پیشخوان

رهبر انقالب:

هر کس رئیس جمهوری آمریکا
شود بر سیاست ما تاثیر ندارد
صفحه 2

جانشین فرمانده ناجا مطرح کرد

چرا ریحانه پارسا جنجالساز شد؟

در هیچ بیمارستانی افت سطح خدمات رخ نداده است

ادامه برخوردهای شدید
با اراذل و اوباش

هیاهوهای نسل مدیا

نیاز بیمارستانها
به «موبایل آی سی یو»

صفحه 4

صفحه 3

صفحه 3

مسیر اقتصاد در روزهای پس از انتخابات

گروه بازار و سرمایه  -اخیرا ،روزهای مبهم «کاخ سفید» و سایه آن بر سر اقتصاد جهان
تیتر خبر رسانهها را به خود اختصاص داده و در این میان اقتصاد ایران نیز از گزند اما و
اگرهای بزرگترین رویداد سیاسی آمریکا در امان نبوده است .ماههاست که چالشهای
بیشماری گریبان اقتصاد ایران را گرفته و حال مدتی است که عالوهبر بحرانهای موجود
در کشور ،سرنوشت انتخابات آمریکا نیز به یکی از مولفههای مهم تاثیرگذار بر بازارهای

سرمقاله

ژوبین صفاری

داخلی تبدیل شده است .کشمکشهای انتخاباتی آمریکا اثرات روانی بسیاری را به سمت
بازارهای داخلی کشور فرستاد و اقتصاد در این مدت شاهد فرازوفرودهای بسیاری شد به
گونهای که هریک از بازارها برای ادامه مسیر چشمبه راه پایان یافتن این رویداد سیاسی
بودند.
شرح درصفحه 10

محمد جواد ظریف:

گر هخوردگی غیرضروری
سیاست با زیست مردم
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این دوره فارغ
از اهمیت و ویژگیهای خاصش در ایاالت متحده و
سایر نقاط جهان ،برای مردم ایران هم اهمیت پیدا
کرده است .مردم اخبار آن را مدام پیگیری می کنند
و البته دستمایه طنز در فضای مجازی نیز قرار گرفته
است .از این رهگذر اما میتوان به اهمیت رخدادها
و درهم تنیدگی آن با زیست مردم ایران پی برد .این
اتفاقها حتی اگر در خارج از مرزهای ایران باشد
برای مردم ایران دارای ارزش خبری میشود که گاه
به جنبههای سیاسی زیستی و در بیشتر موارد با
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گره میخورد.
این مساله نشان میدهد تا چه اندازه زیست و
اقتصاد مردم با سیاست عجین شده است که حتی
سهامداران بیشمار بورسی که با تشویق دولت پا به
این بازار گذاشتند حاال برای برگشت سرمایههایشان
یک چشمشان به انتخابات آمریکا است .نوسان در
قیمت ارز و به تبع آن سایر کاالها چه بخواهیم و
چه نخواهیم به تحوالت سیاسی گره خورده است.
موضوعی که حاال ذهن مردم ایران را به جای تمرکز
به زایندگی کسب و کارشان بدون توجه به حواشی،
درگیر موضوعاتی کرده که در شرایط طبیعی شاید
چندان نیازی به این همه توجه نباشد.

هیچگاه دوباره بر سر مفاد برجام
مذاکره نمیکنیم
همین صفحه

جامعه نباید برابر رخدادهای
سیاسی در خار ج ،شرطی شود

آمریکا در ترس آشوب بعد از شمارش آرا

صفحه 2

صفحه 11

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری

بررسی وضعیت کاندیداهای  ۱۴۰۰در احزاب عضو جبهه پیروان آغاز شد
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری از تشکیل کمیتهای برای بررسی وضعیت کاندیداهای احتمالی ریاستجمهوری در اکثر
احزاب عضو این جبهه خبر داد.
سیدکمالالدین سجادی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به فعالیتهای اخیر جبهه پیروان رهبری برای انتخابات ریاستجمهوری
اظهار کرد :متاسفانه بدتر شدن وضعیت شیوع کرونا در کشور سبب شد که جلسات شورای مرکزی جبهه پیروان که مشارکت
نزدیک به  ۱۸حزب و تشکل را به همراه داشت ،فعال منتفی شود و رایزنیها و مشورتها از طریق تلفن یا فضای مجازی انجام
شود.
دبیرکل جامعه اسالمی کارمندان همچنین با اشاره به فعالیتهای تشکل متبوع خود برای انتخابات آینده ،اظهار کرد :جامعه
اسالمی کارمندان اما جلسات خود را برگزار کرده است و در نظر دارد که برای ریاست جمهوری و شورای شهر کار خود را دنبال کند،
به هرحال قشری که تشکل ما در جامعه نمایندگی میکند از کارمندان شاغل ،بازنشسته و بخش خصوصی را دربر میگیرد و این موضوعی است که
کاندیداهای احتمالی ریاستجمهوری نیز به آن توجه پیدا کردهاند.
ی که برای انتخابات ریاست جمهوری برخی از کاندیداهایی که اعالم آمادگی کردند تا با آن مالقات کنیم و برنامههای خود را
سجادی ادامه داد :به طور 
تشریح کنند ،را در نظر گرفتهایم و به تناوب با ایشان دیدار میکنیم.
دبیرکل جامعه اسالمی کارمندان با بیان اینکه کمیتهای در این تشکل برای بررسی وضعیت کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری تشکیل شده است،
تاکید کرد :سایر احزابی که جزو جبهه پیروان هستند نیز اکثرا ًاقشاری محسوب میشوند و آنان هم کار بررسی شرایط کاندیداهای ریاستجمهوری را آغاز
کرد ه و کمیتههایی در این زمینه تشکیل دادهاند.

•

وزیر کشور:

رقابت انتخاباتی  2020متفاوت تر از دوره های گذشته در ایاالت متحده برگزار شد

ادامه درصفحه 2

نوبت دوم

چهارشنبه  14آبان  18 - 1399ربی عاالول  4 - 1442نوامبر  - 2020سال هفدهم  -شماره  12 - 4674صفحه  2000 -تومان

«ابتکار» میزان تاثیر عوامل برونمرزی بر اقتصاد ایران را بررسی کرد

عنوان پروژه " ارزیابی کیفی امور خدمات شهری شامل نظافت ،پاکیزه سازی و رفت و روب،جمع اوری و
کارفرما  :شهرداری زاهدان
حمل پسماند در سطح مناطق پنجگانه شهر زاهدان "

آگهی ارزیابی کیفی (جهت لیست کوتاه)

شــهرداری زاهــدان در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه « ارزیابــی کیفــی امــور
خدمــات شــهری شــامل نظافــت ،پاکیــزه ســازی و رفــت و روب،جمــع اوری و حمــل پســماند در ســطح مناطــق پنجگانــه شــهر زاهــدان
جهــت لیســت کوتــاه» را بــه شــرکتهای دارای صالحیــت معتبــر کار از اداره کل تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی در زمینــه خدمــات
شــهری واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری ارزیابــی کیفــی از دریافــت اســناد تــا تکمیــل اســناد 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 ســازند.
*-کارفرما :شهرداری زاهدان به نشانی زاهدان –خیابان آزادی کدپستی  ،981367315تلفن 054-3224064-7
*-موضــوع  :امــور خدمــات شــهری شــامل نظافــت ،پاکیــزه ســازی و رفــت و روب،جمــع اوری و حمــل پســماند در ســطح مناطــق
پنجگانــه شــهر زاهــدان
* -نحوه و مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی:
کلیــه مراحــل برگــزاری ارزیابــی کیفــی از دریافــت اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی تــا ارائــه و تکمیــل اســناد و بازگشــایی پاکــت هــا از
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت شــرکت
کننــدگان در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
*-تاریخ انتشاراسناد ارزیابی کیفی در سامانه تاریخ  1399/8/12می باشد.
*-اســناد ارزیابــی از روز دوشــنبه مــورخ  99/08/12تــا روز یکشــنبه مــورخ  99/08/18بــه فــروش میرســد قیمــت خریداســناد ارزیابــی
1/500/000ریــال اســت کــه بایــد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه حســاب شــماره  2500149941بانــک تجــارت
بــه نــام درآمــد شــهرداری زاهــدان واریــز گــردد.
*-آخرین مهلت تکمیل و تسلیم اسناد ارزیابی  ،تا ساعت  12:00روز چهارشنبه مورخ 1399/09/04ميباشد.
نشــاني محــل تســلیم اســناد ارزیابــی  :کلیــه مراحــل برگــزاری ارزیابــی از دریافــت اســنادارزیابی تــا تکمیــل و ارائــه و بازگشــایی
پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد ،مناقصــه
گــران بایســتی عــالوه بــر بارگــزاری اســناد خــود را مطابــق شــرایط منــدرج در اســناد تکمیــل و در مهلــت مقــرر بــه دبیرخانــه
شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل نماینــد.
*-دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد و پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات توســط مدیریــت حقوقــی و امورقراردادهــای
شــهرداري زاهــدان بــه نشــاني زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع طبقاتــي ســعدي -بلــوك اول -طبقــه ســوم-
تلفن054-33213180:انجــام میگیــرد.
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شهرداری زاهدان

محمد جواد ظریف:

هیچگاه دوباره بر سر مفاد برجام مذاکره نمیکنیم
وزیر خارجه کشورمان اعالم کرد که ایاالت متحده
نامهای به جمهوری اسالمی ایران مبنی بر عدم
دخالت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور
ارسال کرده است.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه کشورمان روز دوشنبه در گفتوگویی با سی
بی اس نیوز تاکید کرد که ایران نه ترامپ و نه بایدن
را ترجیح نمیدهد اما در پاسخ مجری برنامه هم گفت
که بیانیههای کمپین بایدن نوید دهنده بودهاند اما
همچنان باید صبر کنیم و نظارهگر باشیم .ظریف
همچنین تاکید کرد :آنچه دولت جدید در کمپین
انتخاباتی خود میگوید مهم نیست بلکه آنچه که
در دفتر انجام میدهد مهم است .وی تصریح کرد:
آنچه برایمان مهم است این است که کاخ سفید پس
از انتخابات چگونه رفتار میکند نه اینکه چه شعار
یا وعدهای دادهاند .رفتار آمریکا مهم است .اگر
آمریکا تصمیم بگیرد به رفتار ستیزهجویانه خود علیه
ایران پایان دهد ،بدون توجه به آنکه چه کسی در

یادداشت

کاخ سفید نشسته است با داستان متفاوتی مواجه
خواهیم شد .بایدن اعالم کرده بود که درصورت
پیروزی دولتش با به مذاکره مجدد بر سر توافقی
خواهد پرداخت که در زمان اوباما و معاونت ریاست
جمهوریاش پس از مدت طوالنی حاصل شده بود اما
ظریف تاکید کرد که چنین چیزی امید تهران نیست.
وزیر خارجه کشورمان عنوان کرد :اگر ما میخواستیم
دوباره مذاکره کنیم ،این کار را چهار سال پیش با
ترامپ انجام میدادیم .ظریف بیان کرد که تحت
هیچ شرایطی تهران به مذاکره مجدد بر سر مفاد
توافقی که به عنوان قطعنامه شورای امنیت سازمان
ملل درآمده بود ،فکر نخواهد کرد .ظریف ضمن ابراز
امیدواری نسبت به الحاق مجدد آمریکا به توافق
هستهای گفت :ما به شکل واضح راهی برای تعامل
دوباره پیدا خواهیم کرد اما تعامل مجدد به معنای
مذاکره مجدد نیست .به معنای آن است که آمریکا به
پای میز مذاکره بازگردد .ظریف با اعالم اینکه کمپین
فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است،

گفت :آنها به ایران آسیب زدهاند اما آن تغییرات
سیاسی که آمریکا خواهان آن بود را به ارمغان
نیاوردهاند؛ حال این خواسته چه تغییر نظام باشد
که این در ذهن بخش خاصی از دولت کنونی آمریکا
است و چه خواسته دونالد ترامپ باشد که خواهان به
زانو درآوردن ایران به منظور تعیین مفاد توافق است.
این مقام ارشد دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه
داد :من میدانم که بایدن معاون رئیس جمهوری
پیشین درک میکند که این اتفاق [مذاکره مجدد بر
سر توافق هستهای] نخواهد افتاد و ممکن است به
گونهای دیگری اقدام کند .ظریف همچنین به تغییر
رفتار دونالد ترامپ نیز ابراز امیدواری کرد.
وزیر خارجه ایران ضمن رد ادعاهای مقامات
دستگاه اطالعاتی آمریکا مبنی بر دخالت ایران در
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا تاکید کرد
که دونالد ترامپ تنها شخصی است که موثرترین و
مهمترین بیحرمتیها را علیه سیستم انتخاباتی آمریکا
روا میدارد.

توسعه برآیند گسستن از تاریخ

کورش الماسی
دلسوزان بسیاری در ساحتهای گوناگون تالش میکنند مشکالت و
چالشهای کشور را برطرف کنند ،اما بنابر شواهد عینی ،تلخ و ملموس از زیست
دشوار شهروندان ،در انجام وظیفه خود موفق و کارآمد نبودهاند .از این رو،
ضروری است تا پرسش شود چرا مدیریت کشور در کاستن درد و رنج شهروندان
ناکام بوده است؟ به بیان ساده پاسخی محتمل میتواند اینگونه باشد ،اینکه
دخالت برخی مبانی نظری و اعتقادی تاریخی که اذهان برخی سیاستورزان
را اشغال کرده است مانع ناکارآمدی مدیریت کالن در برطرف کردن درد و رنج
شهروندان است .تاریخ چیست؟ تاریخ از ب ُعد نظری ثبت بیشتر اموری است که
در حیات اجتماعی انسانها در دورهای گذشته سپری شده ،اما از بعد عملی و
کاربردی به معنی تداوم برخی باورها ،راهکارها ،رفتارها و ...از گذشتههای دور
در زیست امروز شهروندان است .در ب ُعد عملی تناقضی فاحش که بیشک
ریشه بسیاری از مشکالت اجتماعی شهروندان در ساحتهای گوناگون است،
وجود دارد .اینکه باورها ،راهکارها ،رفتارها و اندیشههای انسانی در ساحتهای
گوناگون تابع بیقید و شرط اوضاع و احوال پیرامون هستند .از آنجا که اوضاع و
احوال زیست اجتماعی انسانها بنا بر یک قاعده فراجتماعی و طبیعی پیوسته
و بیوقفه در حال تغییر ،تحول و تکامل است ،خطای آشکار اندیشه و تحلیل
است که باورها ،اندیشهها ،راهکارها و رفتار انسانی صرف نظر از تحوالت و تکامل
یراه نیست اگر گفته شود،
امور زیست ،پایدار بوده و تداوم داشته باشند .پر ب 
سادهترین بیان توسعهنیافتگی یا عقب ماندگی یک ملت در همین تناقض میان
قاعده بیچون و چرا و اجتناب ناپذیر حرکت ،تحول ،تغییر و تکامل همه امور عالم
هستی با ثبات و تداوم برخی اندیشهها ،راهکارها ،باورها و رفتار انسانها صرف
نظر از شرایط عینی ،ملموس و روزمره پیرامون است .به عنوان مثال ،کدام عقل
سلیمی میتواند باور داشته باشد برای حل و فصل امور و مشکالت اقتصادی

امروز شهروندان میتواند از اندیشهها ،راهکارها ،طرحها ،باورها و رفتارهایی
که متعلق به دورانی از تاریخ که معیشت مردم وابسته به دامداری ،کشاورزی
ابتدایی یا زمانی که تنها وسیله حمل و نقل چهارپایان یا شمشیر تنها معیار و
یراه نیست اگر گفته شود حضور امور،
حافظ عدالت و قانون بود ،استفاده کند .ب 
اندیشهها ،راهکارها ،طرحها و باورهای تاریخی (آگاهانه یا ناخودآگاه) در مدیریت
کالن یکی از اصلیترین موانع توسعه همه جانبه کشور است .کاربردیترین
برآیند این نکتهاین است که مدیریت کالن باید از اندیشهها ،طرحها ،باورها،
راهکارها و ...تاریخی رها شود و صرفا به اهالی و تولیدات نظری دانشگاهی
در ساحتهای گوناگون متکی شود .گسست نه به معنی انکار امور ،وقایع و
شخصیتهای تاریخی ،بلکه صرفا ب ه این معنی است که اندیشهها ،راهکارها،
طرحها و راهبردها مورد نیاز برای حل و فصل دشواریها ،دغدغهها ،خواستهها،
نیازها و آرزوهای شهروندان جوامع پیچیده معاصر را نمیتوان با مراجعه به
جوامع ماقبل قرون وسطی جستوجو ،پیدا یا تولید کرد .نیاز به تحصیالت عالی
حوزوی یا دانشگاهی نیست تا متوجه شویم راهکارها و طرحها به منظور حصول
نتایج عینی ،ملموس و قابل ارزیابی الزاما باید برگرفته و مرتبط با اوضاع و احوال
امروز جامعه باشند .بیشک یکی از موانع اصلی حل و فصل چالشهای متعدد
و گوناگون و درد و رنج بیپایان بخش قابل توجهی از شهروندان ایران زمین
این حقیقت کاربردی است که برخی از سیاستورزان آگاهانه یا ناخودآگاه برای
برطرف کردن چالشهای ملی متوسل به راهکارها ،باورها ،اندیشهها و طرحهای
منسوخ و غیرکاربردی تاریخی میشوند .به منظور کارآمدی و فائق آمدن بر
چالشهای متعدد و گوناگون کشور ضروری و الزامی است تا مدیریت کشور
با اتکا به نوع نگرش و راهکارها و روشهای کاربردی قابل سنجش در شیمی،
فیزیک ،زیستشناسی و دیگر علوم دقیق ،به حل و فصل دشواریهای طاقت
فرسای شهروندان ایران زمین بپردازند.

