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هر کسي در هر منصب و لباسي مسئول است؛ شايد دايره
و گستره مسئوليت ها به فراخور اوضاع و احوال و موقعيت
شخص ،قبض و بسط پيدا کند اما در وجود مسئوليت ،نمي
توان ترديد کرد .افراد و مصاديق حديث مذکور ،تمثيلي است
و جنبه حصري ندارد؛ به اين معنا که مثال دانشجو در دانشگاه
مسئول است و بايد حافظ و پاسبان آن جايگاه و موقعيت
باشد چرا که بايد جوابي براي يوم الحساب ،مهيا و تدارک
کند .همينطور است کارمند در اداره ،کارگر در کارگاه و
کارخانه ،وزير در وزارتخانه و وکيل در خانه ملت.
گاهي براي فرار از مسئوليت ،نداشتن صندلي بهانه
مي شود حال آنکه بيان شد به فرض نبودن صندلي و
قلمي با امضاي الزم االتباع سراسري هم مسئوليت وجود
دارد و فقط محدوده آن تغيير مي کند .بايد ابتدا به اين
سؤال پاسخ دهيم که بيننا و بين اهلل ،صندلي موضوعيت
دارد يا طريقيت؛ چه بسا مديراني که تمام توان و انرژي
خود را براي رسيدن به موقعيت سياسي و اجتماعي به
کار گرفتند و بعد از آن ،چونان افرادي که شکاري را صيد
کرده اند تنها به تناول آن شکار نشستند؛ آن هم نه به
صورت جوانمردانه بلکه با هزار دوز و کلک و دروغ؛ پس
اينجا اصالت با رسيدن به آن نقطه است نه رسيدن به نقطه
براي خدمت و انجام مسئوليت.
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يادداشت

آگهي مناقصه عمومي پروژههاي شهرداري قيامدشت

ظرفيت ابرقدرت شدن ايران

محمد ناظمي اردكاني
مقام معظم رهبري در جمع  100هزار نفري جوانان
بسيجي استاديوم آزادي ،در خصوص عظمت ايران،
اقتدار جمهوري اسالمي و شكستناپذيري ملت سخن
گفتند .سخناني كه بيانكننده و ترسيم ظرفيتهاي
يك كشور قدرتمند در مقابله با قدرتهاي مسلط بر
جهان است.
ايران در دورانهاي پرفراز و نشيب تاريخ ،همواره به عنوان
يك كشور تعيينكننده در منطقه و جهان مطرح بوده است ،اما تاثيرگذاري آن
بستگي به حكمرانان و حكومتهاي مستقل و مدبر بوده است ،به طوري كه در
هر مقطع تاريخي كه افرادي مقتدر زمام امور كشورداري را در دست داشتهاند،
چهره ايران در برگ برگ تاريخ ،برجسته شده است و امروز نيز ايران با داشتن
رهبري مقتدر ،ميتواند در زمره قدرتهاي برتر جهان قرار گيرد و اين موضوع
در گرو بهرهمندي از ظرفيتهاي مشهود و نامشهود كشور ميباشد.
 -1ايران به لحاظ استعداد انساني جايگاه برتري در جهان دارد و در عرصههاي
مختلف علمي مانند المپيادها و مراكز پژوهشي و دانشگاهي ،در آمريكا ،اروپا
و ساير كشورها خودش را نشان داده است .در سالهايي كه مقداري توجه
صورت گرفت ،بيشترين مقاالت علمي منتشرشده در مجالت معتبر جهاني
از دانشمندان و تحصيلكردههاي ايراني بود و در عمل نيز دستيابي به دانش
هستهاي ،حضور در فضا و ساخت موشكهاي دوربرد حاكي از وجود چنين
استعدادهاي سرشاري است.
 -2از بعد سياسي و از نگاه صاحبنظران جهاني كه بعضا در نشريه معروف
المانيتور آمده است ،عنوان ميشود كه ايران به ابرقدرت منطقهاي تبديل
شده است .اين نشريه كه اتفاقات خاورميانه را رصد و تحليل ميكند ،بارها در
گزارشهاي خود آورده است كه تهران ،يك واشنگتن برتر در منطقه است و
در سراسر آسياي غربي حضور دارد و در مقابله با سياستهاي آمريكا عليرغم
هزينههاي هنگفت چندميليارددالري ،پيروز ميدان شده و همچنان در حال
توسعه اثرگذاري سياسي است و چالشهاي جدي براي آمريكا ،اسرائيل و
عربستان سعودي به وجود آورده است ،به طوري كه توانسته هژموني آمريكا
را در منطقه محو كند و مهمتر اينكه اسرائيل با نفوذ نيروهاي مورد حمايت
ايران تا پشت مرزهاي خود مواجه شده است.
 -3از جهت قدرت نرم برآمده از مردمساالري ديني ،ايران ابرقدرتي بالمنازع
شناخته ميشود .اگر آمريكا ،اسرائيل و ساير قدرتهاي مسلط با در اختيار
داشتن زرادخانههاي تسليحاتي از رويارويي با ايران در هراس هستند ،به جهت
وجود چنين قدرت نرم ميباشد ،چرا كه همين قدرت بود كه رژيم  2500ساله
ستمشاهي را برهم زد ،در دفاع مقدس پيروز شد و بر فتنه سال  1388فائق
آمد و امروز همين قدرت نرم ،محور مقاومت در سوريه ،لبنان ،عراق ،يمن،
افغانستان و ساير كشورها در حوزه بيداري اسالمي ميباشد.
مهمترين مولفههاي قدرت نرم جمهوري اسالمي ،ايدئولوژي اسالم ،رهبري
و اصل واليت فقيه ،روحانيت و تريبون مساجد ،مردم و گره خوردن دين و
سياست با يكديگر است.
 -4از لحاظ قدرت سخت و تجهيزات نظامي و دفاعي ،روزنامه صهيونيستي
"يديعوت آحارونوت" مينويسد :وقتي ايران موشكهاي زمين به زمين به مقر
داعش در ديرالزور به فاصله  600كيلومتري شليك ميكند ،جايگاه يك قدرت
بزرگ نظامي در سطح منطقه و حتي در سطح جهان براي خود به تصوير ميكشد
و اين آخرين حرف ايرانيها نخواهد بود ،چراكه چند سال پيش اعالم شده بود
كه موشكهايي با برد  1400و  2000كيلومتر در اختيار دارند.
 -5اما از نگاه اقتصادي ،ايران عليرغم همه ضعفها و نارساييها ،رتبه هجدهم
را دارد .اقتصادي كه به جهت وابستگي به درآمدهاي نفتي و دولتي قدرت
پويايي و رشد و رقابت از آن گرفته شده است .در حالي كه اگر از تحريمهاي
دشمن ،فرصت ساخته شود و اقتصاد ملي از يوغ دولت و ارز نفتي رهايي پيدا
كند ،به طور قطع و يقين رتبه يكرقمي به دست خواهد آورد ،چراكه ايران
از لحاظ ذخائر انرژي و معدني ،منابع طبيعي و سوقالجيشي و سرمايه انساني
ظرفيتهاي كمنظير و منحصر به فرد برخوردار است.
ادامه در صفحه4
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(نوبت اول)

شهرداري قيامدشت در نظر دارد عمليات پروژه عمراني به شرح ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط
واگذار نمايد .لذا از شركتهاي حقوقي دعوت ميشود با در دست داشتن رتبه جديد سازمان مديريت
و برنامهريزي جهت دريافت اسناد مناقصه ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به امور
مالي واقع در بزرگراه امام رضا(ع) ،قيامدشت ،خيابان آزادي ،تقاطع بلوار امام خميني(ره) مراجعه
فرماييد .به اين پروژه هيچگونه تعليق ،تعديل ،ضريب منطقهاي و مابهالتفاوت تعلق نخواهد گرفت.
بديهي است شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه
ميباشد .مهلت دريافت اسناد از شركتكنندگان تا پايان وقت اداري  1397/08/09و اسناد در مورخه
 1397/08/10در كميسيون معامالت مفتوح ميگردد.
رديف

نام پروژه

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

برآورد ريالي

رتبه

هزينه خريد اسناد با ارزش افزوده به ريال

1

ديواركشي پارك زيتون

253/500/000

5/070/000/000

ابنيه

1/625/000

تاريخ انتشار نوبت اول97/7/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/28 :
خ ش97/7/21 :

شهردار قيامدشت  -حسين تركاشوند
آگهي مزايده مرحله اول نوبت دوم

شهرداري بناب به استناد بند  3صورتجلسه مورخه  97/3/30شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد امالك مندرج در جدول ذيل را برابر ماده  13آئين نامه
مالي شهرداريها از طريق آگهي مزايده عمومي با شرايط زير به فروش برساند .متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالي شهرداري با اخذ مدارك ومطالعه شرايط
شركت در مزايده ،پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخه  97/8/1بصورت سربسته در سه پاكت شامل( :الف -فيش واريزي ،ب -اسناد
مزايده ،ج  -پيشنهاد قيمت) به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند .پيشنهادات رسيده روز سهشنبه مورخه  97/8/1راس ساعت  14:30در دفتر
شهرداري باز و قرائت خواهند شد.
شرايط:
رديف

مساحت (مترمربع)

كاربري  -نوع سند

نشاني ملك

قيمت مقطوع (ريال)

 %5سپرده شركت در مزايده (ريال)

1

244/28

مسكوني  -سند عادي

بناب  -كوي شهرداري جنب پارك وحدت

2/564/000/000

128/200/000

2

238/10

مسكوني  -سند عادي

بناب  -كوي شهرداري جنب پارك وحدت

2/500/000/000

125/000/000

3

232/42

مسكوني  -سند عادي

بناب  -كوي شهرداري جنب پارك وحدت

2/556/000/000

127/800/000

 -1كليه هزينه هاي درج آگهي در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مزايده مي باشد.
 -2متقاضيان مي بايستي  %5قيمت مبنا را به عنوان سپرده به حساب  3100003221003شهرداري نزد بانك ملي با اخذ فيش از امور مالي شهرداري واريز و يا
ضمانت نامه بانكي ارائه نمايند.
 -3شهرداري به استناد بند  5ماده  5آئين نامه مالي شهرداريها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -4سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -5به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -6رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامي مي باشد.
 -7پس از اتمام مهلت مقرره هيچگونه تقاضايي مورد قبول واقع نخواهد شد.
 -8مدت قبول پيشنهادات از تاريخ چاپ آخرين آگهي به مدت  10روز مي باشد.
 -9در صورت مشاهده هرگونه تباني مزايده باطل اعالم مي گردد.
 -10برنده مزايده موظف است حداكثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداري نسبت به انجام امورات مربوطه اقدام نمايد .در غير اين صورت سپرده واريزي
به نفع شهرداري ضبط و با رعايت مقررات به نفر دوم ابالغ (اعالم برندگي) خواهد شد.
 -11ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/7/21

نادر داوودي  -شهردار بناب

اعضاي بنياد فرهنگي بايزيد بسطامي با «اسين چلبي»
نواده حضرت موالنا در قونيه ديدار کردند

يادداشت

استعفاي سفير شيطان

حنيف غفاري
نماينده و سفير اياالت متحده آمريکا در شوراي امنيت سازمان
ملل متحد از سمت خود کناره گيري کرد .اين موضوع ،بار
ديگر نام "نيکي هيلي " را بر سر زبان ها انداخته است!
بسياري از منتقدان سياست خارجي دولت ترامپ معتقدند
که حضور نيکي هيلي در کنار افرادي مانند جان بولتون و
مايک پمپئو ،منجر به شکل گيري مثلثي مخرب در حوزه
سياست خارجي اياالت متحده گرديده و هزينه هاي شکست
واشنگتن در نظام بين الملل را به صورت تصاعدي افزايش داده بود .هم اکنون هيلي
از سمت خود کناره گيري کرده است تا شايد براي هميشه با دولت ترامپ وداع
کرده يا خود را براي حضور در عنوان و سمت ديگري در اين دولت آماده کند! با
اين حال کارنامه ضعيف و سياه نيکي هيلي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد
بر هيچ کس پوشيده نيست.
نکته مهمي که بايد در اين خصوص مورد توجه قرار گيرد،چرايي و پشت پرده استعفاي
نيکي هيلي از سمت خود مي باشد .در اين ميان برخي رسانه هاي غربي گمانه زني هاي
مختلفي را مطرح کرده اند .يکي از اين موارد ،توسط "يورو نيوز" مطرح شده است.
اين رسانه در خصوص کناره گيري نيکي هيلي از قدرت مي نويسد :
"برکناري تيلرسون ،انتصاب مايک پمپئو و جان بولتون به عنوان وزير خارجه و مشاور
امنيت ملي کاخ سفيد ،نئوکانها را به ديپلماسي آمريکا باز گرداند .نيکي هيلي در
ميان چهرههاي جدي عمال درخشش آرمانگرايانهاش را از دست داد و به ديپلماتي
معتدل و ميانهرو بدل شد.اختالف ميان خانم هيلي و کاخ سفيد بر کسي پوشيده
نيست .هنگامي که وي در آوريل  ۲۰۱۷از اعمال تحريمهاي جديد عليه روسيه
صحبت کرد ،لري کادلو مشاور اقتصادي دونالد ترامپ گفت که نماينده اياالت
متحده در زمان گفتن اين حرف «گيج شده است ».نيکي هيلي هم در پاسخ گفت
که «هيچوقت گيج نميشود».
بدون شک اين پيش فرض نمي تواند با توجه به روحيات تند و خشونت آميز
نيکي هيلي و تعهد خاطر خاص وي به رژيم صهيونيستي فرضيه اي صحيح
باشد .نبايد فراموش کرد که کناره گيري مک مستر و تيلرسون از سمت خود
( به دليل مخالفت با خروج ترامپ از برجام ) تحت تاثير انديشه ها و افکار
نيکي هيلي صورت گرفت .در هر حال کسي در دوران حضور نيکي هيلي در
شوراي امنيت سازمان ملل متحد ،از وي به عنوان سياستمداري معتدل نام نبرده
و حتي برخي جمهوري خواهان سنتي نيز انتقاداتي را نسبت به وي و عملکردش
در اين مجموعه داشته اند.
اصلي ترين دغدغه ترامپ طي ماه هاي ابتدايي حضور خود در قدرت  ،گنجاندن
موضوع توان موشکي ايران در برجام .خروجي اين دغدغه ،شوي تبليغاتي مضحکانه
نيکي هيلي نماينده سابق آمريکا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خصوص
توان موشکي ايران بود .با اين حال برخي همراهان ترامپ مانند رکس تيلرسون،
وزير امور خارجه سابق آمريکا ،معتقد بودند که با توجه به قطعي بودن سند
برجام ،عمال امکان گنجاندن موضوعي مانند توان موشکي ايران در آن وجود ندارد
و الزم است در قالب توافقي ثانويه اين اقدام را صورت داد .سه کشور اروپايي يعني
فرانسه ،انگليس و آلمان نيز در اين خصوص به واشنگتن چراغ سبز نشان دادند اما
در نهايت اياالت متحده از توافق هسته اي با ايران خارج شد .در هر حال،گره زدن
برجام به توان موشکي ايران ،دغدغه اي بود که رئيس جمهور آمريکا و نيکي هيلي
به دنبال تحقق آن بودند .
نيکي هيلي در حالي صندلي خود در شوراي امنيت سازمان ملل متحد را ترک
کرده است که نمي توان از وي به عنوان سياستمداري موفق در عرصه سياست
خارجي واشنگتن نام برد .بدون شک نام نيکي هيلي به عنوان يکي از نمادهاي
شکست سياست خارجي ترامپ و اياالت متحده آمريکا در اذهان باقي خواهد ماند.
امروز  ،کمتر کسي در اياالت متحده از ذکاوت سياسي و فهم و درک استراتژيک و
راهبردي نيکي هيلي سخن به ميان مي آورد .نبايد فراموش کرد که نماينده سابق
اياالت متحده آمريکا در سازمان ملل متحد ،با کارنامه اي کامال مردود در حوزه هايي
مانند دفاع از شهرکسازي هاي رژيم اشغالگر قدس و دفاع از کشتار ملت يمن توسط
آل سعود و دفاع از کشتار مردم سوريه توسط ائتالف آمريکايي  ،سمت خود را ترک
کرده است .بدون شک نيکي هيلي بايد در قبال تک تک اين موارد به افکار عمومي
دنيا و جامعه جهاني پاسخگو باشد.

