزار نفری
در مشهد توسط مدعیان والیتمداری بودیم .اقدامی که
مصداق بازی با جان مردم و به مهلکه انداختن هزاران نفر
و عصیانگری در مقابل صراحت کالم رهبری بود.
 -۲چندی است که با روی کار آمدن ِ مجلس جدید،
غلظت حمالت و توهینها به رئیس جمهوری باال گرفته
است و بیسابقه ترین توهین ها و هتک حرمت ها از
سوی مقامات رسمی در مجلس ،نسبت به شخص دوم
مملکت انجام می گیرد .توهینکنندگان ،شئونات نظام و
صندلی خود را رعایت نمیکنند لذا رهبر انقالب مجبور
میشود برای مهار زبان توهینکنندگان به میدان آید و
تذکر علنی و شفاف بدهد .مرجع ضمیر تذکر رهبری
صریح بود اما با این وجود ،در کمال تعجب باز برخی
مدعیان والیتمداری با عالمت سوال و کامنت گذاری
خواهان ذکر مصداق شدند!
ادامه درصفحه 2

گروه بازار و سرمایه  -چندی پیش صحبت از باز شدن دوباره پای
کوپن به اقتصاد ایران به گوشرسید .مطرح شدن این مساله اما و
اگرهای بسیاری را به دنبال داشت ،عدهای کوپن را راهی برای کاهش
فشار تورم بر خانوارهای کمدرآمددانسته و عدهای دیگر بازگشت
کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان کردند.

رئیسجمهوری در آیین آغاز بهرهبرداری
از طرحهای ملی وزارت نیرو:

تحریم ما را اذیت کرده
اما نتوانسته ما را بشکند

صفحه 10

آمریکامحمولهتوقیفینفتکشهایمنتسب
به ایران را فروخت

فروش  40میلیون دالری
نفتهای دزدی!

صفحه 2
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تازهترین نشست مجازی اعضای مجمع روحانیون مبارز را میتوان نشانه ورود نسبی
جریان اصالحات به عرصه انتخابات تعبیر کرد .هرچند هنوز مشخص نیست که آیا این
تشکل میتواند اجماع مورد نیاز اصالحات را برقرار ساخته و سردرگمیها را سامان دهد یا
نه؟ روزهای کرونازده سیاست در ایران همچنان تحت تاثیر این ویروس و شرایط داخلی
و خارجی ،رونق قابل مالحظهای ندارد .هرچند برخی سیاسیون آن را چندان غیرعادی

نمیدانند اما فرصت برای اجماع ،تعیین راهبرد و اعالم شرایط حضور موثر در انتخابات
دستکم برای جریان اصالحات که انتخابات مجلس را واگذار کرده و با دشواریهایی از
جنس تایید صالحیت و مشارکت مردم روبروست ،چندان زیاد نیست و هشت ماه باقی
مانده تا روز رایگیری هم چون برق و باد خواهد گذشت.

سرکالنتری یکم پلیس پیشگیری تهران بزرگ
تشریح کرد

جزئیات سرقت از علی دایی
در زعفرانیه

صفحه 6

دکتر سعید طلوعی ،شهردار کرمانشاه:

یزنند
آنها که دور مینشینند ،فقط حرف م 
و کاری انجام نمیدهند اعتماد مردم را کم کردهاند
باید تالش کنیم تا اعتماد مردم برگردد

چه کسانی از انتخاب مجدد رییسجمهوری فعلی آمریکا استقبال میکنند؟

ترامپ ،فصل مشترک
تندروهای داخلی و خارجی

آرزوی سالمتی رئیسجمهوری
برای رئیس مجلس در تماس تلفنی

قالیباف در مجلس
قرنطینه است
صفحه 2
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صفحه 4

اداره کل راه و شهرسازی استان افرس
نوبت دوم

عنوان پروژه ها  " :ترمیم و بازسازی معابر سطح شهر به مساحت  200هزارمتر مربع" و"تخریب و بازسازی
پیاده رو ضلع شرقی بلوار دانشگاه حد فاصل هتل فرهیختگان تاپل وحدت -فاز"2و “ تخریب و بازسازی
پیاده رو ضلع غربی بلوار دانشگاه حد فاصل بلوار معلم تا بلوار قلنبر-فاز"2
کارفرما  :شهرداری زاهدان

ترامپ:

سیاستمدار نیستم

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي

شــهرداری زاهــدان (کارفرمــا)در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه های»ترمیــم و بازســازی معابــر ســطح شــهر بــه مســاحت  200هزارمتــر مربــع»
در رشــته راه و ترابــری حداقــل در پایــه  5و»تخریــب و بازســازی پیــاده رو ضلــع شــرقی بلــوار دانشــگاه حــد فاصــل هتــل فرهیختــگان تاپــل وحــدت -فــاز»2و “ تخریــب و
بازســازی پیــاده رو ضلــع غربــی بلــوار دانشــگاه حــد فاصــل بلــوار معلــم تــا بلــوار قلنبر-فــاز »2در رشــته ســاختمان و ابنیــه حداقــل در پایــه 5واقــع در شــهر زاهــدان ،را بــه
شــرکت هــای دارای صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گران و
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت
عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/08/7می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :از روز چهارشــنبه مــورخ  1399/08/07تــا روز دوشــنبه مــورخ 1399/08/12بــه متقاضیــان ارائــه میگــردد .ضمنــا بــه
منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500،000ریــال بــه حســاب شــماره  2500149941بانــك تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.
• نــام و نشــانی مناقصــه گــزار :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنین-مجتمــع طبقاتــی ســعدی –بلــوک
اول-طبقــه ســوم-تلفن  -054-33213180ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات در همیــن مــکان صــورت میگیــرد.
مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار(ریال)

محل تامین
اعتبار

ردیف

موضوع (پروژه)

برآورد اولیه تقریبی (ریال)

1

ترمیم و بازسازی معابر
سطح شهر زاهدان به
مساحت  200هزارمتر مربع
مدت اجرای پروژه ( 6
شش) ماه شمسی.

 ( 89/689/666/652هشتادو
نه میلیارد و ششصد و هشتادو
نه میلیون وششصد و شصت و
شش هزارو ششصد و پنجاه ودو
) ریال .براساس دفترچه فهرست
بهاء پایه رشته راه،راه آهن و باند
فرودگاه سال 1399

2

تخریب و بازسازی پیاده
رو ضلع غربی بلوار
دانشگاه حد فاصل بلوار
معلم تا بلوار قلنبر-فاز2
مدت اجراي کار  ( 6شش)
ماه شمسی میباشد.

 ( 16،328،576،937شانزده
میلیارد و سیصد و بیست و هشت
میلیون و پانصد و هفتاد و شش
هزار و نهصد و سی و هفت ) ریال
براساس دفترچه های فهرست
بهاء پایه ابنیه ،تأسیسات برقی،
تأسیسات مکانیکی و شبکه
توزیع آب سال 1399

 (820.000.000هشتصد و
بیست میلیون) ریال
در صورت واریز وجه
نقد به شماره حساب
 2500150362نزد بانک
تجارت شعبه زاهدان

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

3

تخریب و بازسازی پیاده
رو ضلع شرقی بلوار
دانشگاه حد فاصل هتل
فرهیختگان تا پل وحدت-
فاز "2مدت اجرای پروژه
 ( 8هشت) ماه شمسی
میباشد.

 ( 39،351،716،311سی و نه
میلیارد و سیصد و پنجاه و یک
میلیون و هفتصد و شانزده هزار
و سیصد و یازده )ریال میباشد.
براساس دفترچه های فهرست
بهاء پایه ابنیه ،تأسیسات برقی،
تأسیسات مکانیکی و شبکه
توزیع آب سال 1399

 ( 1،970،000،000یک
میلیارد و نهصد و هفتاد
میلیون) ریال در صورت
واریز وجه نقد به شماره
حساب 2500150362
نزد بانک تجارت شعبه
زاهدان

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

 ( 4/490/000/000چهار
میلیارد و چهارصدو نود
میلیون ) ریال
در صورت واریز وجه
نقد به شماره حساب
 2500150362نزد بانک
تجارت شعبه زاهدان

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

زمان تحویل
پیشنهادها

حداکثر
ساعت8
صبح روز
شنبه مورخ
1399/08/24

محل و زمان
بازگشایی پاکات
ساعت 09:00روز
شنبه مورخ
1399/08/24در
محل سالن کنفرانس
شهرداری مرکز واقع
در خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

حداکثر
ساعت8
صبح روز
شنبه مورخ
1399/08/24

ساعت 10:00روز
شنبه مورخ
1399/08/24در
محل سالن کنفرانس
شهرداری مرکز واقع
در خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

حداکثر
ساعت8
صبح روز
شنبه مورخ
1399/08/24

ساعت 11:00روز
شنبه مورخ
1399/08/24در
محل سالن کنفرانس
شهرداری مرکز واقع
در خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

رئیس جمهور آمریکا هشدار داد چنانچه جو بایدن
در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر پیروز شود،
حمالت وحشتناک همچون حمله اخیر همراه با
سربریدن در فرانسه به آمریکا خواهند رسید.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه سان ،دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی برای
هوادارانش طی تجمعی در شهر تامپای ایالت فلوریدا
گفت :جو بایدن میخواهد ممنوعیتهای مسافرتی ما
را خاتمه دهد و در ورود پناهجویان از خطرناکترین
جاهای جهان (به آمریکا) جهش ایجاد کند .وی
ادامه داد :او دریچه سیل گیر مقابل تروریسم را باز
خواهد کرد و شما سه روز پیش دیدید که سر بریدن
در فرانسه اتفاق افتاد و امروز هم مجددا این اتفاق
افتاد .ترامپ پس از آنکه مراتب تسلیت خود را به
رئیس جمهور فرانسه ابراز کرد ،مدعی شد که حمالت
مشابهی درصورت رسیدن جو بایدن به ریاست

یادداشت

جمهوری در آمریکا رخ خواهند داد .او گفت :ما
صمیمانه ترین احترامات خود را به رئیس جمهوری
ماکرون ،یک دوست ما ،دوست خود من ،و دوست
بانوی اول ادا میکنیم .رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد:
تحت برنامه بایدن ،حمالت وحشتناک در فرانسه به
شهرهای بزرگ و کوچک ما خواهند رسید و من نمی
خواهم با صدای خیلی بلند درباره این مساله حرف
بزنم و در عین حال به تخته میزنم .او در ادامه به
نشانه صحبتش درباره به تخته زدن روی تریبونی که
در آن سخنرانی میکرد کوبید و گفت :این چوب واقعی
است اما ببینید چه اتفاقی افتاد .ترامپ ساعاتی قبل
از این تجمعش در فلویدا در توئیتر به حمله رخ داده
در فرانسه واکنش نشان داده و نوشت :ما با مردم
فرانسه همدل هستیم .آمریکا در کنار قدیمی ترین
همپیمانش در این مبارزه ایستاده است .این حمالت
تروریستی باید فورا متوقف شوند .هیچ کشوری ،چه

مردم و سیاست

کورش الماسی

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه

7377

شهرداری زاهدان

موضوعی که آشکار کننده عدم صداقت برخی صاحب منصبان و سیاست ورزانی

«مردم» یکی از مبهم و معماگونهترین واژه در ادبیات سیاسی است .بدین معنی

که مجوز نمایندگی یا کارگزاری مردم را ندارند ،این است که این افراد درحین استفاده

متفاوت و متناقض عملکرد و اظهارات خود را به اعتبار نماینده مردم بودن ،توجیه

ملموس و روزمره توجه ای به چگونگی معیشتمردم ،اوضواع و احوال اقتصادی،

که سیاست ورزان ،صاحب منصبان و متنفذین دارای اهداف ،منافع و راهکارهای
می کنند .اما ،واقع امر این است که در جهان معاصر مردم به دو روش سنتی و

نوین نظرات خود در امور گوناگون اجتماعی و ملی را بیان می کنند -1 .روش مدنی،

از واژه مردم به منظور توجیه عملکرد و اهداف خود ،به این واقعیت عینی ،بسیار
فرهنگی ،روابط خارجه ،بی نظمی های بی سابقه و باورنکردنی مالی توسط برخی
کارگزاران و صاحب منصبان ،آموزش و پرورش بی هدف و سرگردان ،بهداشت و

قانونمند ،کم هزینه و سودمند از طریق نمایندگان منتخب خود در نهادهای سیاسی

درمان بسیار ناکارآمد و غیر قابل دسترس برای همه و ...ندارند .واقعیت کاربردی و

یکی از چالشهای جدی عرصه سیاسی ،این است که برخی صاحب منصبان،

برآیند زیست عینی ،ملموس و روزمره است .اینکه در جهان معاصر نظر مردم

استفاده می کنند .فارق از درستی یا نادرستی عملکرد ،اهداف و اظهارات ،پرسش

تنها افراد ،صاحب منصبان ،سیاست ورزان و کارگزارانی که مجوز نمایندگی خود را

و اجتماعی و  -2روش سنتی ،پرهزینه ،غیر مدنی ،مخرب و ...در خیابانها.

متنفذین و ...از واژه مردم برای توجیه عملکرد ،اهداف و اظهارات خود به وفور

عینی این است که نظر مردم نسبت به صاحب منصبان ،کارگزاران و امور گوناگون،

(شهروندان) نسبت به صاحب منصبان از صندوقهای رای بیرون میآید .بنابراین

اصلی این است که معیار این که چه کسی نماینده مردم است ،چیست؟ به عبارتی،
مبنای تشخیص اینکه صاحب منصب یا سیاست ورزی واقعا ً نماینده مردم است،

 ...مردم را بازگو یا نمایندگی می کنند .اما واقع امر این است که شخصیت های

است .به عنوان مثال ،در برخی دوران تاریخی ،رئیس قبیله نماینده اعضای قبیله

نکردهاند ،پیوسته نظراتی را بازگو می کنند که مدعی هستند نظرات و مطالبات مردم

چیست؟ در دورهای گوناگون تاریخی نماینده مردم بودن ،اشکال متفاوتی داشته

خود بود ،برخی مواقع یک فرد درستکار (بااخالق) یا ریش پسید ممکن بود نماینده
مردم یا گروهی از مردم باشد ،در برخی اعصار ،شمشیر نماینده مردم بود ،برخی

دوران مردم برای عدالت و راهایی از ناکارآمدی حکمرانان خود افعال نمایندگی را

• دفترچه فهرست بهاء پایه فهرست بهاء پایه رشته ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی و شبکه توزیع آب سال 1399جزء اسناد و مدارک پیمان محسوب میگردد.
• تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار :تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یابــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن معامــالت
دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا (مطابــق کاربــرگ شــماره یــك) باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي
از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر
نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
• محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد ،مناقصــه گــران بایســتی پیشــنهاد خــود را مطابق
شــرایط مناقصــه در مهلــت مقــرر بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل نماینــد.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  851933768و 88969737

فرانسه و چه کشوری دیگر نمی تواند برای مدتی
طوالنی با آن کنار بیاید .ترامپ در عین حال عنوان
کرد ،یکی از دالیل اصلی این که در انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۱۶پیروز شد این حقیقت بود که او یک
سیاستمدار نیست .او به یک تجمع انتخاباتی در
ویسکانسین گفت :اگر من شبیه به یک سیاستمدار
معمول واشنگتن نیستم دلیلش این است که یک
سیاستمدار نیستم .این یکی از دالیلی است که
به ریاست جمهوری انتخاب شدم .اگر من یک
سیاستمدار بودم احتماال در انتخابات پیروز نمیشدم.
ترامپ در عین حال در یک توئیت نوشت :اگر من
شبیه به یک سیاستمدار معمول واشنگتن نیستم چون
که من یک سیاستمدار نیستم .اگر من همواره طبق
قوانین تشکیالت واشنگتن بازی نمی کنم دلیلش این
است که من انتخاب شدم تا برای شما بجنگم ،سخت
تر از هر کس دیگری که قبال جنگیده.

انجام می دادند و ...اما بعد از توسعه علوم گوناگون در عصر روشنگری که منجر
به پدید آمدن روشهای نوین و کاربردی تعامل میان مردم و نهادهای حاکمیتی

شد ،ساختارهای مدیریتی جوامع به ضرورت منعکس کننده اشکال نوین و کاربردی
حکمرانی مبتنی بر گزینش کارگزاران و صاحب منصبان مدیریتی و سیاسی از
طریق صندوق های رای شد .بنابراین ،در جهان معاصر دریافت صالحیت از طریق

صندوق رای ،تنها معیار تشخیص اینکه است که صاحب منصب یا سیاست ورزی
نماینده واقعی مردم است ،می باشد.

اما متاسفانه ،به دالیل گوناگون ،فرایند دریافت صالحیت سیاسی از طریق

صندوق رای هنوز در کشورهای در حال توسعه ،بومی و کاربردی نشده است.

از صندوقهای رای اخذ کردهاند ،میتوانند ادعا کنند که حرف ،مطالبات ،اهداف و
گوناگونی که مجوز بازگو کردن یا نمایندگی نظرات ،مطالبات و اهداف مردم را کسب

(شهروندان) است .به عنوان مثال ،قردی برای شاد کردند دل مردم خواستار اشد

مجازات برای باالترین مقام اجرایی کشور که منتخب میلیونها نفر از مردم است،
می باشد .بازگو کردن نظرات و مطالبات مردم (شهروندان) بدون مجوزی که از
صندق های آرا دریافت شده باشد ،حاکی از عدم صداقت و اهداف مغایر منافع و

امنیت ملی است.

الزم نیست تا نظر یکا یک مردم (شهروندان) را پیرامون کارگزاران مدیریت سیاسی

جویا شویم .تنها با تهیه برخی آمارها در عرصههای اقتصادی ،معیشتی ،درصد بیکار
اقشار گوناگون ،کیفیت و دست آوردهای نظام آموزشی در سطوح گوناگون ،میزان
سودمندی روابط خارجه ،کیفیت اخالق سیاسی ،میزان امید شهروندان و ...می

توان نظر دقیق شهروندان درمورد کارگزاران را دریافت کرد.

آیا خطاست اگر گفته شود تنها افرادی که از صندوق های رای و بدون حاشیه،

صالحیت و مجوز نمایندگی می گیرند ،مجاز هستند خود را نماینده مردم بنامند.

