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وزیر کش��ور ب��ا حضور در جم��ع خبرنگاران 
نتایج قطعی یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
ش��ورای اسالمی را اعالم کرد. بر اساس اعالم 
وی کل آراء ماخوذه در کش��ور 24512404 
نف��ر ، یعنی 42/57 درصد واجدین ش��رایط 
رأی دادن در ای��ن دوره از برگزاری انتخابات 
شرکت کرده اند. رئیس ستاد انتخابات کشور 
میزان مش��ارکت را در حوزه انتخابیه تهران، 
شمیرانات، ری، اسالمش��هر و پردیس 24/4 
درصد، یعنی حض��ور 1841891نفر در پای 

صندوق های رای بیان داشت. 
بافت سیاس��ی مجلس یازدهم در مرحله اول 
برگزاری انتخابات، از نگاه خبرگزاری فارس؛ 
223 نفر اصولگ��را، 16 نفر اصالح طلب، 36 
نفر مس��تقل و 5 نفر اقلی��ت های مذهبی و 
10 نفر بقیه در مرحله دوم انتخاب می شوند. 
بنابراین اصول گرایانی که در یازدهمین دوره 
برگزاری انتخابات در قالب تش��کل ش��ورای 
ائتالف نیروهای انقالب اسالمی شکل گرفته 
بودن��د، پی��روز بالمنازع می��دان رقابت های 
انتخاباتی شدند. یاران انقالب بیش از دو سوم 
کرسی های مجلس یازدهم را به بهای گزافی، 
همچ��ون محرومیت اکثری��ت 57 درصدی 
مردم واجد شرایط ش��رکت در انتخابات، به 
دس��ت آورد و برای اولین ب��ار رکورد پایین 
ترین میزان مشارکت در انتخابات را در تاریخ 
چهل ساله انقالب به ثبت رساند. این اسراف 
کاری از اعتماد عمومی در ش��رایطی صورت 
گرفت که مراکز علمی نظرسنجی داخلی – با 
اندکی اختالف – رویکرد 25 درصدی جامعه 
را در ای��ن دوره از انتخابات مجلس ش��ورای 
اس��المی متمایل به جریان سیاس��ی اصول 
گرایی نشان می داد. در نقطه مقابل به خاطر 
عملک��رد غیر قابل دفاع دولت تدبیر و امید و 
مجلس دهم – که مردم به پای اصالح طلبان 
نوشته بودند- از حمایت کمتر از 13 درصدی 

پاسخگویان برخوردار بودند. 
اگر جریان برگ��زاری انتخابات روال طبیعی 
خ��ودش را ط��ی کرده ب��ود، ب��رآورد مراکز 
افکارسنجی نشان می داد که نتیجه برگزاری 
انتخابات با مشارکت قریب 60 درصدی مردم 
در انتخابات به نفع اسالم و با پیروزی شیرین 
اصول گرایان به پای مس��لمین نوش��ته می 
ش��د. اما هرگز چنین اتف��اق میمون و جامع 
االطرافی رخ نداد. گرچه کارشناس��ان دالیل 
منطق��ی و توجیحی علمی برای پایین بودن 
میزان مشارکت در انتخابات از جمله وقایعی 
همچ��ون خفت گیری ملت از س��وی دولت 
دوازدهم در جریان گران کردن بنزین و عدم 
عکس العمل به موقع مجلس دهم و همچنین 
ساقط ش��دن هواپیمای اوکراینی در آسمان 
رب��اط کریم و همچنین مس��ائل اقتصادی و 
معیش��تی مردم و این اواخر ش��یوع بیماری 
ویروس��ی کرونا را عامل پایی��ن آمدن میزان 
مش��ارکت در انتخاب��ات بر می ش��مارند، اما 
متقاباًل، شهادت قهرمانانه سردار دلها، سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی به دست اشقیای زمان 
– ارت��ش تروریس��تی و ش��خص ترامپ – با 
حضور میلیونی ملت قدرشناس ایران اسالمی 
از س��لیقه های مختلف در تشییع جنازه آن 
عزیز سفر کرده و مقابله به مثل شجاعانه سپاه 
پاسداران در موشک باران پایگاه نظامی امریکا 
در عین االسد – که از آن به نواختن سیلی بر 
رخ مستکبرین تعبیر شد- از جمله وقایع تلخ 
و شیرینی بود که انسجام داخلی و اقتدار ملی 
و افتخار ایرانی ب��ودن را به مردم باز گرداند. 
وانگهی رص��د و گزارش ه��ای مراکز علمی 
نظرسنجی داخلی روند مشارکت مردم را در 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس ،رو به رشد 
و در 30 بهمن میزان مش��ارکت را در سطح 
مل��ی بیش از پنجاه درص��د و حوزه انتخابیه 
ته��ران را بیش از س��ی درصد ب��رآورد کرده 
بودند. از طرف دیگر تجربه انتخابات ریاست 
جمهوری از دوم خرداد 1376 تاکنون – که 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری رقابتی برگزار 
می ش��ود - گواه این واقعیت اس��ت، زمانی 
که م��ردم تصمیم به دادن رأی به ش��خص 
یا جریان سیاس��ی خاصی گرفتند دیگر هیچ 
عامل داخلی و خارجی قادر به تغییر نظر آنها 
نخواهد بود. حال باید دید در جریانبرگزاری 
انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی چه عامل 
مهم��ی باعث تکدر خاطر م��ردم و تغییر در 
رفتار اجتماعی آنان رخ داده است که بخشی 
از ملت جانب احتی��اط در پیش گرفته و از 

زمین لرزه آذربایجان غربی بیش از 60 بار در نقاط مختلف این استان احساس شده است و مسئوالن همچنان 
درحال ارائه خدمات به آسیب دیدگان هستند تا هرچه سریعتر زندگی به شرایط عادی بازگردد.

زلزله روز یکشنبه آذربایجان غربی بیش از 60 بار مناطق شهرستان خوی را لرزانده است و از همان دقایق 
اولیه خدمات رسانی و کمک به حال زلزله زدگان آغاز شده است.

محمدمهدی شهریاری همچنین از انبار اقالم امدادی جمعیت هالل احمر شهرستان خوی بازدید کرد و 
در این بازدید بر روند سرعت بخشی به زلزله زدگان تأکید شد.

به گفته مقام عالی استان مشکلی از بابت اقالم امدادی وجود ندارد و چادر و وسائل گرمایشی از روز گذشته 
بر اساس ارزیابی و برنامه ریزی صورت گرفته در حال انجام است.

29 تیم امدادونجات هالل احمر در مناطق زلزله آذربایجان غربی حضور دارند
سعید رهبرسوره نیز در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: اقالم امدادی توسط  29 تیم امدادونجات هالل 

احمر در مناطق زلزله زده در حال توزیع است.
وی خاطرنشان کرد: 875دستگاه چادر و بیش از 4 هزار تخته پتو بین زلزله زدگان توزیع می شود.

وی بیان کرد: همچنین بیش از 800 بسته امدادی 72ساعته اهدایی جمعیت هالل احمر خراسان شمالی 
و500 دستگاه چادر دیگر از انبارهای امدادی استان آذربایجان غربی در حال بارگیری و انتقال به مناطق 

متأثر از زمین لرزه هستند.
از نخستین ساعات زمین لرزه در شمال آذربایجان غربی که منجر به قطع شبکه های ارتباطی و همچنین 
بروز خس��ارات جدی به زیرساخت های مخابراتی این منطقه شده بود، تکنسین ها و مهندسین مخابرات 
منطق��ه آذربایج��ان غربی با توجه به اهمیت موض��وع ارتباطات در زمان بح��ران، جهت برقراری مجدد 

ارتباطات وارد مناطق زلزله زده شدند. تسنیم

  از مردم بپرسیم چرا...؟   
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بررسی ابعاد سفر چند مقام اروپایی به تهران برای احیای برجام

رئیس قوه قضائیه: 

حاال نوبت منتخبان مردم برای 
گره گشایی از وضع معیشت است
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خ���ب���ر

سرمقاله

تازه ترین اخبار زلزله آذربایجان غربی
روند امدادرسانی سرعت گرفت 

akhtarihassan@yahoo.com

حسن اختری

« پیام ایمنى : بیایید ایمن فکر کنیم، ایمن عمل کنیم تا ایمن بمانیم.»

 فراخوان مناقصه عمومى با ارزیابى ساده 

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

دوم
ت 
نوب

– –

– –

www.setadiran.ir

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 

روابط عمومى شرکت پاالیش گاز ایالم

دوم
ت 
نوب

www.setadiran.ir 

–

آگهى مناقصه عمومى 
(تکمیل فاز دوم ساختمان بهشت رضوان)

بهروز کاویانى – شهردار شهریار

اول
بت 
نو

w w w . s i a s a t r o o z . c o m
@siasatrooz   تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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