نرخ واقعی ارز چگونه مشخص میشود؟

«ابتکار» تحریمهای جدید ایاالت متحده آمریکا علیه ایران را بررسی میکند

از حدس و گمان
تا تعیین نرخ واقعی ارز!

تحریم دیپلماسی

صفحه 7

صفحههای  15و 4

سرمقاله

جالل خوشچهره

بازی دوگانه ترامپ

رئیسجمهوری:

مشکل بزرگ «دونالد ترامپ» این است که ادعای او را
توگو ،نهتنها ایران و بلکه دیگر
در طرفداری از صلح و گف 
اعضای جامعه بینالمللی نیز باور نمیکنند .همه میدانند
که او مسئول اصلی وضع جاری در منطقه خلیجفارس
و ایجاد بنبست کنونی است .ترامپ با نادیدهگرفتن یک
توافق بینالمللی و بازگشت به دوران تحریمها علیه ایران،
بسترساز و تشویقکننده بحران روبهشدت جاری است.
خاماندیشی است اگر تصور شود ،ترامپ و تیم
ماجراجوی او مخالف جنگ و عمیقتر شدن بحران در
خلیجفارس هستند .در همین روزهای اخیر سه عضو گروه
بازهای دولت ترامپ به منطقه اعزام شدند .دستورکار
آنان اعالم هشدار چندباره به ایران ،ایجاد ائتالف علیه
این کشور و تکرار سرخط همان شعار معمول ترامپ بود
که به اصطالح مخالف جنگ و خواستار گفتوگوی بدون
پیششرط با ایران است .چه کسی است که باور کند
«مایک پمپئو» وزیر امورخارجه« ،جان بولتون» مشاور
امنیت ملی و «برایان هوک» مسئول ویژه دولت ترامپ
به طور همزمان یکی در عربستان و امارات ،دیگری در
دیدار با مقامهای اسرائیلی و آن سومی در عمان حضور
یافته و قرار است حاصل مأموریت آنان ،صلح و بازگشت
آرامش به منطقه باشد .این درحالی است که ناوجنگی
«یواس.اس باکستر» به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا
در بحرین پیوست تا به رویکرد آمریکا چهره تهاجمیتر
بیشتریببخشد.
ادامه درصفحه 2

یادداشت

نباید در زندگی خصوصی مردم
مداخله کرد
صفحه 2

محمدرضا عارف در نطق میاندستور:

همبستگی و اقتدار ملی میتواند
در سایه رفع حصر ارتقاء پیدا کند
صفحه 4

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

چشمانداز شفاف ،تحقق ما میتوانیم

کوروش الماسی

شواهد تاریخی ،نقشه راه مدیریت کالن معموال بعد از مدتی ناکارآمد و به ضرورت

دلسوزان بسیاری در مدیریت کالن پیوسته تالش میکنند چالشهای گوناگونی

به حاشیه میروند ،و اینکه نقشه راه مدیریت کالن جدید و کارآمدتر جایگزین

طاقتفرسا کرده است ،حلوفصل کنند .اما با وجود تمام این تالشها بنا بر شواهد

انسانها با محیطزیست مادی (اجتماعی) است .از آنجا که شرایط زیست انسان

که زیست بخش قابل توجهای از شهروندان ایرانزمین را بهطور بیسابقهای
عینی ،پیوسته دیروز شهروندان بهتر از فردای آنها است .از این رو ضروری است

نقشه راه مدیریتی ناکارآمد قدیمی میشوند .نقشه راه مدیریتی برآیند تعامل ذهنی

بنا بر یک قاعده طبیعی و فراذهنی تابع قانون حرکت ،تغییر ،تحول و تکامل است،

تا پرسش شود ،چه عامل یا عواملی مانع محققشدن تالش دلسوزان در مدیریت

الزاما و ب ه ضرورت نقشه راه مدیریتی نیز باید بهمنظور کارآمدی ،سودمندی و

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،یک اندیشمند آمریکایی ،فرانسیس

غیر این صورت ،به گواه سرتاسر تاریخ بشر ،تنها یک پیامد اجتنابناپذیر پیشروی

مقابل ناکارآمدی نظام کمونیست بود را مطرح کرد .شاید با در نظر گرفتن آشفتگیها

که به هر دلیل ارتباط خود با اوضاع و احوال عینی زیست انسانها را از دست

دور از واقعیت نباشد ،اگر گفته شود همه ایدئولوژیها (چشماندازهای سیاسی)

تاریخ خواهند پیوست .مصداق معاصر این استدالل اتحاد جماهیر شوروری ،چین

کالن برای رفع درد و رنج شهروندان است؟

فوکویاما ،در مقالهای ،ایده پایان تاریخ که اشاره به برتری نظام لیبرال دموکراسی در

و بالیای گوناگون که گریبانگیر جوامع بشری در عصر کنونی شده است ،خیلی

شناختهشده ،از جمله لیبرال دموکراسی غربی ناکارآمد یا در حال ناکارآمدشدن
هستند.

نقشههای راه مدیریت کالن (ایدئولوژیها) تبلور عینی ،سازمانیافته و هدفمند،

چشمانداز صاحبان اندیشه و خرد از جهان پیرامون است .بهعبارتی چشماندازها

مؤثربودن ،همراه با تحوالت عینی انسانی و اجتماعی تغییر ،تحول و تکامل یابند .در
نقشه راه مدیریت کالن(چشماندازها) نخواهد بود ،اینکه نقشه راههای مدیریتی

(قبل از تحوالت بنیادی در چشمانداز کمونیستی) ،سوسیالدموکراتهای اروپایی و
شاید با این مقدمه بتوان به شکلی شفافتر به ارزیابی مدیریت ناکارآمد کالن،

که ریشه بسیاری از چالشهای اجتماعی و ملی زیست بیشتر شهروندان را دشوار

راهکارها ،طرحها و راهبردهای کمهزینه ،کاربردی و ...سیاسی است .همانگونه که
مقام معظم رهبری مکررا ًبر ضرورت اتکا بر اراده ملی ،امکانات و تواناییهای بومی

و طرحهای نظری است که محصول سالها تالش ذهنی اندیشمندان است.
نظریهها و روشهای مدیریت کالن سیاسی یک جامعه/کشور ،اصطالحا ً نقشه

دشمنانانش را شکست دهد (پربیراه نیست اگر گفته شود ،نمود عینی این توانایی
عدم دریافت پیام ترامپ از جانب مقام معظم رهبری از نخستوزیر ژاپن بود) ،اگر

چشمانداز مدیریت کالن شفاف ،عینی و کاربردی شود« .ما» (و نه منافع شخصی
و جناحی) شهروندان ایرانزمین «میتوانیم» از رفاه ،آرامش و امنیت نسبی که در

کشورهای توسعهیافته موجود است ،برخوردار باشیم.

به بیان بسیار ساده ،نقشه راه مدیریت کالن (چشمانداز) یک پدیده ذهنی

در جهان معاصر ،روشهای گوناگون مدیریت کالن جامعه برگرفته از اندیشه

راه (چشمانداز) نامیده میشوند .بنابراین نقشه راه مدیریت کالن؛ مجموعهای از

اندیشهها بهمنظور مدیریت امور ،چالشها و مشکالت گوناگون زیست اجتماعی

انسانها است .عملی و کارآمد بودن نقشه راه مدیریت کالن ،منوط به تعامل نقشه

راه با شرایط و اضاع و احوال عینی انسانها در جامعه است.
ظاهراً ،بنا بر شواهد تاریخی و عینی ،نقشه راهها مدیریتی تاریخمصرف دارند .به

همین دلیل هنگامی که نقشه راه مدیریتی تعامل با شرایط و اوضاع و احوال عینی

را از دست میدهند ،غروب آنها آغاز میشود .نشانههای قطع تعامل نقشه راه

لوفصل چالشهای
متشکل از مجموعهای از اندیشهها به مثابه راهکارهایی برای ح 

مدیریتی با زیست عینی و ملموس شهروندان به شکل ناکارآمدی مدیریت کالن-

ذهنی است اما آنها محصول تعامل انسان با محیطزیست پیرامون هستند .به گواه

بهویژه اخالقی -نمود مییابد.

گوناگون زیست اجتماعی بشر است .اگر چه نقشه راه کالن (چشمانداز) پدیدهای

مشاوره ( رتبه  1و  )2در رشته توزیع نیرو می باشند واگذار نماید  ،لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید .
شماره
مناقصه

عنوان مناقصه

نوع مناقصه

کم و کیف
مناقصه

محل
تأمین اعتبار

مدت
اجرا

برآورد تقریبی
( میلیون ریال )

مبلغ تضمین
( میلیون ریال )
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انجام خدمات مشاوره ای و طراحی پروژه ها در
محدوده کاری شرکت توزیع برق استان کهگیلویه و
بویراحمد (رتبه  1و  2مشاوره )

دو مرحله ای

طبق اسناد

داخلی

یک سال

17537

827

آمریکایی که در حال گذار از مسیر افولی است که ابرقدرتهای پیشین طی کردهاند.

پدیدههای ذهنی هستند .یک چشمانداز شفاف مستلزم واقعبینی ،عدم تعصب

مبنی بر باور به اینکه «ما میتوانیم» تاکید کردهاند؛ به باور نگارنده« ،ایران میتواند»

واجد شرایط که دارای رتبه مورد تأیید از مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارای گواهینامه صالحیت

دهند ،از صحنه عملی ،اجرایی و عینی مدیریت کالن جامعه حذف و به آرشیوهای

کرده ،پرداخت.

و صداقت مبتنی بر وطندوستی است .چشماندازهای شفاف؛ بنیاد اندیشهها،

شرکت توزیع نیروی برق استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای مشاور

در انواع چالشهای اقتصادی ،سیاسی ،روابط خارجه ،فرهنگی ،صنعتی ،علمی و

98-20

مشاوره و نظارت بر پروژه های اجرایی  ,توسعه و
احداث و نگهداری شبکه توزیع نیروی برق استان
کهگیلویه و بویراحمد
(رتبه  1و  2مشاوره )

دو مرحله ای

طبق اسناد

داخلی

یک سال

18914

868

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  98/4/5لغایت  98/4/12با 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  98/4/22به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری – اتاق
شماره  ، 12حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ افتتاح پاکت های « الف »  :روز یکشنبه  98/4/23ساعت  10صبح

شرکتهای مشاور مجازند تا آخر وقت اداری روز شنبه  98/4/22نسبت 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  500/000 :ریال واریز به حساب  0101913196008بانک صادرات شعبه یاسوج کد  1534به نام شرکت

توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

مناقصه با حضور یک شرکت کننده نیز بازگشایی خواهد شد .به هر شرکت فقط یک پروژه واگذار می گردد و در صورتیکه شرکتی در دو پروژه حایز پایین ترین قیمت گردد کارفرما در خصوصواگذاری یکی از پروژه ها تصمیم گیری می نماید و پیمانکار ملزم به پذیرش نظر کارفرما می باشد .
-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 ترتیب اثر 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  WWW.tavanir.org.irو اطالع رسانی مناقصه در سایت شرکت توزیع
 WWW.KBEPDCO.IRقابل دسترسی می باشد .

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
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روحانی :کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است
موسوی :تحریمهای جدید یعنی بستهشدن همیشگی راه دیپلماسی با دولت مستأصل آمریکا
تحریم ظریف ،تالش تندروها و جنگطلبان برای انتقام از ظریف است
راهی که به انسداد دیپلماسی ختم میشود

