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حسینعلی امیری در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت:

در نشست دولت
بحث ترمیم کابینه مطرح نشد

و ناگهان میبینید
که فیلم بزرگی ساختهاید!
صفحه 9

صفحه 2

پنجشنبه28تیر5 - 97ذی القعده 19 - 1439جوالی 2018

سال پانزدهم  -شماره  16 - 4039صفحه  1000 -تومان

ش

«ابتکار» از چرایی مقاومت یا مذاکره با آمریکا گزارش میدهد

«ابتکار» از فراموشی هویت هر شهر در معماری ساختمانها و نمای عمومی گذرها گزارش میدهد

مذاکره یا عقبنشینی؛ مسئله این است!

گم شدن شهر در پیچوخم خیابان

صفحه 2

صفحه 3

«ابتکار» اقدامات ایران و اروپا را برای تداوم همکاریهای برجامی بررسی میکند

دوگام از اروپا
یک گام از ایران

گروه ایران و جهان  -در حالی که دو هفته مانده تا دور اول تحریمهای ثانویه ایران توسط آمریکا اجرایی شود و سایر
شرکای برجام نیز در تالش هستند تا با اقدامات و راهبردهای خود ضمن تضمین و تداوم همکاریها با تهران ،ادامه برجام
را نیز محقق سازند ،علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان طی مصاحبه با صدا و سیما از تکمیل کارخانه
روتور ایران برای غنیسازی  190هزار سو خبر داد و اعالم کرد :طبق دستور رهبری برای آمادگی جهت رسیدن به 190
هزار سو غنیسازی ،کارخانه روتور تکمیل و راهاندازی شده است( .روتور یا چرخانه بخش چرخنده موتور دستگاهها بوده
و به همین جهت جزء اصلی سانتریفیوژها محسوب میشود) .صالحی با بیان اینکه این کارخانه حین مذاکرات هستهای
ساخته شده و با وجود آماده بودن راهاندازی نشده بود ،در خصوص ظرفیت این کارخانه اظهار داشت :در صورتی که
بخواهیم سانتریفیوژهای  IR6را به تولید انبوه برسانیم ،قادر خواهیم بود روزانه حدود  60سانتریفیوژ تولید کنیم که
دارای ظرفیت غنیسازی  10سو در روز هستند.

همهمقصریم!

شرح در صفحه 15

رضا دهکی

تیغ دو لبه مذاکره
«مذاکره» در عرصه دیپلماسی معنایی فراتر از گفتوگو دارد .این تفاوت معنایی ،نه در ساحت فعل و عمل
که در ساحت برداشتها و دریافتها از مذاکره است.

صفحه 10

ادامه در صفحه 2

یادداشت
سياست موازنه مثبت يا منفى ؟
علیآهنگر
شعار نه شرقى نه غربى كه در آغازين روزهاى انقالب از شعارهاى اساسى مردم بود،
در واقع بيانكننده سياست موازنه منفى در مواجهه با دو قدرت شرق و غرب محسوب
مىشد .سياستى كه پيش از اين و در نهضت ملی از سوى ملىگرايان براى جلوگيرى
از دادن امتياز نفت شمال به روسيه اتخاذ شد .در آن روزها روسيه با در دست داشتن
قراردادى به نام خوشتاريا و در مقابل امتياز نفتى كه در جنوب به انگليسىها داده شده
بود اصرار مىورزيد كه امتياز نفت استانهاى شمالى كشور به آنها واگذار شود.
در مقابل ،محمد مصدق و تعدادى از همراهان او سياست موازنه منفى را در پيش
گرفتند .آنها بر اين باور بودند كه نيايد امتياز نفت شمال به روسيه واگذار شود و براى
آن كه بتوانند پاسخى محكم و قطعى به روسيه بدهند اصل ملى شدن نفت و سلب
امتياز از انگلستان را در پيش گرفتند تا به اين ترتيب نه به روسيه امتيازى داده باشند
و نه به انگلستان .اين سياست به باور آنها مىتوانست سدى در مقابل زيادهخواهى
روسها در آن زمان ايجاد كند.
اتخاذ اين سياست و ملى شدن نفت كه معنايى جز دولتى شدن اقتصاد و البته
سلب تسلط انگليسىها بر منابع نفتى ايران را نداشت ،سرانجام به شكست انجاميد و با
كودتاى  ٢٨مرداد در خاطره تاريخ نشست.
پس از كودتا ،سياست تمايل به غرب و به ويژه آمريكا در پيش روى سياستگذاران
قرار گرفت هر چند كه در سالهاى پايانى پهلوى دوم رويكرد به شرق و به ويژه اروپاى
شرقى و برقرارى روابط اقتصادى با آنها هم ديده مىشد كه نشان كوچكى از سياست
موازنه مثبت داشت .كشيده شدن لوله عظيم گاز از ميدان گازى گنگان و فروش
ميلياردها متر مكعب گاز به شوروى نشانه بارزى از اين سياست بود .برآيند كلى اين
سياست در نگاه مردم اين بود كه نفت در اختيار آمريكاييان قرار دارد و گاز به كام
شوروىها واريز مىشود و در اين ميان جز فقر و فالكت و بدبختى چيزى عايد مردم
نمىشود .مردمى كه بيشينه آنها نه شبهايشان از وجود برق روشنى مىيافت و نه
زمستانهاي سردشان با افروختن گاز گرمايى به خود مىديد .آنها همه اين كمبودها
را در اين مىديدند كه نفت به آمريكا مىرود و گاز به شوروى و راه درست آن است
كه نه نفت به آمريكا برود و نه گاز به شوروى انتقال يابد بلكه همه صرف مردم نيازمند
شود .و اين پايه و مايه سياستى شد كه در شعار نه شرقى و نه غربى تبلور مىيافت.
امروز اما روز ديگرى است و همانگونه كه نويسنده كيهان گفته است اين شعار مربوط
به آن روزها بود .حال پس از گذشت چهل سال جاى آن دارد كه در ژرفاى اين شعار و
سياست تعمقى صورت پذيرد .آيا سياست نه شرقى و نه غربى كه همان سياست موازنه
منفى است امروز هم پاسخگوى نيازهاى اقتصادى و سياسى كشور مىتواند باشد؟ نتيجه
چهل سال سياست موازنه منفى و پيش از آن ،تجربه اين سياست در نهضت ملى چه بود؟
آيا بهتر نيست با درسآموزى از نتايج سياسى ،اقتصادى و عرصه گاه بينالمللى اين
سياست كه نتايجى جز تحريم و تنگناهاى بينالمللى براى مردم و كشور نداشت،
طرحى ديگر انداخت؟
طرح ديگر اتخاذ سياست موازنه مثبت است .در اين سياست ،منافع ملى محور قرار
مىگيرد و درهاى سياست و اقتصاد كشور به روى هر شركت و كشورى كه بخواهد
منفعتهاى ملى كشور را تضمين كند باز است .در اين سياست آنچه اصل و محور
قرار مىگيرد جذب هر چه بيشتر رفاه براى مردم و افزايش منافع ملى و درآمد سرانه
كشور است .در اين سياست( ،به جز كشورهاى معدود) هيچ كشورى به خودى خود
دوست يا دشمن تلقى نمىشود .آنچه كشورها را در زمره دوستان قرار مىدهد ميزان
منفعتى است كه به كشور ما مىرسانند و آنچه كه آنها را در فهرست دشمنان مىنشاند
ميزان منفعتى است كه از ما دريغ مىدارند .در اين سياست ،فهرست كشورهاى دوست
و دشمن خيلى زود تغيير مىيابد و نام كشورها به سرعت ممكن است در اين دو
فهرست جابجا شوند .هيچ كشورى براى هميشه دوست نمىماند و هيچ كشورى براى
هميشه دشمن نيست .در اين سياست هر كشورى به عنوان يك رقيب تلقى مىشود
كه فقط به دنبال جذب منفعت براى خود است .در اين رقابت سخت ،نفسگير و
طاقتفرسا ،آنچه منافع ملى كشور را ضمانت مىكند قدرت ديپلماسى و توانمندى
ارتباطات سياسى و رفتارهاى مؤثر بينالمللى است.

آگهـی مناقصه عمومی دو مرحله ای

یادداشت
تعريف جديدى از اقتدار

عکس :وحید خادمی  /ایرنا

سرمقاله

«ابتکار» از نگاه مجلس نشینان به نقش عوامل مختلف
در بحران کم آبی گزارش میدهد

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای
مشاور واجد شرایط که دارای رتبه مورد تأیید از مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارای

.

مسعودخوشابى

تيتر اول برخى از روزنامهها انسان را ُدچار نهتنها حيرت ،بلكه نگرانى مىكند .حيرت ،از
اينكه از انبوه مشكالت اساسىاى كه گرفتار آنها شدهايم چرا به يكى از بىاهميتترين
آنها توجه مىشود .نگرانى ،از اين بابت كه كماكان سادهترين راهحل ،درستترين آنها
تلقى مىشود.
آيا روزى فرا مىرسد كه سادهانديشىها را با هر توضيح و توجيهى كنار بگذاريم و با
روشمندترين ُط ُر ِق تحليل مشكالت را دستهبندى كنيم و با رتبهبندى كردن و االهم و
تخصص رو ِز دنيا را مطرح
كردن آنها راههاى عالج متكى بر دانش ،تكنولوژى و
فیاالهم
ِ
ِ
كنيم؟
شوقوس است ،از
جامعه در تبوتاب هزاران معضل داخلى و خارجى تلنبار شده در ك 
دولت خواسته مىشود «با اقتدار»[!] جلوی پرداخت يارانه مسافرتى به يك قشر اقليتى
گرفته شود .چرا؟ چون «در مقطع كنونى ما در يك جنگ اقتصادى قرارداريم».
كسى نيست به حضرات بگويد :اوال ما چه وقت در مقطع يك جنگ نبودهايم ،ثانيا قطع
ارز مسافرتى از طرف دولت كه «اقتدار» نمىخواهد .مهار بازار طال و ارز و مسكن است
كه اقتدار مىخواهد ،جلوگيرى از ورود ميلياردها دالر كاالى قاچاق به مملكت است كه
اقتدار مىخواهد ،ايجاد اشتغال است كه اقتدار مىخواهد ،مبارزه با گرانى كمرشكن است
كه اقتدار مىخواهد ،جلوگيرى از مفاسد اقتصادى نجومى است كه اقتدار مىخواهد،
برطرف كردن عصبيت در جامعه است كه اقتدار مىخواهد ،تنظيم رابطه با دنياى پيچيده
هزاره سوم است كه اقتدار مىخواهد ،خُ ردهگيرى و جمله ول كنى كه اقتدار نمىخواهد،
عوامفريبى و جانماز آب كشيدن كه اقتدار نمىخواهد ،آزمودهها را براى چند هزارمين بار
آزمودن كه اقتدار نمىخواهد ،حرفهاى تكرارى را مدام بازگو كردن كه اقتدار نمىخواهد .
قشر مرفه جامعه ما براى سفرهاى خارج از كشورش به اين حاتم بخشىهاى[!] دولت نيازى
ندارد ،اگر خلقاهلل با دريافت جمعا روزانه  ٥/٣ميليون دالر ارز  ٤٢٠٠تومانى به انواع سفرهاى
زيارتى ،درمانى ،تحصيلى و تفريحى مىروند ،قشر مرفه به پشتوانه هزاران برابر اين رقم كه در
معتبرترين بانكهاى دنيا اندوخته است ،نه به تركيه و تايلند و لبنان(!) بلكه به مناطقى مىرود
شدادابن عا ّم اگر پايش به آن نرسيد ،آنها درش جوالن مىدهند .
كه بهشت موعود ّ
اگر دل نگران براى «به گفته وزير رفاه براى حدود  ٥/١ميليون ايرانى هستيد كه
حقوقشان حتى كفاف خوراكشان را هم نمىدهد» ،به مناسباتى بينديشيد كه اين فجايع
از آنها به وجود آمده است .جا دارد بعد از گذشت قريب به چهل سال ،قدرى به خود آیيم.
به اطرافمان بنگريم .سرى هم در جيب تفكر فرو افكنيم و سپس ببينيم باز هم از دولت
مىخواهيم با «اقتدار» به جنگ بادبانهاى َگردان آسيابها برود!

گواهینامه صالحیت مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که دارای پایه  2 ، 1و  3مشاوره
در رشته توزیع نیرو می باشند واگذار نماید  ،لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید.
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زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  97/4/30لغایت  97/5/3با مراجعه در ساعات اداری به اتاق شماره
 ( 14امور تدارکات ) و همچنین مراجعه به سایت توانیر یا سایت شرکت برق استان کهگیلویه و بویراحمد تا زمان تحویل

اسناد

زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه  :تا آخر وقت اداری روز شنبه  97/5/13به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید
مطهری – اتاق شماره  ، 12حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ افتتاح پاکت های « الف »  :روز یک شنبه  97/5/14ساعت  10صبح

شرکتهای مشاور مجازند تا آخر وقت اداری روز شنبه  97/5/13نسبت به اصالح یا پس گرفتن پاکتها اقدام نمایند  .مدت

اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .

مبلغ خرید اسناد مناقصه  300/000 :ریال واریز به حساب  0101913196008بانک صادرات شعبه یاسوج کد 1534

به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد  .هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
-بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد .

-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است .

به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد مطلق ًا ترتیباثر داده نخواهد شد .

-پاکتهای فاقد الک و مهر بازگشایی نخواهد شد .

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

اسناد مناقصه در سایت شرکت توانیر  ir.org.tavanir.WWWو اطالع رسانی مناقصه در سایت شرکت

توزیع IR.KBEPDCO.WWW
نوبت اول97/4/27:
نوبت دوم 97/4/28:

قابل دسترسی می باشد .

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

