
جلسه رای اعتماد به وزیر 
پیشنهادی صمت

 آزمون بزرگ مجلس در تحقق 
شعار بهبود معیشت مردم 

"مجلس ش��ورای اس��امی چهارش��نبه در معرض آزمونی 
ب��زرگ قرار دارد. رای اعتماد به حس��ین م��درس خیابانی، 
گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در شرایطی که با انتصاب وی به سرپرستی وزارت 
صم��ت در پی برکناری رضا رحمان��ی، روند افزایش قیمت 
کاالهای اساسی شتاب چش��مگیری گرفته، قطعا دلسردی 
بس��یاری از رای دهندگان��ی را که به امی��د  درمان عاجل 
مش��کل گرانی با تدبیر نمایندگان مجلس نشسته اند در پی 

خواهد داش��ت." در نامه ای که ب��ه عنوان جمعی از فعاالن 
اجتماعی و دانشگاهی واصل شده با این مقدمه آمده است: 
"به عقیده ناظران سیاسی، دکتر واعظی، رییس دفتر رییس 
جمه��ور که نق��ش اصلی را در انتصاب م��درس خیابانی به 
عنوان قائم مقام وزیر پیش��ین صمت داش��ته و با برکناری 
رحمان��ی برای واگذاری مس��وولیت ای��ن وزارتخانه کلیدی 
به وی از هیچ کوشش��ی دریغ نکرده س��عی ب��ر مدیریت و 
کنت��رل متمرکز بازار دارد.  ریس دفتر رییس جمهور زمانی 
ک��ه مدرس خیابان��ی را به عنوان قائم مق��ام وزیر در حوزه 
بازرگانی به وزیر وقت صمت معرفی کرد به نمایندگان وقت 
مجلس شورای اسامی از ضرورت  تشکیل وزارت بازرگانی 
ب��ه منظور مدیریت واحد بر ح��وزه بازرگانی گفت و این که  
وزیر صمت به دلیل وس��عت وظای��ف نمی تواند وقت کافی 

برای حوزه تنظیم و مدیریت بازار بگذارد.
 م��درس خیابانی  خردادماه 98 توس��ط محمود واعظی به 
عنوان قائم مقام وزیر در حوزه بازرگانی با اختیارات کامل به 
وزیر وقت معرفی و منصوب شد.  در آستانه برگزاری جلسه 
رای اعتم��اد مجلس ب��ه گزینه پیش��نهادی وزارت صمت، 
نگاه��ی گ��ذرا به کارنام��ه عملکرد  وی در ح��دود 13 ماه 

گذشته می تواند اهمیت تصمیم آگاهانه نمایندگان ملت در 
این بزنگاه مهم اقتصادی و اجتماعی کشور را نشان دهد.  

 م��درس خیابانی در طول دوره سرپرس��تی وزارت صنعت 
معدن و تجارت همواره افزایش بی رویه قیمتها را به افزایش 
نرخ ارز مربوط دانس��ته و با زیرکی از زیر بار مسئولیت خود 
ش��انه خالی کرده ولی از دید ناظران و کارشناسان مستقل، 
سیاس��تها و اقدام��ات وی بیش��ترین تاثیر را در آش��فتگی  
بازار داش��ته اس��ت. به اعتقاد کارشناس��ان، بررسی علمی 
رابط��ه افزایش ن��رخ ارز با قیمت کااله��ای مصرفی و مورد 
نیاز مردم موید این اس��ت که آش��فتگی  و افزایش بی رویه 
قیمتها ناش��ی از عدم مدیریت بازار  است نه افزایش قیمت 
ارز.  بنابر گزارش های مس��تند مراجع رس��می، نرخ دالر از 
تیر ماه س��ال 98 )زمان انتصاب م��درس خیابانی به عنوان 
قائم مقام بازرگانی و مس��ئول تنظیم ب��ازار( تاکنون حدود 
۵3 درصد رش��د داشته اس��ت. با توجه به این که در تولید 
کاالهای داخلی صرفاً بخش��ی از قیمت تمام شده کاال متاثر 
از افزایش قیمت ارز اس��ت؛ نگاهی داریم به قیمت برخی از 
کااله��ای مه��م و تحت کنترل وزارت صم��ت از تیرماه 98 
)زمان انتصاب تامل االختیار گزینه پیشنهادی وزارت صمت 

در حوزه بازرگانی وزارتخانه( تاکنون:
افزایش قیمت پراید 13۲ درصد-  افزایش قیمت برنج ۲۰۰ 
درصد-  افزایش قیمت ش��یر ۲۰۰ درصد - افزایش قیمت 
کنجال��ه ۲۰۰ درص��د-  افزایش قیم��ت ذرت  9۲ درصد-  
افزایش قیمت تیرآهن 1۷۰ درصد-  افزایش قیمت میلگرد 
1۲۰ درص��د -  افزای��ش قیم��ت پروفی��ل 11۲ درصد، با 
توج��ه به این افزای��ش قیمتها  و عملکرد م��درس خیابانی 
در طول دوران مس��ئولیت این سواالت مهم مطرح میشود 
که دکتر روحانی با چه اس��تداللی  م��درس خیابانی را که 
مدعی شناخت بر بازار هم می باشد  به عنوان وزیر صنعت، 
معدن و تجارت که مستقیما با معیشت مردم سر و کار دارد 

معرفی کرده است؟ 
اگر عملکرد ایش��ان در حوزه ای که تخصص دارد این است، 
در ح��وزه صنع��ت و معدن که بیگانه اس��ت چه عملکردی 
خواه��د داش��ت؟  و مهمتر از همه این که آیا مجلس��ی که 
با ش��عار بهبود معیش��ت مردم آغاز به کار ک��رده در مقابل 
کارنامه عملکرد وزیر پیش��نهادی کاما بی تفاوت اس��ت و 
ملت ش��ریف  ایران باید همچنان هزینه معامات سیاس��ی 

این گونه را تحمل کنند."
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حميدموحد
کارشناس اقتصادی 

آیا با توصیه س��خنگوی ش��ورای نگهبان به نامزدهایی که 
در دوره های گذش��ته صاحیت آنا احراز نش��ده و البته از 
چهره های سیاس��ی یا حتی رؤس��ای جمهور سابق کشور 
بودند، شاهد انتخابات ریاس��ت جمهوری متفاوت در سال 

14۰۰ خواهیم بود.
ه��ر چند تا زم��ان برگ��زاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
یکس��ال باقی مانده اس��ت اما، انتخابات سال 14۰۰ بسیار 
مهم و تأثیر گذار است و از هم اکنون جریان های سیاسی و 
اح��زاب برای آن تاش می کنند. برخی در این میان اعتقاد 
دارند که برای انتخابات ریاس��ت جمهوری 14۰۰ یك فرد 
غیر وابسته به دو جناح سیاسی کشور وارد میدان شود، که 
البته اگر چنین نظریه ای در چارچوب درس��ت قرار گیرد، 

پیشنهاد بدی هم نیست.
در گذر روزهای س��ال 99 ، شاهد تکاپوی احزاب سیاسی 
و اع��ام آمادگ��ی آنها ب��رای حضور در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری 14۰۰ هس��تیم . در این میان اگرچه س��خن از 
افرادی ب��رای نامزدی این انتخابات به می��ان می آید و در 
خبرها افرادی ش��ناخته شده برای حضور این مارتن نفس 
گی��ر اعام آمادگی می کنند اما ش��اهد هس��تیم که هیچ 
یك از آنها و حتی دو حزب مطرح سیاس��ی در کشور هنوز 
برنامه ای برای این انتخابات و ش��رایط کاندیدای مورد نظر 

خود اعام نکرده اند. 
این درحالی اس��ت که بس��یاری از مردم از شرایط موجود 
کش��ور گله مند هس��تند و بر رفع مش��کات و ناکارآمدی 

ها تاکید دارند.
این امر می طلبد که نامزد آتی ریاس��ت جمهوری عاوه بر 
آنکه از فیلترهای انتخاباتی عبور می کند برنامه ای منسجم 
و امید بخش داشته باش��د تا مردم به آینده امید بیشتری 
پی��دا کنند.  در این می��ان حضور چهره ه��ای تکراری در 
عرصه سیاس��ی نمیتواند امید را در میان مردم زنده کنند. 
اف��رادی که عملکرد آنها نه تنها از س��وی مردم مورد تایید 
نیس��ت بلکه در دوره های قبلی نیز نتوانسته اند شایستگی 
خود را نشان دهند و شورای نگهبان صاحیت آنها را برای 

اداره امور کشور تایید نکرده است. 
در همین راس��تا س��خنگوی ش��ورای نگهبان در خصوص 
اع��ام برخی از اس��امی برای ریاس��ت جمه��وری 14۰۰، 
گفت: ش��ورای نگهبان هنوز درگیر انتخابات نشده است و 
در ای��ن زمینه ورود نک��رده و اقدامی نیز نکرده اس��ت. از 
جه��ات قانونی افراد می توانند در ه��ر زمان ثبت نام کنند 
اما می توان توصیه کرد افرادی که در گذشته رد صاحیت 

شده اند، دیگر ثبت نام نکنند.
وی همچنین در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه چگونه 
ف��ردی در ی��ك دوره انتخابات تایی��د صاحیت و در دوره 
دیگری رد صاحیت می ش��ود، بیان کرد: درباره صاحیت 
اف��راد در ش��ورای نگهبان رای گیری می ش��ود؛ یك دوره 
ش��اید تش��خیص دهند که فردی رجل سیاسی است و در 

دوره دیگری شاید این تشخیص را ندهند.
 سالنيکو 

از قدیم هم گفته اند س��الی که نکوست از بهارش پیداست 
ی��ا اینکه آزموده را آزمودن خطاس��ت.  بس��یاری از مردم 
معتقدن��د که افرادی که در گذش��ته در امور کش��ور فعال 
بوده اند و نتوانسته اند کارنامه درخشانی از فعالیت خود ارائه 

بدهن��د یا اینکه دیگر صاحیت حضور در پس��ت ریاس��ت 
جمهوری را ندارند نباید برای این کار پیشقدم شوند. 

البته پس��ت ریاس��ت جمهوری برای کسانی که مؤلفه های 
قدرت را ارزیابی می کنند بسیار شیرین است. 

اینکه معموال نزدیك به هر انتخاباتی س��ر و کله سیاسیون 
س��ال های دور پیدا شده تا ش��انس خود را دوباره امتحان 
کنن��د؛ چهره های نام آش��نایی که برخ��ی از آنها حتی در 
دوره ه��ای قبل ه��م تایید صاحیت نش��ده اند. داس��تان 

جدیدی نیست. 
جال��ب آنجاس��ت ک��ه در ادوار ابتدایی انتخابات ریاس��ت 
جمهوری فق��ط ش��اهد ورود چهره های نام��دار به عرصه 
رقابت های ریاس��ت جمهوری بودیم و هرکس��ی خود را در 
اندازه جایگاه رئیس جمهور ش��دن نمی دی��د، اما انتخابات 
چند دوره اخیر نش��ان داد که سیاس��یون با اندك سوابقی 
چ��ون ی��ك دوره نمایندگی ی��ا وزارت، خود را در س��طح 
رئیس جمهور ش��دن می بینند که امری چندان مورد تأیید 

شورای نگهبان نیست. 
ام��ا خدمتگزاری به م��ردم چیزی جدای از قدرت اس��ت. 
افرادی که در گذشته سابقه حضور در پست های مختلف را 
داش��ته و حاال می خواهند به هر قیمتی که شده به سطح 
باالی قدرت برس��ند و یا تجربه ریاس��ت جمهوری را تکرار 
کنند، ممکن اس��ت هزینه های بسیار سنگینی را به کشور 

تحمیل کرده و به قول معروف قوزی باالی قوز بگذارند. 
آنه��ا باید می��دان را برای حضور جوانتره��ا و صاحبنظران 
شایس��ته باز بگذارند تا ش��اهد خدمتگذاری دیگران نیز به 
کش��ور باش��یم چرا که به نظر می رس��د آنها هر هنری که 
برای بهبود شرایط کشور داشته اند به کار بسته اند و حاال 

بایستی به نحو دیگر به کشور خود خدمت کنند. 
 دوگانهتعيينصالحيتوخدمتگذاری

از سوی دیگر باید دانست اگر فردی در گذشته در هر 
پست و مقامی مورد تایید نظام قرار داشته ولی در 
انتخابات ریاست جمهوری های قبلی تایید صاحیت 

فرد  وی  که  نیست  آن  معنای  به  نشده 
جایگاهی  و  نیست  مقبولی  و  شایسته 

برای خدمت به مردم ندارد. بلکه این 
تایید صاحیت نشدن به آن معناست 
که وی در جایگاه ریاست جمهوری 
کند  خدمت  کشور  به  نمی تواند 

خدمت  واقعی  ه��دف  اگ��ر  و 
وی  اس���ت 
می تواند در 
ی  بخشها
برای  دیگر 
خ��دم��ت 
و  مردم  به 

کشور وارد میدان شود. 
از ای��ن رو علیرغ��م آنک��ه 
نشدن  احراز  اس��ت  ممکن 
برخ��ی  ب��رای  صاحی��ت 
نامزدهای ریاست جمهوری 
ناگوار باش��د اما راه دیگری 
جز تمکین ب��ه قانون برای 

آنها وج��ود ندارد و آنه��ا می توانند در جای��گاه دیگری به 
خدمت گذاری بپردازند. 

 صدمهبهآرامشكشور 
از س��وی دیگر باید دانست هر فردی که خود را در معرض 
کاندیداتوری و انتخاب مردم قرار می دهد باید این احتمال 
را بدهد که ممکن اس��ت در ش��ورای نگهبان رد صاحیت 
ش��ود. اما اگر اف��راد رد صاحیت ش��ده بخواهند مجدداً با 
حضور خود گرفتاری های شورای نگهبان را افزایش دهند و 
در مقابل چارچوب های نظام و خط قرمزها ایستادگی کنند 
ش��اهد خواهیم بود که نه تنها مش��کلی از مشکات کشور 
حل نمی ش��ود بلکه به طور قطع این رفتارها نش��اندهنده 
عبور آنها از نظام اس��ت. مردم در س��ال 88 ش��اهد نتیجه  
مطالب��ات غیرقانون��ی و غیراصولی بودند ک��ه  چالش های 

جدی برای نظام ایجاد کرد.
 نگاهیبهشعارهایكليددارانپاستور

دراین میان اگر نگاهی به ش��عارهایی که از ابتدای انقاب 
اسامی از سوی نامزدهای ریاس��ت جمهوری عنوان شده 
اس��ت بیندازیم شاهد خواهیم بود که بسیاری از کاندیداها 
و اف��راد صاحب صاحی��ت در مدت کوتاه زم��ان تبلیغات 
انتخابات ریاس��ت جمهوری محورهای بس��یاری را که می 
توانس��ت  نظر مردم را جلب کند در  ش��عارهای انتخاباتی 
خ��ود مطرح کرده اند و ش��اید عده ای از م��ردم نیز به این 
شعارها جذب شده باشند اما  تجربیات، سوابق، کارآمدی، 
داش��تن تی��م مجرب، وف��اداری و اعتقاد قلب��ی به انقاب 
اس��امی، نظام و والیت فقیه معیارهایی اس��ت که بایستی 
همراه با این شعارها مورد تایید قرار گیرد و معیار سنجش 

این معیارها شورای نگهبان است . 
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسامی ایران 
ش��ورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاس��ت 

جمهوری را بر عهده دارد.
بخش��ی از ای��ن نظارت ب��ه تایی��د صاحیت 

کاندیداهای ریاست جمهوری مربوط می شود. 
همچنین بر طبق اص��ل 11۵ قانون 
اساسی و ماده 3۵ قانون انتخابات 
ریاست جمهوری، رئیس جمهور 
بای��د از میان رج��ال مذهبی و 
سیاس��ی که واجد ش��رایط؛ 
و  مدی��ر  ایرانی االص��ل، 
حس��ن  دارای  مدب��ر، 
و  امانت  و  نی��ت 
تق��وا، مؤمن 
معتق��د  و 
مبان��ی  ب��ه 
ی  ر جمه��و
ای��ران  اس��امی 
رس��می  مذه��ب  و 

کشور باشد.
ب��ر این اس��اس کس��انی ک��ه از 
سوی ش��ورای نگهبان به عنوان 
رجل سیاس��ی و مذهبی و مدیر 
و مدب��ر معرفی نمی ش��وند، افراد 
رد صاحیت ش��ده نیستند، بلکه 

این اصل 11۵ قانون اساس��ی برای آنها احراز نش��ده است 
و صاحیت حضور در این پس��ت حس��اس را ندارند. یکی 
از مباحث اصلی و بس��یار مهم انتخابات، مس��ئله واجدین 
ش��رایط انتخاب است، یعنی کس��انی که بر اساس قوانین 
هر کش��ور می توانند در انتخابات به عنوان نامزد ش��رکت 
کنند که شرایط کافی برای مدیریت کشور بزرگ جمهوری 

اسامی ایران را داشته باشند.
این امر تنها شامل افراد شناخته نشده یا کمتر شناخته شده 
سیاس��ی نمی شود بلکه در بسیاری از موارد اکثر نامزدهای 
رد صاحیت شده ریاست جمهوری دارای شغل های مهمی 
در نظ��ام بوده و محرز نش��دن صاحیت آنها به معنای این 
نیس��ت که این افراد صاحیت خدم��ت گذاری به مردم را 
ندارن��د بلکه تنها به این معنا اس��ت که صاحیت این فرد 
برای اداره تصدی پس��ت ریاست جمهوری از سوی شورای 

نگهبان مورد تایید نبوده است.
از س��وی دیگر حضور تعداد باالی کاندیداها برای ریاس��ت 
جمهوری تنها وقت و زمان این شورا را در بررسی ها گرفته 

و هزینه های متعددی را به کشور تحمیل می کند. 
کارشناس��ان در مورد کس��انی که رد صاحیت شده اند بر 
ای��ن باورند که حضور این افراد هزینه های زیادی به دولت 
و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
تحمیل می کند و در شرایط فعلی کشور بهتر است که در 

این بخش نیز مسئوالنه وارد میدان شد .
 طرحیبرایاعالمعدمصالحيتها

در این میان بسیاری از نمایندگان در مجلس بر این باورند 
که برای جلوگیری از حضور دوباره کسانی که در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری صاحیت آنها از س��وی شورای نگهبان 
تایید نمی ش��ود دالیل احراز نش��دن صاحیت آنها روشن 
ش��ود. ابوالفضل ابوترابی فرد، نماینده نجف آباد در مجلس 
ش��ورای اس��امی، در این باره  گفته؛ بن��ا داریم دالیل رد 
صاحی��ت کاندیداهای ریاس��ت جمهوری ب��ه مردم اعام 
ش��ود. البته منوط به این اس��ت ک��ه  کاندیداها در ابتدای 
ثبت ن��ام اعام کنند ک��ه اگر رد صاحیت ش��دند تمایل 
دارن��د که دالیل به اطاع مردم برس��د یا نه، این مس��ئله 
بر دوش کاندیداها اس��ت تا پس از رد صاحیت، کاندیداها 
مظلوم نمایی نکنند. کاندیدا اگر رد صاحیت ش��د و تمایل 
داش��ت دالیل رد صاحیت، به مردم اعام می شود اگر هم 

تمایلی نداشت که مردم بدانند البد ریگی به کفش دارد.

 درنهايت 
در نهایت باید گفت که ش��ورای نگهبان بر اس��اس اسناد و 
مدارکی متقن و مس��تند و تحقیق��ات در مورد افراد اظهار 
نظ��ر میکن��د و ماك این ش��ورا در بررس��ی صاحیت ها، 

سیاسی و جناحی نیست. 
در انتخابات مجلس شاهد بودیم که رد صاحیتها به گونه ای 
بود که اگر دالیل برخی از آنها اعام می ش��د به قول یکی 
از نمایندگان دیگر کسی حتی زیر جنازه بیشتر آنها را نیز 

نمی گرفت  چه برسد به اینکه به آنها رأی بدهند! 
بنابراین بهتر است تا در انتخابات ریاست جمهوری با توجه 
به اهمیت این پست افرادی که خود را شایسته نمی دانند 
قبل از آنکه شورای نگهبان این نداشتن شایستگی را عنوان 

کند خود کنار بکشند. 

امامصادق)ع(: همانا اسراف با کمی برکت همراه است.

حمايتبيمهایبركتاز80هزارخانه
روستايیخراسانشمالی

8۰ هزار باب خانه مس��کونی روس��تایی در استان 
خراس��ان ش��مالی تحت پوش��ش بیمه برکت قرار 
گرفت. به گفت��ه مدیرعامل بیم��ه برکت، با هدف 
ایجاد چت��ر حمایتی برای س��اکنین آس��یب پذیر 
مناطق محروم روس��تایی و توس��عه فرهنگ بیمه 
در ای��ن مناط��ق و با انعقاد تفاهم نام��ه همکاری با 
استانداری خراسان شمالی، 8۰ هزار خانه مسکونی 
روستایی این استان تحت پوشش بیمه آتش سوزی 
و حوادث طبیعی برکت تا س��قف ۲۰ هزار میلیارد 

ریال پرداخت خسارت قرار گرفت.
احمد طالبی در توضیح مف��اد تفاهم نامه همکاری 
با استانداری خراسان ش��مالی خاطرنشان کرد: بر 
اس��اس این تفاهم نامه، تعداد 8۰ ه��زار باب منزل 
مسکونی روستایی استان خراسان شمالی با سرمایه 
۲۵۰ میلیون ریال ب��ه ازای هر باب خانه، در قبال 
خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل و طغیان 
آب، زلزل��ه، طوف��ان، تندباد و گردباد، آتشفش��ان، 
رانش و فرونشس��ت زمین به مدت یك س��ال تحت 

پوشش بیمه برکت قرار گرفته است.
مدیرعام��ل بیم��ه برکت با اش��اره ب��ه تجربه های 
موفق گذشته در پوش��ش بیمه ای منازل مسکونی 
روس��تایی خاطرنش��ان کرد: ش��رکت بیمه برکت 
وابس��ته به بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام، 
پس از تجربه موفق خود در پوشش بیمه ای منازل 
مسکونی روستایی استان های خوزستان، لرستان و 
کهگیلویه و بویراحمد نس��بت به بیمه آتش سوزی 
و حوادث طبیعی منازل مس��کونی روستایی استان 
خراسان ش��مالی اقدام نموده است. وی ادامه داد: 
بنیاد برکت نیز با توجه به رس��الت و ماموریت های 
خود و جهت تس��هیل در اجرایی شدن این موضوع 
مهم، در پرداخت حق بیمه بیمه نامه های صادره با 

استانداری خراسان شمالی مشارکت می نماید. 
طالبی یادآور شد: پیش از این نیز با حمایت بیمه ای 
از روستاهای استان های خوزستان و لرستان توسط 
ستاد اجرایی فرمان امام، 143 هزار منزل در استان 
خوزستان و ۷۵ هزار منزل در استان لرستان تحت 

پوشش بیمه برکت قرار گرفته اند.
وی اظه��ار داش��ت: بیم��ه برکت در حادثه س��یل 
فروردین ماه سال 1398 با پوشش منازل مسکونی 
روستایی استان های خوزستان و لرستان، مقدمات 
پرداخت خسارتی بالغ بر ۲۷۰ میلیارد ریال خسارت 
را به س��یل زدگان فراهم کرد که سهم هر استان به 

ترتیب 1۲۲ و 148 میلیارد ریال بوده است. 
مدیرعام��ل بیمه برکت در پایان تاکید کرد: س��تاد 
اجرای��ی فرمان ام��ام به منظ��ور محرومیت زدایی، 
ارتقای س��طح زندگی، برقراری عدالت اجتماعی و 
توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم 
و کم برخوردار تا به امروز روس��تاهای هفت استان 
محروم کش��ور را تحت پوش��ش بیمه آتش سوزی 

برکت قرار داده است.

آخرينآمارمبتاليانبهكروناتا۲0
مردادماه

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
آخری��ن آمار مبتایان به کرون��ا را تا ۲۰ مرداد ماه 
اعام کرد. س��یما س��ادات الری گفت: از 19 مرداد 
ت��ا ۲۰ مرداد 1399 و بر اس��اس معیار های قطعی 
تش��خیصی، دو هزار و 13۲ بیم��ار جدید مبتا به 
کووید19 در کشور شناسایی شد که یك هزار و 6۷ 

نفر از آن ها بستری شدند.
وی اف��زود: مجموع بیم��اران کووید19 در کش��ور 
ب��ه 3۲8 ه��زار و 844 نفر رس��ید. الری ادامه داد: 
متاس��فانه در این مدت، 189 بیمار کووید19 جان 
خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری ب��ه 18 هزار و 616 نفر رس��ید. وی افزود: 
خوش��بختانه ت��ا کن��ون ۲86 ه��زار و 64۲ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارس��تان ها ترخیص 
شده اند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: 
399۲ نفر از بیماران مبتا به کووید19 در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته 
وی، تا کنون دو میلیون و ۷11 هزار و 81۷ آزمایش 
تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است. الری 
در تشریح استان های در وضعیت قرمز بیماری گفت: 
اس��تان های مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان 
ش��مالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراس��ان رضوی، 
کرمان، سمنان، آذربایجان ش��رقی، مرکزی، یزد و 

ميزان گیان در وضعیت قرمز قرار دارند. 

گزارشخبر

نگاه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
(فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران)

روابط عمومى

ول
ت ا
نوب

شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور انجام خدمات امداد و تعمیرات در شهرستان ابرکوه ( شامل شهر ابرکوه ، مهردشت و کلیه روستاها ) از طریق مناقصه اقدام 
نماید .

لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاري مناقصات   به شماره 84136 /ت  33560 ه مورخ 85/07/16 از کلیه شرکتهاي تایید صالحیت شده 
ازسوي سازمان برنامه و بودجه  کشور که داراي حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات  و یا حداقل پایه 5 در رشته نفت و گاز و گواهینامه تأیید صالحیت ایمنى 
امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى و همچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند  دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور 

دریافت اسناد ارزیابی توان اجراي کار از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت اقدام نمایند.
کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترو نیکى دولت (ستاد )   به آدرسWWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکورو دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 
. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 99/05/21 مى باشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرایند ارزیابى کیفى و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى: تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 99/05/28
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى: تا ساعت 16  روز سه شنبه مورخ 99/06/11

– شرکت گاز استان یزد شماره تلفن تماس:31922319-035 نمابر  اطالعات تماس مناقصه گزار: آدرس:یزد - میدان امام حسین (ع) - ابتداى بلوار شهید بهشتى 
035-36238522

مناقصه شماره : 412744
مجوز شماره : 1399.2401

بررسی توصیه سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای تکراری انتخابات ریاست جمهوری

ورود ممنوع!


