«ابتکار» ماجرای شکایت از هیات داوران جشنواره فیلم فجر را بررسی می کند

رئیس جمهور سابق دوباره برای قوه قضائیه رجزخوانی کرد

احمدی نژاد پشت در
دادگاه بقایی

مورد عجیب
«التاری»
صفحه 9

همینصفحه

سال چهاردهم  -شماره  16 - 3929صفحه  1000 -تومان

پنجشنبه 26بهمن28 - 96جمادی االول 15- 1439فوریه 2018

بگیر و ببند دالالن بار دیگر جایگزین اصالح سیاست های ارزی شد

کاهش اندک نرخ ارز
به زور دستبند

گروه تولید و تجارت  -جمشید میرابی ،صرافی کوچکی در انتهای یکی از پاساژهای قدیمی منوچهری دارد .او تا قبل از
سال  ،91صبحها ،هنگامی که ساعت کاری خرید و فروش ارز آغاز میشد ،به باالی سکوی سنگی خیابان فردوسی ،سر
منوچهری که نقطه عطف قیمت گذاری ارز آن مناطق است ،می رفت و با گفتن «بسم اهلل» کاسبی خرید و فروش ارز خود
و همکاران را آغاز می کرد .این حرکت متداول هر روزه ،میرابی را در آن حوالی به جمشید بسم اهلل معروف کرده بود.
اواخر سال  91که نرخ ارز به  3هزار تومان رسیده بود ،تقریبا افزایش قیمت  2هزار تومانی را از سال  90آغاز کرده و با
جهش بلندی ،به این نقطه رسید .در آن زمان که نوک پیکان انتقاد بسیاری از افراد به سوی دولت بود ،دولت با رو کردن
آسی به نام «جمشید بسم اهلل» ظاهرا از زیر بار مسئولیت افزایش نرخ ارز شانه خالی کرد .پس از ان در ادبیات اقتصادی
تمامی دولت ها باب شد که وقتی نرخ ارز رو به افزایش می گذارد ،عوامل بیرونی و غیراقتصادی را در این مورد مقصر
بدانند .البته ازسال  91تا این روزها ،کمتر بحران ارزی داشتیم .اما در یک ماه اخیر ،به اندازهای التهاب در این بازار باال
گرفته که تمام افراد جامعه ،از فقیر تا غنی را به نگرانی خاصی فرو برده است .آثاری که افزایش ناگهانی و حتی پلکانی
قیمت ارز می تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد ،بازگشت تورم و کاهش ارزش پول ملی است.
شرح در صفحه 5

پیشخوان

حسن روحانی امروز در راس هیاتی بلندپایه به هند سفر میکند

تهران و دهلینو
از دریچه چابهار

صفحه 15

دالیل اقبال بیشتر مخاطب به آثار ترجمه
در حوزه کودک بررسی شد

قصههای خارجی شیرین تر از
قند پارسی

صفحه 8

«ابتکار» از تشکیل جلسه فراکسیون امید درباره مرگ سیدامامی
گزارش می دهد

جایگاه گم شده ورزش در زندگی روزمره ایرانیها

از شنبه شروع میکنم!

بهارستان به دنبال شفافسازی
زوایای یک ابهام

از تلخی بدبینانه تا تلخی واقعبینانه
روز گذشته بود که مصاحبهای با سرلشکر سید حسن فیروزآبادی ،رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح روی
خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت .این مصاحبه نسبتا طوالنی ،در واقع سیر وقایع از شکلگیری  2خرداد
 76تا ماجراهای پس از انتخابات سال  88را در بر میگرفت.
ادامه در صفحه 2

سه الشه پرنده مبتال به ویروس آنفلوانزای فوق حاد
در چیتگر تهران مشاهده شد

دوباره آنفلوآنزا
در کمین پرندگان

آقای هاشمی در روی کار آمدن آقای خاتمی نقش داشت

دوم خردادیها ماجرای کوی دانشگاه را طراحی کرده بودند

راهپیمایی  25خرداد  88گروهکی بود ،نه مردمی

جریان سازماندهی «فتنه سبز» چیزی غیر از اخالق و اعتقاد موسوی ،کروبی و خاتمی بود
حسن روحانی از سرهنگ هم باالتر است
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رئیس جمهور سابق دوباره برای قوه قضائیه رجزخوانی کرد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

احمدی نژاد پشت دردادگاه بقایی

محمود احمدینژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام بار دیگر با حضور در جمع اندکی از مردم انتقادها
و ادعاهای خود را تکرار کرد.
روز گذشته حمید بقایی برای حضور در چهارمین جلسه
رسیدگی به اتهامات خود وارد شعبه  ۶۸دادگاه تجدیدنظر
استان تهران شد اما با وجود اینکه اعالم شده بود محمود
احمدینژاد ،حمید بقایی را در این جلسه همراهی خواهد کرد
اما بقایی به تنهایی وارد دادگاه شد و احمدینژاد و مشایی هم
دقایقی پس از ورود بقایی خود را به جلسه دادگاه رساندند.
اسفندیار رحیممشایی درباره دلیل همراهی احمدینژاد گفت:
آقای احمدینژاد هدفش این بود بیاید از حق قانونی ملت
دفاع کند و آن حق برگزاری دادگاه علنی است احمدینژاد
میخواهد ببیند آیا او را در جلسه دادگاه راه میدهند یا خیر.
وی افزود :ما نظر خود را درباره پرونده آقای بقایی اعالم
کردیم .آقای بقایی یک انسان خدوم ،فداکار و پاک است و
اقدامی که علیه ایشان انجام میشود کامال سیاسی است .با
این حال نیروهای امنیتی مانع از حضور محمود احمدی نژاد
در جلسه دادگاه شدند و او در واکنش به این تصمیم با حضور
در میان مردم باردیگر ادعاهای خود را تکرار کرد و عملکرد
همه مسئوالن کشور را زیر سوال برد .وی گفت :انقالب شد
که عدالت باشد ،انقالب شد که حق مردم تادیه شود ،انقالب

شد که یک عده صاحب اختیارات و ملت فقیر نباشد .انقالب
شد یک عدهای از زور سیری در حال انفجار نباشند و اکثریت
ملت به امکانات اولیه زندگی محتاج باشد .انقالب شد که
مردم بتوانند آزادانه حرف بزنند و آزادانه از حق خود دفاع
کنند و دستگاههای گوناگون مدافع حق مردم باشند .وی
مدعی شد :امروز متاسفانه یکی از مهمترین مجموعههایی که
باید مدافع حقوق ملت باشد در مقابل ملت است .عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام ادامه داد :کوچکترین انتقا د و اعتراض
با شدیدترین رفتار مواجه میشود .وی گفت :میخواهیم از
این رفتار شکایت کنیم اما کجا باید شکایت کنیم؟ جایی
نیست .کسی که در دستگاههای دولتی و حکومتی مورد ظلم
واقع شده است ،کجا برود؟ آیا به خودشان مراجعه کند؟ عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :اگر خودشان مورد
اعتماد بودند که مشکلی پیش نمیآمد .چه راهی در برابر
ملت باقی میماند؟ ملت به کجا باید شکایت کنند؟ این سوال
اساسی است .احمدینژاد در حالی که به درب بسته دادگاه
تجدید نظر اشاره میکرد ،گفت :مردم ایران به شما عرض
کنم به لطف خدا و به فضل الهی این شرایط به زودی به نفع
ملت اصالح خواهد شد .احمدینژاد گفت :گفته بودند دادگاه
علنی است ،ما آمده بودیم در دادگاه علنی شرکت کنیم که
میگویند ممنوع است .در آنجا چه میگذرد خدا میداند.

احمدی نژاد بعد از اتمام سخنانش در مقابل درب بسته دادگاه
تجدید نظر و با حضور ماموران نظامی و انتظامی و جمعیتی
از مردم که در حال شعار دادن بودند به همراه اسفندیار رحیم
مشایی محل دادگاه تجدیدنطر را ترک کرد .گفتنی است که
حمید بقایی در پایان چهارمین جلسه رسیدگی به پروندهاش
در شعبه  ۶۸دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه در
این جلسه درباره دانشگاه ایرانیان صحبت شد ،گفت :در این
جلسه اثبات کردیم نهاد ریاست جمهوری اسناد کذب ارائه
کرده و بی جهت به دولت قبل اتهام زده است و در این راستا
مستندات خود را ارائه کردیم .وی با بیان اینکه جلسه بعدی
رسیدگی به شنبه آینده موکول شد ،اظهار کرد :فشردگی
جلسات امکان دفاع را از ما گرفته است و باعث میشود این
ابهام به وجود بیاید که آیا رای از پیش صادر شده است و اینها
تشریفات ظاهری است .بقایی تاکید کرد :چه ضرورتی دارد
که جلسه امروز چهارشنبه باشد و جلسه بعدی شنبه؟ چگونه
در این فرصت کوتاه مستندات خود را ارائه کنیم؟ هرچند
دفاعیات ما کامل است .معاون رئیس دولت دهم با اشاره به
اتهام مربوط به برداشتهای غیرقانونی در دانشگاه ایرانیان
خاطرنشان کرد :به ما اتهام میزنند که برداشتها غیرقانونی
بوده است در حالی که این برداشتها بر اساس مصوبه دولت
بوده است و بنده هیچ دستوری ندادم.

دادستان تهران با اشاره به پرونده کاووس سیدامامی هشدار کرد

دخالت در پرونده قضایی دارای اشکال است
دادستان عمومی و انقالب تهران یا اشاره به پرونده کاووس سیدامامی گفت:
برخی علی رغم اینکه هم پزشکی قانونی و هم قاضی ویژه دادسرای جنایی و هم
خانواده متوفی اعالم کردهاند که این موضوع خودکشی بوده است؛ کماکان فرافکنی
و تشکیک می کنند ،در واقع این خودکشی رخ داده و در گزارش کالبد شکافی
پزشکی قانونی وجود دارد.
عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه جلسه بررسی آسیب های اجتماعی که با حضور
مسئوالن دستگاه های اجرایی برگزار شد ،در ارتباط با آخرین پرونده جاسوسان محیط زیست
اظهار کرد :در این رابطه توضیحاتی ارائه کردیم اما ذکر چند نکته در اینجا مورد تاکید است؛
ابتدا اینکه عدهای گالیه می کنند که مسئول حفظ جان متهمان و زندانیان چه کسی است ،این
در حالی است که دادستان تهران در تمام زندانها ،قاضی مقیم دارد .دادستان تهران افزود :بر
تمام زندانها نظارتهای شدیدی صورت میگیرد و به صورت مستمر ،مکرر و منظم از زندانها
و بازداشتگاهها بازدید میشود و از طرفی معاونان مکلفند هفته ای یک بار به زندانها سر بزنند
و نظارتهای الزم را انجام دهند .وی افزود :خودکشی یا فوت متهم در سایر زندان های دنیا نیز
وجود دارد؛ اما اینکه ما بگوییم دستگاه قضایی در این زمینه نظارت نکرده که این فرد خودکشی
کرده ،خیر ،اینگونه نبوده است .جعفری دولت آبادی بیان کرد :وقتی اسناد و تحقیقات به متهم
ارائه شد ،فرصتی برای پاسخ خواسته است که تحقیقات به روز بعد موکول شد و چون این
فرد مالحظه کرده که اسناد و اطالعات زیادی در اختیار سیستم تحقیق کننده قرار گرفته،
تصمیم به خودکشی گرفته است و این امر ناشی از عدم نظارت نبوده است .دادستان تهران بیان
کرد :در این مورد هم که میگویند چرا دادستان دیر اطالع رسانی کرده است ،باید گفت در
پرونده های مهم امنیتی ،سرنخ های زیادی وجود دارد که با بیان مطالب تحقیقات ،آسیب می
بیند و عده ای هوشیار می شوند و از طرفی ما زمانی اقدام به اطالع رسانی می کنیم که به
دالیل متقنی برسیم .بنابر این اینگونه نیست که هر کسی دستگیر می شود ،ما بالفاصله تکلیف
به اطالع رسانی داریم .البته به خانواده ها اطالع داده می شود اما اطالع رسانی عمومی منوط
به صحت تحقیقات ،اقرارها و اقناع دادستان از انجام تحقیقات است.
وی تصریح کرد :برخی علی رغم اینکه هم پزشکی قانونی و هم قاضی ویژه دادسرای جنایی و

هم خانواده متوفی اعالم کردهاند که این موضوع خودکشی بوده است؛ کماکان فرافکنی و تشکیک
می کنند ،در واقع این خودکشی رخ داده و در گزارش کالبد شکافی پزشکی قانونی وجود دارد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اظهارنظرهایی که در این رابطه می شود ناشی از بی اطالعی از
امور پرونده است ،گفت :مسئوالن و کسانی که در این باب اظهار نظر می کنند ،توجه داشته باشند
که این موضوع یک پرونده قضایی است و اظهار نظر و دخالت در امر قضایی اشکال دارد .دادستان
تهران تاکید کرد :در مواردی که از مطلبی اطمینان حاصل پیدا کنیم آن را اعالم خواهیم کرد.
بنابراین اقدام به انتشار مطالبی که از آن اطالع ندارید ،نکنید .ما از این حادثه متاسف شدیم ،اما
تحقیقات این پرونده ادامه دارد و حداقل بیش از شش ماه بر روی این موضوع بررسی هایی انجام
شده است .وقتی اقدام به دستگیری شد که ضرورت داشت انتقال اطالعات متوقف شود .بنابراین
افراد نباید اظهار نظرهایی مغایر با محتویات پرونده ،اقرارات متهم و اسناد موجود در پرونده مطرح
کنند .اینکه مطرح می کنند که فالن فرد دستگیر شد و بعدا معلوم می شود که دروغ است،
موجب نگرانی مردم می شود .دستگیری ها بر اساس سلسله مراتب و قانون انجام می شود و
دادستان بر این موارد نظارت دارد و از همکاران قضایی خود می خواهم که نظارت های خود بر
بازداشتگاه و کالنتری ها را افزایش دهند .وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده
فساد شهرداری به قوه قضائیه ارسال شده است یا خیر گفت :بله هم شکوائیه پلیس و هم گزارشی
که اخیرا ً فرستاده بودند به شعب بازپرسی ارجاع کردیم و درحال بررسی هستیم.
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عکس :حامد ملکپور  /تسنیم

سرمقاله

رضا دهکی

روایت غریب دو دهه عجیب
برای اجرای پروژه دوم خرداد 20میلیون تومان به حجاریان و نبوی دادند
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صفحه 3

سرلشگر فیروزآبادی از رویدادهای  2خرداد  76تا ماجراهای  88می گوید

نوبت دوم

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد خرید خدمات ذیل را از محل اعتبارات کاهش تلفات از
طریق مناقصه عمومی واگذار نماید  ،لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید .
شماره
مناقصه

96-43

نوع مناقصه

عنوان مناقصه

خرید  105دستگاه انواع ترانسفورماتور
سه فاز نرمال  20کیلوولت روغنی
خرید  295دستگاه انواع ترانسفورماتور
سه فاز نرمال  33کیلوولت روغنی

یک مرحله ای
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زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  96/11/28لغایت  ( 96/12/5به مدت  5روز کاری ) با مراجعه در
ساعات اداری به اتاق شماره  ( 14امور تدارکات ) و همچنین مراجعه به سایت توانیر یا سایت شرکت برق استان تا زمان
تحویل اسناد

زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه  :تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  96/12/15به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید
مطهری – اتاق شماره  ، 12حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ افتتاح پاکات  :روز چهارشنبه  96/12/16ساعت  10صبح

شرکتهای پیمانکاری مجازند تا آخر وقت اداری  96/12/15نسبت 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  1534به
نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه 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 ترتیباثر داده نخواهد شد .

پاکتهای فاقد الک و مهر بازگشایی نخواهد شد .سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .-در قرارداد هیچگونه پیش پرداخت یا تعدیلی لحاظ نخواهد شد .

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

توزیع IR.KBEPDCO.WWW
تاریخ انتشار نوبت اول 96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/26 :

قابل دسترسی می باشد.

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

