
تشكيل كابينه توانمند و شجاع 
فوريت اول روحاني

مرتضي مبلغ در گفت وگو با »اعتماد«: 

جريان اصولگرا با رانت قدرت، اتكاي به خويش را از دست داده است

حاجي: گرايش اصالح طلبانه 
در كابينه آينده پررنگ باشد

مرتضي حاجي، وزير آموزش 
و پ��رورش دولت اصالحات 
با تاكي��د بر اينك��ه توانايي 
مديري��ت در درج��ه اول 
اهمي��ت ق��رار دارد، گفت: 
طبيعي اس��ت ك��ه انتظار 
داشته باشيم گرايشات اصالح طلبانه در كابينه آينده 
پررنگ باشد چون حاميان اصلي و فعال رييس جمهور 
اصالح طلب بودند. اما اين اولويت در كنار شروط اوليه 
و اصلي اس��ت. يعني اصل بر باورمند ب��ودن و توانايي 
است. افرادي كه باور عميق تر و توانايي بيشتري دارند 
بايد مد نظر باش��ند و بين اين افراد كساني كه گرايش 
سياسي شان به حاميان اصلي رييس جمهور نزديك تر 

است اولويت دارند. 
حاجي در خصوص تغيير استانداراني كه گفته مي شود 
تعلق خاطري به دولت روحاني ندارند، گفت: در سطح 
مديران خ��ارج از دولت هم بايد اي��ن تغييرات صورت 
بگيرد. در اس��تان ها اينكه كسي غير از اين باشد حتما 

بايد كنار گذاشته شود. 
رييس س��تاد انتخابات��ي روحاني در اس��تان تهران با 
بيان اينكه اولويت دول��ت و برنامه هاي رييس جمهور 
هم اقتصادي و معيشتي است و هم سياسي و عمراني 
اظهاركرد: در هر حوزه اي بايد كس��ي انتخاب شود كه 
برنامه ها و اولويت هاي دولت را باور داشته باشد و حاضر 

باشد براي اجراي اين برنامه ها هزينه دهد. ايلنا

  اميرمحبيان، تئوريس�ين جريان اصولگرا: آقاي 
روحاني ب�راي افزايش بي�ش از پيش محبوبيت در 
دور بعدي رياست جمهوري به دو حركت جوانسازي 

و فعال سازي كابينه نياز دارد. ايرنا
  محم�د خوش چهره: جمهوري�ت نظام جمهوري 
اسالمي ايران، تنها از طريق حضور و مشاركت مردم 
در همه عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... 

محقق مي شود. ايرنا
  ش�هربانو اماني، منتخب مردم تهران در شوراي 
ش�هر پنجم : تمام اعضاي ش�هرداري ته�ران بايد 
احساس آرامش كند كه شوراي شهر پنجم شوراي 
شهر خواهد بود نه شوراي شهرداري. اعتماد آنالين
 عب�داهلل ناصري: راي م�ردم به دولت نش�ان داد 
اگرچه معيش�ت و اقتصاد براي مردم مهم اس�ت و 
نارضايتي هايي در اين حوزه وجود دارد، اما معيشت 

همه دغدغه مردم نيست. ايرنا

مردم نشان دادند آگاهانه انتخاب مي كنند
علي شكوري راد، دبيركل حزب اتحاد ملت ايران اسالمي تاكيد كرد: راي مردم در ۲۹ ارديبهشت سرمايه بزرگي براي كشور است. ما ملتي فهيم و آگاه داريم كه به خوبي مي دانند صالح در چيست و آگاهانه انتخاب مي كنند. 
راي مردم در روستاها به خصوص بعد از تبليغات پوپوليستي بسيار شگفت انگيز بود. او تاكيد كرد: ديگر براي دولتمردان بهانه اي باقي نمي ماند كه در خدمت رساني به اين مردم كوتاهي كنند. دولت در گذشته به هر ميزان 

كه همت و تالش داشته است بايد در اين دوره آن را چندين برابر كند. وظيفه دولت بسيار سنگين تر از گذشته شده است. ما ملتي آگاه داريم كه بر عملكرد مسووالن خود نظارت دارند.  ايلنا

حس��ين ابراهيم��ي، عضو 
جامع��ه روحاني��ت مبارز 
گفت: آقاي روحاني وعده 
دادن��د كه هم��ه تحريم ها 
را برمي دارن��د و اين وعده 
مهم��ي اس��ت و گرفتاري 
مردم اين تحريم ها است. وضعيت اقتصادي و معيشت 
مردم نيز از ديگر وعده هايي بود كه داده ش��د؛ لذا من 
معتقدم اگر آقاي روحاني به وعده هايي كه دادند جامه 
عمل بپوشاند ديگر مشكلي در جامعه وجود ندارد.  اين 
عضو جامعه روحانيت مبارز، تصريح كرد: وعده هاي 
آقاي روحاني جاذبه الزم را داشت و مردم هم بر اساس 
تجربه اي كه از گذشته داشتند و چون برجام هم يك 
موفقيت هايي داشته اس��ت به ايشان لبيك گفتند و 
راي دادند.  ابراهيمي در خصوص وعده هاي رييسي، 
تصريح كرد: آنچه آقاي رييس��ي وع��ده دادند تجربه 
نش��ده بود اما در مورد آقاي روحاني ايشان بر مركب 
سوار و دولت مستقر نتيجه اش اين است كه وعده هايي 
كه از سوي ايشان داده شد از سوي مردم عملياتي تر 
ديده مي ش��ود. مردم احس��اس كردند كه وعده هاي 
آقاي روحاني قابل عمل اس��ت ام��ا هنوز تجربه اي از 
آقاي رييسي نداشتند كه وعده هاي او را قبول كنند.  
اين عضو جامعه روحانيت مب��ارز گفت: اصولگرايان 
آراي بدي در شوراها نداشتند و آرايي كه پيش از اين 
كسب كرده بودند را داشتند اما حضور مردم بيشتر شد 
و نتيجه آن اين چيزي است كه مي بينيم. اميدواريم به 
يكديگر كمك كنند تا پيامدهاي انتخابات براي همه 

مردم باشد. اعتمادآنالين

فعال سياسي اصالح طلب 
گفت: قاليباف تالش زيادي 
ك��رد جامع��ه را دو قطبي 
كند و خود را نماينده قشر 
مح��روم جا بين��دازد ولي 
م��ردم 4 درص��دي بودن 
دول��ت و 96 درصدي بودن او را ب��اور نكردند. احمد 
ش��يرزاد گفت: رقباي روحاني 4 سال تمام هم و غم 
خود را بر تخريب دولت وي گذاش��تند. آنها بر مبناي 
نظرسنجي موسسات خاصي كه در انحصارشان است 
به اين نتيجه رس��يده بودند كه س��طح نارضايتي ها 
از دول��ت يازدهم خيلي باالس��ت. وي تاكيد كرد: در 
گفت وگوهايي كه با برخي از اين دوس��تان اصولگرا 
داش��تم بارها اظهار كردند كه روحاني و احمدي نژاد 
)كه هنوز آن موقع بحث نامزدي اش مطرح بود( آراي 
منفي تعيين كننده اي دارند و شانس��ي براي دوباره 

انتخاب شدن ندارند. ايرنا

خبر كوتاه

ابراهيمي: وعده هاي روحاني 
از نظر مردم عملياتي تر بود

مردم 4درصدي بودن دولت 
را باور نكردند

گفت وگوي روزخبرسرخط خبرها
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 اشتباهات 
جناح راست

 اصولگرايان براي اينكه به 
استحكام پايگاه و جايگاه 
خود بپردازند نسبت به دو 
چيز بايد اقدام كنند؛ يكي 
اينك�ه جريان سياس�ي 
اصولگ�را بايد خ�ود را از 
رانت هاي گسترده قدرت 
سياس�ي ك�ه هم�واره از 
آن برخوردار بودند، جدا 
كنند. ب�ه همين دليل هم 
هس�ت ك�ه اصولگرايان 
اتكاي ب�ه نفس خ�ود را 
از دس�ت داده ان�د. آنه�ا 
هم�واره مصرف كنن�ده 
فك�ري بوده اند ب�ه جاي 
اينكه توليد كننده باشند. 
دوم اينكه بايد فاصله اي 
جدي بي�ن خودش�ان و 

تندرو ها ايجاد كنند. 

نتيج���ه انتخ��اب�ات 
ري��است جمه���وري 
سومين گام و سومين موفقيت جريان 
اصالحات بود. اين جريان سياس�ي كه 
در دهه گذشته هر چه بيشتر از قدرت 
كنار گذاش�ته مي ش�د، حاال ب�ا اتخاذ 
راهبردهاي�ي به عرصه بازگش�ته و در 
مجلس ش�وراي اس�المي، قوه مجريه 
و ش�وراهاي اسالمي ش�هر و روستا به 
اجراي سياس�ت هاي خود مي پردازد. 
اين جريان سياسي در انتخابات پيشين 
توانست مردم را متقاعد كند كه با راي 
باال يك بار ديگر حس�ن روحاني را در 
قوه مجري�ه روي كار بياورن�د. اگر چه 
اين امر پايان كار نيست. حاال مسووليت 

وي�ژه اي ب�راي اين جريان سياس�ي با 
ق�رار گرفت�ن در بخش ه�اي مختلف 
قدرت تعريف ش�ده و اگ�ر اين جريان 
نتواند در س�ال هاي آتي پاس�خگوي 
ش�عارها و وعده هايش به ملت باشد و 
در انجام وظيفه كاس�تي كند، آسيبي 
جدي به اعتماد مردم خواهد زد. همين 
اس�ت كه مرتضي مبلغ، فعال سياسي 
اصالح طل�ب تاكي�د جدي ب�ر كابينه 
دولت دوم روحاني دارد. او بيان مي كند 
ك�ه كابينه دوم بايد كابين�ه اي كارآمد 
و ش�جاع باش�د ت�ا بتوان�د وعده هاي 

رييس جمهور را به تحقق برساند. 

پي�ام سياس�ي راي ۲4 ميليوني 
مردم به روحاني چيست؟

انتخابات 29 ارديبهشت 96 به خصوص 
با توجه به اينكه يك حضور حماس��ي و با 
شكوه مردم را به نمايش گذاشت، حامل 
پيام هاي مهمي است. اين انتخابات هم در 
مورد ميزان مشاركت مردم در انتخابات و 
ه��م در راي به آقاي روحاني كم نظير بود 
و درس ها و پيام هاي مختلفي را به همراه 
خود داشت. نتيجه انتخابات به نحو بارزي 
نش��ان داد كه س��طح بلوغ، هوشمندي 
و شايس��تگي مردم در مواجهه با مسائل 
سياس��ي جامعه بسيار باال است. مردم در 
اوج فش��ارها، وعده و وعيدها و شعارهاي 
رقيب كه سعي مي كرد نظرشان را به سوي 
خود جلب كند، توانستند خيلي منطقي، 
عاقالنه و با آرامش حرف و خواس��ته خود 
را از طري��ق صندوق هاي راي به كرس��ي 
بنش��انند. اين امر بس��يار مهم بود. ديگر 

پيام اين بود كه مردم نشان دادند كه ديگر 
تحت تاثير شعارهاي بي اساس، بي مبنا و 
غيرواقعي ق��رار نمي گيرند. ملت ديگر به 
پوپوليس��م تن نمي دهند. م��ردم يك بار 
تحت تاثير اين ش��عارها قرار گرفته اند و 
فهميده اند كه چه آسيب هاي فراواني به 
آنها وارد مي كند. لذا ديگر اين روش ها را 
انتخاب نمي كنند. مردم هوشيار شده اند. 
در كش��وري مثل امريكا ك��ه خود را مهد 
دموكراسي مي داند، در سال گذشته اسير 
پوپوليس��م ش��د و نهايتا فردي همچون 
ترامپ بر سرنوشت مردم حاكم شد. مردم 
ايران نش��ان داده اند كه به س��طح باالي 
فرهيختگي و بلوغ رس��يده اند كه س��عي 
مي كنند راه خ��ود را از طريق عقالنيت و 

اميد ادامه دهند. 
به نظر شما چرا چنين مشاركتي 
را در اين انتخابات شاهد بوديم و 
آراي ب�االي روحاني در انتخابات 
ريش�ه گرفت�ه از چ�ه تحولي در 

جامعه بود؟
مردم در اين انتخابات با وجود اينكه يك 
گروه ب��ه طور سيس��تماتيك در تخريب 
دس��تاوردهاي دولت فعالي��ت مي كرد و 
به شدت با انواع و اقسام روش هاي رسانه اي 
به دنبال اين بود كه دول��ت را ناكارآمد و 
ناتوان نش��ان دهد. آنها تالش مي كردند 
تا اين تصور را در اف��كار عمومي به وجود 
آورند كه دولت دستاوردي نداشته است 
و نتوانس��ته به وعده هاي خود عمل كند. 
اين گروه مش��كالت موجود را به ش��دت 
بزرگنمايي مي كرد ب��دون اينكه در ازاي 
آن بگويد كه چ��ه روش و برنامه اي براي 

حل مشكالت كشور دارد. در كوران چنين 
حركت هايي به نكته اي مه��م پي بردند. 
مردم فهميدند كه جريان هايي كه با آقاي 
روحان��ي رقابت مي كنند، سياس��ت ها و 
رويكرد ها و گفتارهايشان بازتوليد همان 
كارهايي است كه آسيب هاي فراواني در 
دولت پيشين به كش��ور زد. آنها احساس 
خطر كردند كه اگ��ر بخواهد اين جريان 
بازتوليد ش��ود، معلوم نيس��ت كه كشور 
چه آس��يب هايي خواهد دي��د و آيا اصال 
امكان جبران آن وج��ود دارد. همين امر 
باعث ش��د كه مردم به خودش��ان بيايند 
و در صحن��ه حضور پيدا كنن��د كه مبادا 
اين اتفاق تكرار ش��ود. متقابال اتفاق مهم 
ديگري كه افتاد و حاكي از عقالنيت مردم 
و دور از احساس��ات هيجاني بود اين بود 
كه مردم احس��اس كردند همين دولتي 
كه انتخاب كرده اند و 4 س��ال را پشت سر 
گذاش��ته با وجود هم��ه تخريب هايي كه 
عليه اش انجام شده و س��ياه نمايي هايي 
كه ش��ده و با وجود همه كاستي هايي كه 
دارد هي��چ بديل ديگري در اين ش��رايط 
ب��راي ادامه راهي كه م��ردم برگزيده اند، 
ندارد. لذا فهميدند كه دولت در طول اين 
چهار سال كارهاي بزرگي كرده است و در 
عين حال كارهاي ب��زرگ ديگر هم روي 
زمين مانده اس��ت. همين دولت است كه 
مي تواند با بهبود و ارتقاي خود و در ادامه 
راهكاره��اي زمين مان��ده را در دوره بعد 
انجام دهد. مردم همه كاستي ها را تحمل 
كردند و فهميدند كه اين كاستي ها ربطي 
به دول��ت ندارد بلكه بازمانده مش��كالت 
خس��ارت باري اس��ت كه دولت توانسته 
بخشي از آن را حل كند. بخش ديگر را هم 

در آينده حل مي كند. 
اصالح طلبان و حاميان دولت چه 
مس�ووليت ويژه اي براي اعتماد 
۲4 ميليون�ي م�ردم باي�د براي 
دول�ت دوازدهم و خودش�ان در 
نظر بگيرند؟به نظر شما مهم ترين 
خواس�ته مردم از رييس جمهور 

بعدي خود چيست؟
مردم با اعتماد تمام پش��ت دولت آمدند 
و با اين حماسه حضور خود يك پشتوانه 
توام با اقتدار گسترده براي آقاي روحاني 
فراهم كردند. مردم از اين لحاظ س��نگ 
تم��ام گذاش��تند ولي پيام ش��ان اين بود 
كه آقاي روحاني در دول��ت آينده بايد با 
پش��توانه اين حضور و با اقتدار حاصل از 
حضور مردم بايد بتواند بيش از گذش��ته 
و با اقتدار و توانمندي بيش��تر در راه حل 
مش��كالت گام بردارد؛ ب��ه تعهدات خود 
عمل كند و مطالبات به حق مردم را پاسخ 
دهد. اينجا ديگر جاي هيچگونه مماشات 
و غفلت نيست. در اين راه به نظر مي رسد 
كه مهم ترين كاري كه آقاي روحاني بايد 
در نخستين فرصت انجام دهد اين است 
كه يك كابينه توانمند، كارآمد و ش��جاع 
را تش��كيل دهد. آقاي روحاني هر كاري 
بخواه��د در پاس��خ به مطالب��ات مردم و 
ايفاي تعهدات خود انج��ام دهد، صرفا با 
مديران توانا و ش��جاع ممكن خواهد بود. 
اين امر بسيار مهم اس��ت. دولت در دوره 
اول ب��ه دالي��ل عديده ك��ه مهم ترينش 
مواجهه با مجلسي ناهمسو و مخالف بود، 

نتوانس��ت كابينه اي كه در شأن روحاني 
اس��ت را تش��كيل دهد. در بخ��ي موارد 
نقصان هايي وجود داشت و به همين دليل 
هم در برخي حوزه ها به خصوص در عرصه 
سياست داخلي و مسائل مربوط به حقوق 
ش��هروندي و جامعه رسانه اي قصورات و 
غفلت هايي شد. اين بار بايد جبران شود تا 

دولت بتواند كار خود را انجام دهد. 
يك  تژ ا س�تر ا ت  ها ش�تبا ا
اصولگراي�ان در اي�ن انتخاب�ات 
را چ�ه مي دانيد؟ شكس�ت هاي 
پي درپي اين جريان سياسي چه 

داليل و ريشه هايي دارد؟
اين انتخابات براي اصولگرايان نيز به عنوان 
نقطه عطف خواهد بود. درست است كه در 
اين رقابت با وجود همه تالش هاي ش��ان 
موفق نش��دند اما بع��د از اين ب��ه داليل 
مختل��ف اصولگراي��ان س��عي مي كنند 
بازسازي اساس��ي و نگاه جدي به اردوگاه 
خود داشته باشند. امروز براي آنها فرصتي 
پيش آمده كه چنين كاري را انجام دهند. 
اصولگرايان با راهبرد تخريب و سياهنمايي 
وارد ش��دند و راهبردي برنامه اي و جدي 
نداش��تند. حرف هايي برخ��الف اخالق 
مطرح مي كردند كه با ادعاي آنها مبني بر 
ارزش مداري مطابقت نداشت. چيزهايي 
كه در رقابت انتخاباتي اتفاق افتاد نقيض 
اين ادعاي آنها ب��ود. حرف هايي كه عليه 
س��ند 2030 يونسكو زده ش��د و تحريف 
شده به هيچ وجه در ش��أن جريان راست 
نب��ود و بدنه اجتماع��ي آنه��ا را متزلزل 
مي كرد. نتيجه اين انتخابات ش��رايطي را 
فراهم كرد ك��ه تجديد نظري در كار خود 
كنند. اصولگرايان براي اينكه به استحكام 
پاي��گاه و جاي��گاه خود بپردازن��د و منظر 
مثبت و سازنده اي در رفتارها، رويكردها و 
گفتمان هاي خود به وجود آورند نسبت به 
دو چيز بايد اقدام كنند. يكي اينكه جريان 
سياس��ي اصولگرا بايد خود را از رانت هاي 
گس��ترده قدرت سياسي كه همواره از آن 
برخ��وردار بودن��د، جدا كنن��د. به همين 
دليل هم هس��ت كه اصولگرايان اتكاي به 
نفس خود را از دست داده اند. آنها همواره 
مصرف كننده فكري بوده اند به جاي اينكه 
توليد كنن��ده باش��ند. در حال��ي كه يك 
جريان سياس��ي بايد گفتمان فكري خود 
را طي زم��ان و با توجه به مقتضيات توليد 
كند. دوم اينكه اصولگرايان بايد فاصله اي 
جدي بي��ن خودش��ان و تندرو هاي اين 

جريان ايجاد كنند. 
چ��ون بزرگ تري��ن آس��يب رفتاره��اي 
تندرو ه��ا ع��الوه بر كش��ور ب��ه جريان 
اصولگرايي مي رسد. فرصت خوبي است 
ك��ه خ��ود را از اي��ن جريان ج��دا كنند. 
همچنين اصولگرايان بايد بتوانند خود را 
با تحوالت اجتماعي و سياسي جامعه كه 
اليه هاي زيرين جامعه آن را پديد آورده، 
تطبيق دهند و رفتارها و گفتارهاي خود 
را ب��ا روش هاي علمي و كارشناس��ي روز 
آمد كنند ت��ا بتوانند به صورت يك جناح 
قدرتمن��د و پايگاه مردم��ي در رقابت ها 
حاضرش��وند. اميد اس��ت بتوانيم هر چه 
بيشتر س��امان سياسي كش��ور را تامين 
كنيم و رقابت سياس��ي س��ازنده بين دو 
جناح را در آينده اي نزديك شاهد باشيم. 

مريم وحيديان

سوژه روز

حسين كاشفي با اش��اره به راي مردم در انتخابات رياست جمهوري گفت: اين حركت مردم 
پيام بسيار مهمي داشت و نشان داد با يك بينش پاي صندوق راي آمدند و خواستار شفافيت، 
تعامل، مذاكره، صلح جويي و فاصله گرفتن از برخورد خش��ن هستند، در اين ميان دو بينش 

اخالق و بداخالقي مطرح شده و مردم اين را احساس كردند.  
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت با اشاره به سياست خارجي دولت روحاني گفت: سياست 
خارجي و برجام با موفقيت انجام شد و برجام توانست قطعنامه هاي تحميل شده را خنثي يا 
كاري كند كه آنها كارايي الزم را نداشته باشند كه در پي آن روند عادي سازي در بحث مناسبات 
مالي، بيمه و كشتيراني برقرار شد.  كاشفي در رابطه با ويژگي كابينه دوازدهم گفت: انتظار مردم 
اين است كه دولت ارتباط بيشتري با مردم داشته و همچنين پاسخگوي مردم باشد و تكريم 
ارباب رجوع را دنبال كند و دولت الكترونيك اجرايي شود تا مردم وقت زيادي صرف نكنند و 

بدون واسطه كار خود را انجام دهند.  
او افزود: نيازمند بازنگري در برخي وزارتخانه ها هستيم و بايد در برخي موارد وزرا تقويت شوند 
و با توجه به مطالبه مردم براي ش��فافيت دولت بايد اين مسائل را سريع تر در دستور كار خود 
بگذارند.  او تاكيد كرد: دولت بايد در زمينه صادرات و س��رمايه گذاري تالش بيشتري داشته 

باشد تا بتوانيم مسائل اقتصادي را موثرتر پيگيري كنيم . ايلنا

نيازمند بازنگري در برخي وزارتخانه ها هستيم

1- موضوع مزايده: شركت كشت و صنعت ودامپروري مغان )سهامي عام( در نظردارد: بذر ذرت توليدي سال هاي ۹3، 
۹4، ۹5 خود را از طريق مزايده عمومي و براساس شرايط و مشخصات اسناد مزايده به فروش برساند. 

۲- مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار: بشرح فرم پيشنهاد قيمت 
3-نوع تضمين: فيش بانكي يا ضمانتنامه بانكي )حداقل با اعتبار سه ماه( 

4- شركت كنندگان مي توانند نسبت به تامين و خريد اسناد از طريق نشاني هاي ذيل اقدام نمايند. 
  1-4- اس�تان اردبيل ، شهرس�تان پارس آباد مغان –اداره مركزي؛ دبيرخانه كميس�يون معامالت 0453۲753101

 امور بازرگاني تلفن: 0453۲753۲00  
۲-4- تهران – فلكه دوم صادقيه-بلوارفردوس-بين خيابان رامين و وفاآذر -جنب ورزشگاه خادم - طبقه چهارم � 
پالك ۲88 - واحد 15  ،  همراه آقاي حميد الهياري: - 1۲7۹۲15-0۹1۹ و75۲8051-0۹14 تلفكس 0۲1-44۹61۹80
 3-4- دفتر نمايندگي شهرس�تان تبريز: ولي امر تلفن 3668۹5۲۹-041 فاك�س 3668۹5۲8-041،  همراه آقاي 

صفر فهيمي: 0۹1440638۹۹ 
4-4- دفتر نمايندگي شهرس�تان اردبيل – ش�هرك كارشناس�ان – مجتمع اداري – روبروي اداره كل حمل و نقل و 

پايانه هاي استان اردبيل تلفن ۲- 4533741441 0 ،  همراه آقاي نظيري: 0۹144561856
 www. iets. mporg. ir  :5-4- سايت اطالع رساني ملي مناقصات كشور به نشاني
www. moghanind. com :6-4- سايت شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان

 5-متقاضيان مي توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر در خصوص ش�رايط برگزاري مزايده به دبيرخانه كميسيون 
معامالت مراجعه يا با شماره تلفن و فاكس 0453۲753101 تماس حاصل نمايند. 

6- متقاضيان مي توانند جهت كس�ب اطالعات بيشتر در خصوص موضوع مزايده به امور زراعت شركت مراجعه يا با 
شماره تلفن 0453۲7536۹6 تماس حاصل نمايند. 

- تاريخ و مهلت خريد اسناد مزايده: از تاريخ ۹6/3/۲ لغايت 5 /۹6/3 
- تاريخ ومهلت تحويل اسناد مزايده: از تاريخ ۹6/3/6 لغايت ۹6/3/۲0 

- تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادات: رأس س�اعت 11صبح روز يكشنبه مورخ ۲1 /۹6/3 مهمانسراي سرو )پايين( 
شهرك شهيد آيت اهلل غفاري

6- تامين منابع مالي: از محل درآمد هاي پيش بيني شده منابع داخلي
7- هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد. 

»تجديدآگهيمزايدهعمومييكمرحلهاي«

روابط عمومي شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان )سهامي عام(

نوبت اول

باشگاه اصولگرايي

 ، هن�ر با ض�ا  ر محمد
اصولگ�را  سياس�تمدار 
ك�ه روزگاري س�وداي كارگردان�ي 
اصولگرايان را در سر داشت؛ نه توانست 
در تشكيالت جمنا جايي در خور توجه 
كسب كند و نه توانست خود را در صف 
اصولگراي�ان معت�دل حام�ي روحاني 
قرار ده�د. در عوض آخري�ن روزهاي 
تبليغات انتخاباتي رسما حمايت خود 
را از رييس�ي اع�الم ك�رد ت�ا در خيل 
بازنده ه�اي انتخاب�ات قرار گي�رد.  او 
صبح امروز در نشس�تي خبري حاضر 
شد تا تحليل خود را از انتخابات عرضه 
كن�د. خالص�ه اي از س�خنان باهنر در 

ادامه مي آيد. 

    اگر كسي بخواهد ثابت كند دولتي كه 
سر كار آمده ناكارآمد است در نيت او بايد 

شك كرد. 

   به نوب��ه خود تبريك ع��رض مي كنيم 
و باي��د باور كني��م اين تيم ملي اس��ت و 
بايد با رقباي خارج��ي رقابت كند. چه با 
كش��ورهاي متخاصم چه رقي��ب در بعد 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي چه كساني 
كه نگاه شان به پيروزي جمهوري اسالمي 

است ما بايد خودمان را تمرين بدهيم 
كه دولت را تيم ملي بدانيم حتي رقبا 
هم تالش كنند اين تيم در مسابقات 
پيروز ش��ود چون موفقي��ت دولت 

موفقيت نظام است. 
   هم��ه باي��د ب��اور كنن��د 

ب��راي  رييس جمه��ور 
 صددرصد مردم اس��ت 
و هش��تاد ميلي��ون نفر 

چشم به او دارند. 
   اگر نقدي هم وجود 
دارد بايد نقد مشفقانه 
باش��د نه به اين اميد 

كه ثابت كند دولت ناكارآمد اس��ت بلكه 
تالش كند اينها را تبديل به كارآمدي كند. 
   معم��وال دولت ها دودوره اي هس��تند، 
برخ��ي مي گفتن��د در اين وس��ط رقابت 
درست نيست اما اگر رقابت جدي وجود 

نداشت ما اين حضور را نداشتيم. 
   به دولت توصيه مي كنيم كارهاي 
نيمه تمام خود را تمام كند. حتما 
بايد دولت س��رحال تر باشد. البته 
اعضاي دولت يازده��م كارآمدي 
زيادي داش��تند برخ��ي نيروهاي 

خوب و انقالبي هستند. 
   ت��ا جاي��ي ك��ه من 
آق��اي  مي شناس��م 
ناطق خود را س��رباز 
نظام مي داند بارها از 
زبان ايش��ان شنيدم 
از  ايش��ان  تبعي��ت 
رهب��ري در ح��دي 

اس��ت كه بارها به رهبري هم گفتند اگر 
رهبر ام��ر كنند ايش��ان ب��رود ميرجاوه 
مس��وول سياس��ي- عقيدتي آنجا شود 
ايش��ان تبعيت مي كند. خود ايشان مقلد 
رهبر هس��تند ش��ايد به دليل كبر سن و 
 تكراري بودن كار بوده كه ايشان از بازرسي 

استعفا دادند. 
   مجمع قان��ون دقيقي ندارد يعني دوره 
قانوني ندارد و با اراده رهبري اس��ت، فكر 
كنم در خرداد ماه اين مساله تعيين تكليف 
مي شود و رياست و تركيب اعضاي مجمع 

تعيين مي شود. 
   يك��ي از اتفاقاتي كه در اي��ن انتخابات 
افت��اد اين ب��ود كه در س��ال 96 عملكرد 
دو س��ال آخر دولت دهم آوار ش��د روي 
س��ر كانديداهاي اصولگ��را در حالي كه 
مي گفتند ما احمدي نژاد نيس��تيم اما به 
صورت كامل آوار ش��د روي سر نيروهاي 

اصولگرا. 

آواراحمدينژادبرسرقاليبافورييسي
باهنر اعتراف كرد 

صبا طاهريان/ اعتماد


