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دولت آمریکا تعطیل شد
دولت آمریکا به دلیل اختالف نمایندگان مجلس سنا در باره بودجه و تصویب نشدن بودجه
موقت تعطیل شد .شبکه تلویزیونی سی ان ان با پخش مستقیم ...
سرمقاله

سرمقاله

خسته نباشید

اسماعیل عسلی

در فیلم محمد رســول اهلل صحنــه ای به نمایش
در     می آید که در آن عده ای ظاهرا ً از شام برای گفتگو با
پیامبر (ص) پیرامون آیین اسالم وارد مدینه می شوند.
ورود آنها همزمان می شود با وقت برگزاری نماز جماعت
که مسلمانان خانه و کاشانه و دکان خود را بدون حفاظ
رها کرده بودند و در مسجد مشغول برگزاری نماز بودند.
این مهمانــان خارجی باالخره چشمشــان به  یک نفر
می خورد و از او می پرســند صاحبان این مغازه ها کجا
هستند و او پاسخ می دهد که همه به نماز رفته اند .آنها با
تعجب می گویند پس چرا دکان های خود را بدون حفاظ
و نگهبان رها کرده اند؛ پاســخ می شنوند که در این جا
همه چیز در امان است و همین صحنه به عنوان بهترین
تبلیغ برای قدرت سازندگی اسالم در نظر آن اشخاص
تازه وارد تأثیــر خود را می گذارد و متوجه می شــوند
که در حال تماشــای  یکی از جلوه هــای مدینه فاضله
اسالمی هستند .در آن زمان شاید چند سالی بیشتر از
هجرت پیامبر (ص) و برقراری نظام نوپای اسالمی آن
هم در میان قبایلی که اغلب بیسواد و غیرمتمدن بودند
نگذشــته بود اما پیامبر توانسته بود در مدتی کوتاه به
برخی از اهداف واالیی که جامعه  ی انســانی آن را آرزو
می کند جامه  ی عمل بپوشاند .چنین امنیتی حاصل نگاه
مبتنی به اخالق و آموزش مســلمانان با ارائه  ی الگوی
عملی است چرا که در آن زمان هنوز از بهسازی ساختار
اقتصادی خبری نبود .آنچه مســلمانان را به همراهی با
پیامبر سوق می دهد احساس هم سرنوشتی است  یعنی
این که ساکنان مدینه احســاس می کنند که دستاورد
امنیت به خودشــان بازمی گردد و هر گونه همگرایی،
به قــدرت آنها از جهات گوناگــون می افزاید .حرکتی
که در ابتدای انقالب خوب آغاز شــد و متأسفانه تداوم
پیــدا نکرد و اکنون که  39ســال از انقالب می گذرد و
ما در آســتانه  ی ورود به چهلمین سال انقالب هستیم
پس از آن همه هزینه کردن و شهید دادن برای اجرایی
شدن احکام اسالمی و تحمل خســارت های فراوان و
نواخته شــدن تازیانه  ی تحریم ها بــر گرده  ی اقتصاد
کشور هنوز به غیر از برخی شاخصه های نیم بند و تقریباً
اجبــاری و ظاهری که عمق چندانی هم ندارد ،شــاهد
حاکمیــت ارزش های اسالمی نیســتیم و این در حالی
است که امکانات تبلیغاتی که در اختیار نظام جمهوری
اسالمی است بســیار بیشتر از امکانات محدودی است
که پیامبر آن زمان در اختیار داشــت و اکثریت مردم بر
خالف زمان پیامبر باســواد هستند .به راستی اگر امروز
گردشــگری خارجی به ایران ســفر کند ما به غیر از
آثار تاریخی و باســتانی و صنایع دســتی که همه را از
گذشتگان به میراث داریم و البته نیروی انسانی مستعد
و منابع و معــادن خدادادی چه چیــز قابل عرضه ای
داریم که بوی اسالم بدهد .از اقتصاد گرفته تا فرهنگ
و مناســبات اجتماعی و ...همه به گونه ای آسیب دیده
و تقریباً رها شده اســت و از بسترهایی که باید برای
نخبگان علمی و دانشــگاهی فراهم می کردیم و به آنها
از جهات گوناگون انگیزه می دادیم و ایجاد دلبســتگی
می کردیــم چندان خبری نیســت .از رفــاه عمومی و
زیبایی و نظم و پاکیزگی شهرها و روستاها تا احساس
هم سرنوشــتی و حاکمیت روح تعاون که این همه در
قرآن بر آن تأکید گردیده اســت چه سهمی داریم؟ نه
این که نخواسته باشــیم زیرا اغلب کسانی که در این
مرز و بــوم زندگی می کنند آرمانگرا هســتند و تحقق
مدینه  ی فاضله  ی اسالمی یکی از آرزوهای آنهاست که
نمی خواهند چنین آرزویی را به گور ببرند اما این که چرا
نتوانسته ایم کار زیادی از پیش ببریم و به همین دلیل
هر روز به دنبــال ایجاد تغییرات در برنامه ها و طرح ها
و ساز و کارهای قانونی و اجرایی هستیم ،باید به دنبال
پاسخ آن باشــیم .آن بازار رها شده و امن در مدینه  ی
عصر پیامبر را مقایســه کنید بــا خانه ها و مغازه هایی
که در شــهرهای ایران درب و قفــل و حفاظ و دزدگیر
و نگهبان و گشــت محســوس و نامحسوس دارند و
در ابتدای بیشتر کوچه های بن بســت که افراد نسبتاً
برخوردار در آنها سکونت دارند کیوسک نگهبانی دایر
شده و در تمامی بانک ها نگهبان مسلح حضور دارد و در
زمان توزیع پول بین بانک ها نیز خودروهای ویژه همراه
با نگهبان های مسلح سوار و پیاده می شوند و نهادهای
امنیتــی و انتظامی نیــز دائماً مردم را بــا توصیه های
آگاهی بخش هوشــیار نگه می دارند کــه مبادا در دام
کالهبرداران در معابرشــهری و فضای مجازی بیافتند.
پدران و مادران با وجود این که اغلب برای فرســتادن
فرزندان خود به مدرســه از سرویس استفاده می کنند
باز هم دغدغه دارند که مبادا فرزندانشــان با مشــکل
مواجه شوند و با وجود تمامی این مراقبت ها و توصیه ها
و نگهبانی ها و گشــت های محســوس و نامحسوس
باز هم روزانه صدها خبر از کیف قاپی؛ ورود ســارقان
به خانه های مســکونی ،سرقت خودرو ،کالهبرداری در
فضای مجازی و ارتشــاء و اختالس و تصرف مال غیر
و کشــف انواع تخلفات و قاچاق و مواد مخدر طبیعی و
صنعتی در حوزه های گوناگون می شــنویم که صفحه  ی
حوادث روزنامه ها را پر می کنند .حساب کنید اگر امنیت
به اندازه ای باشد که بتوان همه  ی حصارها و حفاظ های
فلزی در کالنشــهرها و شهرستان ها را برداشت و به
کارخانه  ی ذوب آهن فرســتاد به اندازه  ی بهسازی و
مقاوم سازی چند روستا تیرآهن و مفتول فلزی می توان
تولید و توزیع کرد؟  یکی از دســتاوردهای امنیت واقعی
کاهش هزینه هاســت اعــم از هزینه هایی که صرف
بازدارندگی می شــود  یا هزینه هایی که به عنوان حقوق
اد  امه د  ر ستون روبرو
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عملیات عفرین آغاز شده ،منبج هدف بعدی است
رییس جمهور ترکیه آغاز عملیات عفرین در شمال سوریه را تایید کرد .به نوشته روزنامه
حریت ،رجب طیب اردوغان ،رییس جمهور ترکیه در سخنرانی...

آلمان صادرات سالح به عربستان و امارات را متوقف کرد
دولت آلمان تصمیم گرفت صادرات اسلحه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی
را به دلیل مشارکت در جنگ علیه مردم یمن ،متوقف کند...

ایســنا :معــاون اول رییــس جمهــور تصریح
کرد:مهمتریــن بخــش از امکانات مــا قدرت فکر
جوانان مان است که از آن غفلت شده است.
اســحاق جهانگیری عصر دیروز در ادامه ســفر
یک روزه اش به استان البرز ،طی سخنانی در مراسم
افتتاح همزمان طرح هــای صنعتی و دارویی که در
شرکت داروســازی «ســیناژن» برگزار شد ،گفت:
جای خوشــحالی دارد که در این شرکت یک خانم،
مدیرعامل اســت که با وزیر هم کل کل می کنند و
در کارشان جدی هستند.
وی افزود :دوران اداره کشــور با منابع طبیعی به
سر آمده و اگر نگوییم االن این کار غیرممکن است،
بایــد گفت که در آینده غیرممکــن خواهد بود .این
مســیر دارد به آخر می رســد که ما با منابع نفتی و
طبیعی خود را اداره کنیم ،نه به این معنا که منابع ما
در حال اتمام است اما ما یک کشور هشتاد میلیونی
شــده ایم که مردم مان به دنبال توســعه هستند و
خود را با کشورهای پیشــرفته دنیا مقایسه میکنند
و می خواهند در کشــوری توسعه یافته زندگی کنند
که این توســعه تنها با صرف منابع طبیعی که انجام
نمی شود.
جهانگیــری با اشــاره به ســابقه تدوین ســند
چشمانداز بیست ساله کشور ،گفت :بیست سال قبل
که سند چشم انداز را در دولت آقای خاتمی نوشتیم
به این دلیل بود که بیســت ســال آینــده مان را با
افقی روشــن کنیم و بگوییم که کشــورمان باید در

جهانگیری:

به جای نفت به مغز جوانانمان تکیه کنیم

آینده چگونه باشــد و حاال تقریبا دو ســوم اول این
چشــم انداز گذشته است و کشــورهای منطقه هم
دست روی دست نگذاشته اند که ما پیشرفت کنیم
و حاال هــم می بینیم که در برخی زمینه ها وضعیت
مان به آنچه که مطلوب است نزدیک نیست.
معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه فروش
ســالیانه کل منابع نفتی ما تنها نیمی از بودجه سال
را تامین میکند ،گفت :اینکه گفته میشود که اتکا
را از نفــت برداریم باید در عــوض تکیه مان را به
مغز جوانان مان بدهیم و برای شــکوفا شدن ذهن

آنان تالش کنیم .در مغز آنــان در مقطع فعلی اگر
تصمیم بگیریم شــاید می گفتیم که دنبال کارخانه
خودروسازی برویم دنیا از ما ده ها سال جلوتر هستند
اما یک   سری رشــته های صنعتی هستند که نقطه
ثقل دنیا شده اند اما چون این صنایع در ابتدای کار
هســتند ،دنیا هنوز در آن پیشرفت فراوان نکرده اند
و آن مربوط به شرکت های فضای مجازی است.
جهانگیری تصریح کرد :یک وقت ما می نشینیم و
از فضای مجازی و تاثیر آن بر جوانان مان می گوییم
و فکر می کنیم که فضای مجازی یعنی همان یک

مالوردی:

درخواست بازرسی از بازداشتگاه ها را
داده ایم

ایســنا :دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق
شــهروندی با اشــاره به اینکه درخواست بازدید از
بازداشتگاهها را دادهایم ،گفت :این درخواست در حال
بررسی اســت ولی هنوز بازرسی انجام نشده است.
شهیندخت مالوردی ،در خصوص ورود به پیگیری
ایســنا :ســخنگوی شــورای نگهبان با انتقاد از
مسائلی که اخیرا در خصوص بودجه شورای نگهبان
در برخی رسانهها منتشر شده است ،گفت :آقایان باید
بــا انصاف این موضوع را نگاه کنند ،بودجه شــورای
نگهبان از پول تو جیبی برخی مسئولین کمتر است.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری شورای نگهبان
ابتدا گزارشــی اجمالی از مصوبات واصله و بررســی
شده توسط شورای نگهبان ارائه کرد و ضمن تبریک
ایســنا :ترزا می ،نخســت وزیر انگلیس در
اظهاراتی گفت :کشــورش خواهان یک توافق
تجــاری فراگیر بــا اتحادیــه اروپا بــه همراه
یک توافق دفاعی در زمانی است که این اتحادیه
را ترک میکند.
به نقل از روزنامه دیلی میل ،ترزا می ،نخست وزیر
انگلیــس در مصاحبه با روزنامــه آلمانی گفت:
دولــت وی به دنبال این نیســت که در مذاکره
با اتحادیه اروپا همه چیــز را به نفع خود بردارد
و خواهان یک توافق تجاری اســت که جامعتر
از توافقی باشــد که اتحادیه اروپا با نروژ یا کانادا
دارد .صرفــا به خاطر اینکــه بریتانیا از موضعی
متفاوت با این دو کشور وارد مذاکرات شده است.
او بــه روزنامه بیلد آلمان گفت :مســاله این
نیست که ما در مذاکرات همه چیز را به نفع خود
برداریــم .ما خواهان مذاکره بر ســر یک توافق

حقوق شهروندی در بازداشتگاهها و بازداشت شدگان
اعتراضات اخیر ،اظهار کرد :ما به سهم خود تالش
کردیم که نگرانی خانوادههای بازداشت شدگان که
به ما بیان میکردند را به مســئوالن ذیربط انتقال
داده و انتظارات موجود را مطرح کنیم.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا بازدیدی از
بازداشتگاهها هم داشتهاید؟ افزود :ما این درخواست
را دادیم که در حال بررسی است ولی هنوز بازرسی
انجام نشده اســت .فراکسیون امید مجلس شورای
اســامی هم این درخواست را داشته ولی هنوز هم

این بازدید انجام نشده است .مالوردی در پاسخ به
این پرســش که با توجه به تاکید رییسجمهور بر
آزادی دانشــجویانی که نقشــی در این اعتراضات
نداشتند ،شــما چه اقدامی انجام دادید ،خاطرنشان
کرد :ما تقریبا مورد به مورد از طریق وزارت علوم و
اطالعات پیگیری کردیم .وزارت علوم نیز جداگانه
پیگیــر موضوع بود .تاکیــد رییسجمهور بر آزادی
دانشــجویان فرآیند آزادی دانشــجویان مخصوصا
دانشجویان دختر را سرعت بخشید و آن را در اولویت
قرار داد .اتفاقات خیلی خوبی افتاده است و به سمت

کدخدایی:

بودجه شورای نگهبان از پول تو جیبی
برخی مسئولین کمتر است

ســالروز فرار شاه و گرامیداشــت یاد و خاطره شهید
نواب صفوی و تسلیت در پی حادثه دلخراش نفتکش

سانچی ،اظهار کرد :چهار مصوبه دارای مغایرت بوده و
عدم مغایرت چهار مصوبه اعالم شده است .وی گفت:

تکه که ما از آن ناراحت هستیم اما شرکت هایی در
فضای مجازی در دنیا مشــغول هستند که چندین
میلیارد دالر گردش مالی سالیانه دارند.
وی افزود :یکی از رشته های دیگر که در ارتباط
با ای تی است ،بایو تکنولوژی است که با استفاده از
نیروهای خبره و متخصص می توانیم آن را به یکی
از صنایع مهم کشور بدل کنیم.
معاون اول رئیسجمهــوری گفت :ما اگر خوب
به جوانان اتکا کنیم ،خوب توجه کنیم و برای شان
فضای خوب کار درســت کنیم می توانیم به نتیجه
برســیم .این جوانان را نبایــد اینقدر اذیت کرد ،این
ظلم به جوانان اســت چه آنهایی که در این کشور
ماندهانــد و می خواهند کار کنند ،مــا مدام بیاییم و
برای شــان مشــکل درســت کنیم چه آنهایی که
خارج هســتند و می خواهند بازگردنــد و فکر کنیم
سبک مدیریتی درستی اســت ،این کار وا ...درست
نیســت .این کار فراری دادن مغزها و بال اســتفاده
نگاه داشتن آنهاست.
جهانگیــری در پایــان بــا بیــان اینکــه ما با
سیاست گذاری می توانیم مسائل را حل کنیم ،گفت:
مهمترین بخش از امکانات مــا قدرت فکر جوانان
مان است که از آن غفلت شده است.
همچنیــن پیــش از ســخنرانی معــاون اول
رئیسجمهوری از جدیدتریــن داروی گروه دارویی
سیناژن با نام «نئوفور  »۲۴با حضور وزیر بهداشت،
وزیر صنعت ،معدن و تجارت رونمایی شد.
حــال آزاد کردن همه دانشــجویان پیش می رویم.
دســتیار ویژه رییسجمهور در حقوق شــهروندی
همچنین در     باره لزوم تعامل دولت با سایر قوا برای
اجرای حقوق شهروندی ،گفت :دولت اجرای منشور
حقوق شهروندی را از خانواده خود شروع کرده است
و پیگیــری زیادی میکند که مفاد منشــور حقوق
شهروندی به درستی اجرا شــود اما بخشهایی از
حقوق شــهروندی مربوط به سایر دستگاههاست و
از ســویی هم رییسجمهور مســئول اجرای قانون
اساسی است که در قانون اساسی هم به حقوق ملت
تصریح شده است .وی در پایان با بیان اینکه تعامل،
هماهنگــی و همافزایی باید صورت بگیرد تا حقوق
شهروندی در تمام دســتگاهها اجرایی شود ،اظهار
کرد :ما دنبال برقراری تعامل هســتیم و انشاءا...
این تعامل فراهم میشــود اما باید ببینیم چه زمانی
این تعامل برقرار میشود.
طــرح دوفوریتی اصالح قانون انتخابات شــوراهای
اســامیرا داشتیم که فقهای شورای نگهبان نسبت
به تبصره ماده  26ایراد وارد دانستند و مجلس در پی
آن اصالحاتی به عمل آورد که در شــورای نگهبان
مورد بحث بود ،این طرح سه ایراد داشت .سخنگوی
شورای نگهبان افزود :همچنین دو اساسنامه از سوی
هیات وزیران داشــتیم و بیش از  20مورد نامه دیوان
عدالت اداری که مورد بررسی قرار گرفت.

ترزا می:

از اتحادیه اروپا خارج میشویم
نه از قاره اروپا
تجارت آزاد جامع و یک پیمان امنیتی هستیم .ما
موضع متفاوتی از ابتدا با کانادا یا نروژ داشتهایم.
او همچنین گفت :مــا در حال ترک اتحادیه
اروپا هستیم نه قاره اروپا.
نخســت وزیر انگلیس همچنین در پاسخ به
اینکه آیا در صورت برگزاری مجدد همه پرســی
بریگزیت به خروج از اتحادیه اروپا رای میدهد،
پاســخ منفــی داد و گفت :او همواره احســاس
اروپای متحد را دارد .این در حالی است که ترزا
می در همه پرســی نخســت بریگزیت در ژوئن

اردوغان:

عملیات عفرین آغاز شده ،منبج هدف بعدی است

ایسنا :رییس جمهور ترکیه آغاز عملیات عفرین در شمال سوریه را تایید کرد.
به نوشــته روزنامه حریت ،رجب طیب اردوغــان ،رییس جمهور ترکیه در ســخنرانی خود در کنگره
حزب عدالت و توســعه در شهر کوتاهیا در اســتان آناتولی اظهار داشت :منبج سوریه هدف دیگر عملیات
نظامی ترکیه خواهد بود.
روز جمعه وزیر دفاع ترکیه از آغاز عملیات عفرین با گلولهباران مناطق مرزی خبر داده بود.
اردوغان با انتقاد از مواضع آمریکا در ســوریه گفت :برخی در ســوریه تصور میکنند بازی جدیدی به
راه انداختهاند .نام گروه تروریســتی را تغییر داده و میخواهند با نام دیگری آنها را معرفی کنند ،اما برای
ما نام آن گروه هرچه باشــد ،باز هم یک گروه تروریستی است .چه نامش "نیروهای دموکراتیک سوریه"
باشد چه "ارتش مرزی" ،چه "مدافعان مرزی" و چه "نیروهای تامین امنیت مرزی" باز هم ما این گروه
را وابسته به پ.ک.ک میدانیم.
وی در ادامه افزود :گروه پ.ک.ک در لیســت گروههای تروریســتی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
گروه مســتقر در سوریه نیز همانند همین گروه است .با اینکه خود آنها نیز میدانند وابسته به چه گروهی
هستند ،باز هم برای فریب دادن جهان از هر وسیلهای استفاده میکنند.
اردوغان در بخش دیگری از اظهاراتش گفت :زمانی که صحبت از ترکیه میشــود ،به نظر میرســد
که فقط اعضای ســازمان فتو (وابسته به فتحا ...گولن) یادشان میافتد .در نهایت آنها متوجه خواهند شد
که اعتماد به یک گروه تروریستی تا چه حد اشتباه است .به غیر از ترکیه ،در منطقه ،هیچ متعهد دیگری
وجود ندارد .وی در     باره عملیات منبج نیز گفت :با توجه به اینکه تاکنون وعدههای داده شده در     باره منبج
عملی نشده است ،دیگر کسی نمیتواند به ما بگوید چه کار انجام شود .دیگر چنین حقی وجود ندارد .اما
ما هیچ طمعی به خاک سوریه نداریم.
اردوغان تاکید کرد :در مراحل بعدی ما گام به گام کشورمان را تا مرزهای عراق از این تهدید پاکسازی
خواهیم کرد.

 ۲۰۱۶رای به خروج از اتحادیه اروپا داده بود.
وی خاطرنشان کرد ،عقبنشینی از بریگزیت
راهکار نیســت ما پیشنهاد سیاستمداران اتحادیه
اروپــا را برای باقی مانــدن در اتحادیه اروپا رد
میکنیــم .رفراندوم دومی برای خروج از اتحادیه
اروپــا در کار نخواهــد بود انگلیــس به دفاع و
امنیت اروپاییها متعهد است .لندن به هیچ وجه
نمیخواهد پلهای ارتباطی خود با بروکســل را
خراب کند.
او در این مصاحبه گفت :در یک همه پرسی

مجــدد من همان کاری را کــه دفعه آخر کردم
انجام خواهم داد .با این حال ترزا می چندی پیش
در مصاحبه با یک رسانه فرانسوی گفته بود قرار
نیست همه پرسی مجددی برگزار شود و چیزی
که قرار اســت اتفاق بیفتد انگلیس اتحادیه اروپا
را ترک خواهد کرد.

آگهی مناقصه عمومی  96-1012

نوبت اول 96/10/30 :خبرجنوب
نوبت دوم 96/11/1 :عصرمردم

شهرداری منطقه یازده شیراز در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
محدوده  Gرا برای مدت یک سال با برآورد اولیه  10/069/565/246ریال از
طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید .بدینوسیله از کلیه شرکتهای
واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت اخذ اوراق و شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی لغایت
پایان وقت اداری مورخ  96/11/12به آدرس :شیراز بلوار مدرس جنب پل غدیر شهرداری منطقه
یازده مراجعه نمایند.
-1ارائه صالحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی استان فارس الزامی
است و ارائه صالحیت سایر استانها می بایست به همراه مجوز فعالیت از اداره کار استان فارس باشد.
-2مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت الزام ًا می بایست کارشناس فضای
سبز یا کشاورزی ،سهام دار و دارای حق امضا مجاز در اسناد مالی تعهدآور و قراردادها باشد.
-3موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد.
-4شرکت می بایست دارای یک سال سابقه مرتبط در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز باشد.
-5مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  503/500/000ریال به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی
معتبر.
-6آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه تاریخ  96/11/12می باشد.
-7زمان بازدید میدانی ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  96/11/11و محل تجمع دفتر فضای سبز
شهرداری منطقه  11می باشد.
-8زمان تشکیل کمیسیون مناقصه جهت بازگشــایی پاکت ها روز سه شنبه به تاریخ  96/11/17در
محل چهارراه خلدبرین اداره کل حقوقی شهرداری شیراز خواهد بود.
-9هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شــهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار
است که در این صورت سپرده ها مسترد می گردد.
-10بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تصمیمات متخذه
شهرداری خواهد بود.
-11سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
«ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن های  37259918آماده پاسخگویی می باشد».
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دولت آمریکا تعطیل شد
ایرنا :دولت آمریکا به دلیل اختالف نمایندگان مجلس سنا در باره
بودجه و تصویب نشدن بودجه موقت تعطیل شد.
شــبکه تلویزیونی ســی ان ان با پخش مســتقیم از محل سنا
گزارش داد:اختالفات حزبــی همچنان جهت تصویب بودجه موقت
در جریان اســت و این اختالفات بویژه اختالف بین رئیس جمهور و
نمایندگان دموکرات باعث شد تا دولت فدرال آمریکا تعطیل شود.
دونالد ترامپ در آخرین تالشها برای جلوگیری از تعطیل شدن
دولت آمریکا با رهبر دموکراتها در ســنا نیز دیدار کرد ولی به نظر
می رسد که این دیدار نیز نتیجه ای نداشته است.
ســازمانهای فدرال از طریق بودجه ساالنه مصوب تامین مالی
میشــوند .اما در حال حاضر کنگره آمریکا به   دلیل اختالف نظر بر
سر چگونگی هزینه بودجه از تصویب بودجه بلندمدت بازمانده است.
بودجــه موقت فعلی به ادامه کار دولت تا نیمه فوریه یعنی کمتر
از یک ماه دیگر کمک میکند .با این همه این بودجه موقت هم در
سنا رای کافی را به دست نیاورد .با تعطیل شدن دولت تنها خدمات
ضروری دولتی از جمله در حوزه امنیت ملی ،ترافیک هوایی ،سوانح
غیرمترقبه ،زندا نها و اورژانس بــه کار خود ادامه میدهند .آخرین
بار دولت آمریکا در سال  ۲۰۱۳برای  ۱۶روز به تعطیلی کشیده شد.

آلمان صادرات سالح به عربستان و امارات
را متوقف کرد
ایرنا :دولت آلمان تصمیم گرفت صادرات اسلحه به عربستان سعودی
و امــارات متحده عربی را به دلیل مشــارکت در جنگ علیه مردم
یمن ،متوقف کند .به نقل از منابع خبری حاکی اســت؛ این تصمیم
بعد از مذاکرات احزاب متحد مسیحی و سوسیال دموکرات که قصد
تشــکیل دولت ائتالفی این کشــور را دارند ،گرفته شد « .استفان
زایبرت» ،ســخنگوی دولت آلمان روز جمعه گفت تا زمانی که این
دو کشور در جنگ علیه یمن شرکت دارند ،تحریم هم برقرار خواهد
بود .عربستان و امارات و برخی کشورهای منطقه از فروردین 1394
با ادعای حمایت از دولت یمن ،جنگ گســترده ای علیه این کشور
را آغاز کرده اند .با وجود گذشــت بیش از هزار روز از این جنگ و
کشته شــدن هزاران تن از مردم غیر نظامی در یمن ،ائتالف عربی
تاکنون به نتایج دلخواه خود دست نیافته است.
اد  امه از ستون روبرو

مأموران و نگهبانان پرداخت می شود.
چند شب پیش شاهد برگزاری  یک میزگرد پیرامون
معضالت اجتماعی و فرهنگی در شــبکه  4صدا و سیما
بودم که در پایان آن مجری برنامه  یکی از کارشناسان
شــرکت کننده در این میزگرد را مخاطــب قرار داد و
از او پرســید آیا ما می توانیــم بگوییم که در جامعه ای
اسالمی زندگی می کنیم و آن کارشناس با رعایت برخی
مالحظــات اما به گونه ای که بینندگان متوجه منظورش
شوند با برشماری شاخص های سه گانه  ی مسلمان بودن
ثابت کــرد و نتیجه گرفت که از چنین شــاخصه هایی
برخوردار نیســتیم و اساساً جامعه  ی ما اسالمی نیست.
من در آن لحظه شــگفت زده به خود گفتم که پس چرا
ما باید بابت اسالمی بودن جامعه  ی خود این همه هزینه
بپردازیم اما در ادامه خود را دلداری دادم و متقاعد شدم
که حتماً نگاه ما به آینده ای دور اســت و این هزینه ها
برای فردایی اســت کــه هنوز نیامده اســت! هر چند
ناامید کــردن مردم هم راه به جایــی نمی برد اما باید
حداقل پیش خودمان اعتراف کنیم که راه و رسم اداره  ی
جامعه  ی اسالمی این نیست!
معموالً در پاســخ به چنین شائبه ها و پرسش هایی
همه به دنبال مقصر می گردند و از ســاکنان دورترین
نقاط جهان گرفته تا نزدیکترین آن که خودمان باشیم
در تیررس اتهامــات گوناگون قرار می گیرند .در توجیه
نابسامانی ها سهمی برای دشمنان قسم خورده در نظر
می گیریم و از جنگ نرم سخن می گوییم که البته بیراه
هم نیســت در حالی که اهرم هایی که در جنگ نرم به
کار گرفته می شــود نیاز به تکیه گاهی دارد که آن تکیه
گاه نقطه ضعف هایی است که ما داریم! گاهی از تحریم
حرف می زنیم و هزینه هایی که باید بابت ایستادگی در
برابــر رقبای جهانی بپردازیــم در حالی که تحریم نیز
اهرمی اســت که نیاز به تکیــه گاه دارد و ما این تکیه
گاه را بــرای رقبای خود فراهــم می کنیم .اقتصاد ما نه
تنها خودکفا محور و مقاومتی نیســت بلکه سمت گیری
مخاطره آمیزی به ســمت مصرف گرایی دارد به طوری
که ما حتی عشــایرمان را که گونه ای زندگی مبتنی بر
اقتصاد مقاومتی داشتند تدریجا به شهرها کشانیده ایم
و همان زنی که فــرش و زیرانداز خانه اش را خودش
می بافت اکنون ناگزیر است روی فرش ماشینی بنشیند!
بعضاً نیم نگاهی به لزوم فرهنگ ســازی ،برنامه ریزی
و شایسته ساالری داریم در حالی اگر تاکنون شایسته
ســاالری محقق نگردیده باید به شــیوه های گزینش
نیروهــا و معیارهایی من در آوردی بــر مبنای توزیع
امتیاز که تاکنون برای کادرســازی تشــکیالت در نظر
گرفته ایم شــک کنیم ،گاهی با طرح مشکالت مشابه
در سایر کشــورها تالش می کنیم از تیزی تیغ منتقدان
به نحوه  ی مدیریت خود بکاهیم و این در حالی است که
ما در مقام نظریه پردازی خود را باالتر از سایر جهانیان
می بینیم ،در هر شــرایطی مقصر را جناحی می دانیم که
بر مسند قدرت نشسته اســت بدون این که به دولت
در سایه توجه داشته باشیم ،گاهی از ناکارآمدی قانون
سخن می گوییم در حالی که قانون نشأت گرفته از نگاه
و دیدگاه های ماســت و خالصه این که همواره به دنبال
توجیه غلط کاری های خود هستیم و بر اساس فرمول نخ
نما شده  ی تحلیل مشکالت ،همه مقصرند جز خودمان
و جالب اینجاست که به دنبال خانه تکانی و عذرخواهی
و طلب راهنمایی از منتقدین و تغییر شیوه های ناکارآمد
هم نیســتیم و ادعای هزار کشف و کرامات هم داریم و
کسی هم نیست به ما بگوید خسته نباشید.

