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به  زودی شاهد تحول در 
بورس خواهیم بود

موسم انتخابات ریاس��ت جمهوری نزدیکتر 
ش��ده اس��ت و با توجه به ش��رایط اقتصادی 

حاکم بر کشور، حساسیت  
برخی جریانهای سیاسی که بضاً وابستگی به 
چپ و راست دارند، تالشهای انتخاباتی خود 
را آغ��از کردهاند و نام برخ��ی از نامزدهایی 
ک��ه از حمایت آنها برخوردارند بر س��ر زبانها 
انداختهاند تا افکار س��نجی کنند. اما این که 
آیا مردم همچون دورههای گذش��ته باز هم 
به نامزدهای معرفی و حمایت ش��ده از سوی 

جریانهای سیاسی رأی میدهند؟ 
اگر روال همچون سابق باشد، یعنی نامزدهای 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری از دو طی��ف 
سیاس��ی وارد میدان رقابت شوند و فرصتی 
برای دیگر شایس��تگان فراهم نش��ود تا خود 
را عرضه کنند، قاعدتاً آش همان آش، کاسه 
هم همان کاسه خواهد بود. باید توجه داشت 
که هنوز در ایران احزاب قوی ش��کل نگرفته 
اس��ت که بتواند از درون خود کاندیدای تمام 
عیار انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند، 
ضمن این که یک کاندیدای تمام عیار، خود 
را خرج جریانهای سیاسی که در پی دستیابی 
به خواستههای جناحی خود است، نمیکند. 
تاکن��ون که جریانهای سیاس��ی در کش��ور 
کارنامه خوبی از خود بجا نگذاشتهاند، به ویژه 
در زمانی که انتخاباتی در پیش است، عملکرد 
آنها باعث شده تا اتفاقاتی در کشور بیفتد که 
هزینههای زیادی را تحم��ل مردم، انقالب و 
کشور کرده است. جریانهای سیاسی در کشور 
ب��ه دو طیف اصولگرا و اصالح طلب تقس��یم 
میش��وند که البته هر یک از آنها شاخههایی 
دارند، ش��اخههایی که اختالف دیدگاه آنها را 
با مرکزیت نش��ان میدهد. جریانهای سیاسی 
زمانی که نامزد خود را برای انتخابات ریاست 
جمه��وری معرف��ی میکنند، غرق در ش��عار 
میش��وند. در واقع شعارهای تبلیغاتی پر زرق 
و برق اس��ت که چشم مردم را به سوی خود 

جلب میکند و باعث رأی آوری میشود.
گذری به دورههای پیشین انتخابات ریاست 
جمه��وری بیندازی��م، میبینیم ک��ه نامزدها 
چگونه از فرصت تبلیغ��ات انتخاباتی با بهره 
بردن از ش��عارها و وعدههایی ک��ه به مردم 

میدادند، رأی جمع کردند.
اما پس از پیروزی، درصد اندکی از آن شعارها 
و وعدهها عملیاتی ش��د و بیشتر آنها مغفول 
ماند. برای آن که از بیان وعدهها و شعارهای 
فریبنده که تنها ه��دف آن جمع آوری رأی 
مردم اس��ت،جلوگیری کرد باید س��ازوکاری 
برای پایان دادن به چنین فضایی تعبیه شود 
تا دیگر شاهد وعدههای پر طمطراق از سوی 
نامزدها نباش��یم. هم��گان میدانند که قانون 
انتخابات در ای��ران ایرادات اساس��ی دارد،از 
زمان آغاز ثبت ن��ام تا زمان تبلیغات و حتی 
تأیید صالحیت افراد ثبت نام کرده. بسیاری 
از مؤلفهها زمانی ک��ه فردی خود را در قالب 
و قامت نامزدی انتخابات ریاس��ت جمهوری 
میبیند، لحاظ نمیش��ود. کارآم��دی و برنامه 
محوری نامزدی که به مرحله آخر رسیده، دیده 
نمیشود و همین امر ضعف بزرگی برای یک 
رئیسی جمهوری است که قرار است کشور را 
اداره کند. معموالً نامزدهای انتخابات ریاست 
جمه��وری پس از پیروز ش��دن در انتخابات، 
دول��ت تش��کیل میدهن��د،وزرا را به مجلس 
معرفی میکنند، کابینه تشکیل میشود آنگاه 
دور هم مینشینند که خوب! اکنون چه باید 
بکنیم؟! اغراق نباشد اکثر دولتها اینگونه بوده 
اس��ت چرا که همان زمان ثبت نام، تبلیغات 
انتخابات و وعدههایی که به مردم داده ش��د، 
بی برنامگی نامزدها را به اثبات رسانده است. 
ش��اید برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمه��وری در زم��ان انتخاب��ات برنام��ه هم 
داشتهاند،اما در هیاهوی جنجنالهای تبلیغات 
انتخابات ریاسست جمهوری گم شده و کسی 

آن را ندیده است.
و البت��ه باید گف��ت، تنها ارائ��ه برنامه کافی 
نیس��ت بلکه اجرای برنامه هم پشت آن باید 
وجود داش��ته باش��د. برنامه خوب برای اداره 
کشور، مجری خوب نیز نیاز دارد، اگر اینگونه 
نباش��د، برنامهای که میتوانست شرایط را با 
تغییرات مثبت همراه کن��د، تأثیرش از یک 
برنامه بد، بدتر هم خواهد ش��د. یعنی فرم و 
محتوا بای��د با هم همخوانی مثبت داش��ته

سرفصلهای انتخابات 1400
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محمد صفری

روحانی در حاشیه نشست سران قوا:
هماهنگی سه قوه می تواند به حل مسائل کشور 

کمک کند

رئیس جمهور گفت: هماهنگی س��ه قوه می تواند به حل مس��ائل کش��ور کمک کند. مجلس و قوه 
قضائیه در کنار دولت می توانند رافع مشکالت مردم باشند.

حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور کشورمان پس از پایان نشست سران سه قوه  اظهار 
داش��ت: در زمینه س��رمایه گ��ذاری و رفع موانع تولی��د که مورد تاکید مقام معظم رهبری اس��ت 

بحث های خوبی مطرح شد و بنا شد این مباحث را ادامه دهیم.
روحانی ادامه داد: بخش��ی از جلسه به منطقه و مس��ائلی که وجود دارد و توطئه هایی که امریکا و 
صهیونیس��م طراحی کردند اختصاص یافت تا بتوانیم امنیت و ثبات منطقه را پیگیری کنیم. این 
جلسات ادامه پیدا خواهد کرد و مباحثی که طرح کردیم در جلسات بعدی آنها را به ثمر خواهیم 
رس��اند. سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه نیز در س��خنانی تاکید کرد: امروز دشمن با جنگ 
روانی، اقتصادی و رس��انه ای به دنبال مأیوس کردن مردم در جامعه است و در این شرایط به خط 
ش��دن همه ظرفیت کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر اس��ت. وی گفت: دشمن ایجاد یأس را در بین 

مردم دنبال می کند و ما باید ایجاد امید در مردم را دنبال کنیم.
 وی افزود: اگ��ر م��ا موفقیتی در مبارزه با ویروس کرونا داش��تیم به این خاطر بود که همه ظرفیت 
کش��ور به خط ش��د و حضور و مشارکت مردم بس��یار نقش آفرین بود. ما باید با اقدامات مان در هر 
سه حوزه اجرایی، تقنینی، قضایی و نظارتی ایجاد امید را در مردم دنبال کنیم. رئیس دستگاه قضا 
گفت: در جلس��ه س��ران سه قوه دغدغه مردم پیگیری شد و باید این دغدغه های همه ما باشد و به 

دنبال این جلسات در جهت گره  گشایی از مشکالت مردم ایران است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز با ابراز امیدواری نس��بت به اینکه بتوانیم در حوزه بازار ارز و 
مخصوصاً بورس و هدایت نقدینگی و س��ر و س��امان دادن به بازار کاال حرکت های خوبی را انجام 
دهیم، خاطرنشان کرد: البته دولت محترم مسئولیت اجرایی این کار را دارد و بار سنگینی به دوش 
دولت و ریاست محترم جمهور است و حتماً ما هم در این فرصت پیش رو همانطور که رهبر انقالب 
فرمودند که حداقل س��ه صد روز پیش روی ماهمان اس��ت و در این فرصت همه تالش می کنیم 
که بتوانیم در این راه به دولت کمک کنیم که بتواند به تصمیماتی که برای سر و سامان دادن به 

مسائل اقتصادی و کاهش مشکالت اقتصادی مردم داده گام بردارد.
رئی��س مجلس با بی��ان اینکه موضوع دیگری که مورد بحث قرار گرف��ت موضوعات منطقه ای بود 
تصریح کرد: واقعیت این اس��ت که امروز آمریکا و رژیم صهیونیس��تی به صورت اجباری به دنبال 
عادی س��ازی روابط رژیم صهیونیس��تی با کشورهای منطقه خلیج فارس است و این ها حتماً باعث 
ناامنی خواهند شد و حتماً به دنبال شیطنت خواهند بود. آنجا هم مورد بحث قرار گرفت و انشااهلل 

در این مسیر هم دقت الزم و تصمیمات خوبی صحبت شد.

نماینده مردم شیراز: 
اقدام قوه قضاییه در قصاص نوید افکاری منطقی

 و معقول بود

نماین��ده مردم ش��یراز در مجلس گف��ت:  کار قوه قضاییه در قصاص نوید اف��کاری کاری منطقی و 
معقولی بود و ایرادی بر آن وارد نیس��ت. جعفر قادری با اشاره به اجرای حکم قصاص نوید افکاری 
جوانی که به جرم قتل عمد قصاص شد، اظهار داشت: این یک پرونده سیر طبیعی و معمول خود 
را طی کرد و در نهایت به قصاص قاتل منتهی ش��د. وی افزود: وقتی فردی به خود اجازه می دهد 
بی دلیل یک فرد مظلوم را به قتل برس��اند انتظار خانواده مقتول و جامعه این اس��ت که دس��تگاه 
قضایی عدالت را اجرا کند و تحت تأثیر ش��انتاژها و فش��ارهای رس��انه ای داخل��ی و خارجی قرار 
نگیرد. نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد:  اگر بنا باشد این شانتاژ ها و فشارهای رسانه ای 

تعیین کننده باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.
قادری در پایان گفت: کار قوه قضاییه در قصاص نوید افکاری کاری منطقی و معقولی بود و ایرادی 

بر آن وارد نیست.  فارس

عذرخواهی وزیر آموزش وپرورش از 
بی سلیقگی در حذف تصویر دختران از 

کتاب سوم دبستان

وزی��ر آموزش و پرورش گفت: یک بی س��لیقگی در حذف تصویر دختران 
کتاب سوم دبستان انجام شد و از این بابت عذرخواهی می کنیم.

محس��ن حاجی میرزایی در شش��مین برنامه گفتگوی هفته که با حضور 
معاون حقوق��ی رئیس جمهور، اعضای ش��ورای معاون��ان وزارت آموزش 
 و پ��رورش، مدیران کل آموزش وپرورش اس��تان ها و بی��ش از 750نفر از 
مدی��ران مناط��ق آموزش وپرورش کش��ور برگزار ش��د،  اظه��ار کرد: در 
آموزش وپرورش تربیت نس��ل آینده را به زنان محول کردیم زیرا بیش از 
60 درصد نیروهای آموزش و پرورش را زنان تشکیل می دهند لذا ساختن 

آینده، نس��ل نو و شکل گیری ش��خصیت و هویت نسل آنان چه در مقام 
مادر چه در مقام معلم، زنان نقش ویژه ای دارند.

وی اف��زود: همچنین بی��ش از نیمی از دانش آموزان کش��ور هم دختران 
هس��تند لذا تبعیض دیرینه جنس��یتی که در دسترسی به آموزش وجود 
داش��ت به طورکامل بر طرف ش��ده اس��ت و امروز هیچ دختری در هیچ 
نقطه ای از ایران محروم از تحصیل نیس��ت و اگر فکر کنیم که پایه اصلی 
عدال��ت اجتماعی در توزیع برابر فرصت های یادگیری اس��ت، فرصت های 
یادگی��ری خوبی را در برابر دختران قرار دادیم و آثارش را نیز مش��اهده 
می کنی��م و در مس��ابقات و المپیادها بیش از نیمی از ش��رکت کنندگان 
دخت��ران هس��تند. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: یک بی س��لیقگی در 
حذف تصویر دختران از کتاب س��وم ابتدایی انجام  ش��ده است لذا از این 
باب��ت عذرخواه��ی می کنیم و آن را اصالح می کنی��م اعتقاد داریم که در 
این ش��رایط س��خت به تمام فعالیت هایی که آموزش وپرورش با تمرکز بر 

دختران انجام می دهد توجه شود.
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تجدید آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى شرکت گاز استان خراسان رضوى

دوم
ت 
نوب

شرکت گاز استان خراسان رضوى

 www.setadiran.ir 

www.setadiran.ir 
 www.nigc-khrz.ir 

شماره مجوز:1399.3128 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی (فشرده)
(مناقصه شماره  99/413)
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