شکل ظاهری روزنامه چقدر در جذب مخاطب اثرگذار است؟

الریجانی در نطق پیش از دستور:

زشت و زیبای لباسی از جنس
عکس و کلمه

آمریکا ،انگلیس و فرانسه خالف تمام
نظامات بین المللی به سوریه حمله کردند

صفحه 8

صفحه 10
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«ابتکار» چرایی تداوم حیات بیانیههای سیاسی را بررسی میکند

موضع گیری های
نخواندنی

گروه سیاسی  -تنها کافی است که زمان یک مناسبت به خصوص یا حادثه ای ناگهانی که عموم جامعه را تحت تاثیر
قرار میدهد به یک سایت خبری یا هر رسانه دیگری مراجعه کنید ،مطمئنا تعداد زیادی بیانیه و مصاحبه از چهرهها و
گروههای سیاسی حتی مصاحبه ای در خصوص آن اتفاق را مشاهده خواهید کرد .در چنین شرایطی ،تفاوتی ندارد که
این رویداد امری باشد که هر سال رخ میدهد یا به عنوان مثال حمله موشکی آمریکا به سوریه باشد .بسیاری درباره
این اتفاقات سخنرانی میکنند .در چنن شرایطی است که الزم است بپرسیم ،این بیانیهها چه سودی دارند؟ به عبارت
دیگر ،در شرایطی که بسیاری از افراد جامعه توجهی به این قبیل اظهارنظرها ندارند ،وجود این بیانهها و مصاحبهها چه
دلیل قابل قبولی میتواند داشته باشد؟ ممکن است که در گذشته بیانیهها یا موضعگیری یک چهره سیاسی درخصوص
مسئلهای توانسته باشد تاثیر عمیقی برسیاستهای کالن کشور یا سرنوشت آن داشته باشد اما آن بیانهها بنابر اقتضای
شرایط و موقعیت گذشته بود که توانست چنین تاثیر و گستردگی داشته باشد.

پیشخوان

«ابتکار» از گزارش کمیسیون برنامه درباره تخلفات نفتی
چند ده میلیاردی جدید دولتهای نهم و دهم گزارش می دهد

صف آرایی در بهارستان
علیه تخلفات احمدی نژادی ها
گروه پارلمان  -روز گذشته جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به بررسی
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد قانون
هدفمندی یارانهها و تبصرههای مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی
سالهای  ۱۳۸۹لغایت  ۱۳۹۵اختصاص داشت .گزارشی که پس از قرائت در
صحن علنی ،تذکرات و اخطارهای زیاد نمایندگان را به همراه داشت.
صفحه 10

«ابتکار» از عملکرد کانون کارگردانان
در قدمهای نخست گزارش می دهد

شرح در صفحه 2

«فارابی» در حلقه
مطالبات کارگردان ها

روحانی در گفتوگوی تلفنی با رئیس فدراسیون روسیه:

نباید اجازه دهیم آتش تنشی
جدید در منطقه شعلهور شود

توگو با «ابتکار»
فعاالن اقتصادی در گف 
سیاست جدید ارزی دولت را نقد کردند

صفحه 2

سرمقاله

صفحه 9

بیم و امیدهای «نیما»

محمد صادق جنان صفت

سهم سیف و سیاستهای ارزی در حل بحران ارزی

ایرانیان به ویژه بازیگردانان و بازیگران سیاست این استعداد را دارند که هر رخدادی در هر حوزه را با
ریزهکاری ها و ترفندهایی عجیب به میدان بازی سیاسی بکشانند و در این مسیر است که رفتار ،دیدگاه و ابزار
کارشناسی تعطیل و همه حرکات در چارچوب سیاست تعریف می شود.

« ابتکار»همزمانبانشستسراناتحادیهعربنقشعربستاندرتعیینروندهایخاورمیانهرامرورمیکند

خانههای تاریخی چگونه میتوانند به گردشگری کمک کنند؟

ادامه در صفحه 2

تجربه زندگی در تاریخ

اقدامات آمریکا در سوریه بهانهجویی است
علیاکبر والیتی گفت :آنچه آمریکاییها در سوریه
به بهانه استفاده از سالح شیمیایی انجام دادند ،بهانه
جویی است.
به گزارش ایسنا ،علی اکبر والیتی در کنفرانس خبری با
چی پی بینگ ،عضو کمیته مشورتی وزارت خارجه چین
با بیان اینکه در این دیدار درباره سه مساله سوریه ،برجام
و روابط راهبردی بحث شد گفت :به طرف چینی گفتم از
ابتدای بحران سوریه ایران در کنار سوریه ایستاده و همچنان
هم این حمایت را ادامه میدهد .وی گفت :آنچه آمریکاییها
در سوریه به بهانه استفاده از سالح شیمیایی انجام دادند بهانه
جویی است .آنها به دنبال شکست تروریستها خودشان وارد
کار شدند و این نشان داد حاال که مزدورانشان موفق نشدند
اهداف شان را پیاده کنند حامیانشان وارد شدند و این از
نظر ما محکوم است .دولت و مردم سوریه قویتر از هر زمان
دیگری میتوانند از تمامیت ارضی خود دفاع کنند.
وی ادامه داد :ما یقین داریم اتهام دروغ استفاده از سالح
شیمیایی به دولت سوریه میزنند .دیدار هیات ایرانی از غوطه
شرقی نشان میداد که سالح شیمیایی استفاده نشده چرا که
آثار سالح شیمایی مدتها میماند .والیتی ادامه داد :ما از
مواضع دولت چین در محکومیت حمالت خودسرانه تقدیر
میکنیم .مشاور مقام معظم رهبری در رابطه با برجام نیز
اظهار کرد :چین معتقد است ایران به تعهداتش عمل کرده

کشورهای شرافتمند عربی از جمله عراق ،الجزایر ،لبنان و
تونس همواره از دولت قانونی سوریه حمایت کردند .این
نشست از قبل معلوم است چه نتیجهای دارد و جز یک بیانیه
دیکته شده از سوی حکومت سعودی نتیجهای ندارد.
وی در پاسخ به اینکه برخی به دنبال برجام دو و سه هستند
اظهار کرد :دو خط مشخص در منطقه است خط مقاومت و
خط سازش .خط مقاومت از تهران تا فلسطین ادامه دارد و تا
کنون نشان داده که پیروز است و امروز موقعیت آن قویتر
از هفت سال پیش است .من برای هیات چینی از دیدارم از
غوطه شرقی مثال زدم که این نبرد غوطه شرقی مثل نبرد در
ویتنام بود که مردم ویتنام در دهه  ٥٠میالدی بر فرانسویها
پیروز شدند .وی افزود :بدون تردید پیروزی سوریه در غوطه
شرقی پیروزی بر مجموعه آمریکاییها و اسراییل و سعودی
هاست و در آینده قویتر هم میشوند .دیگران هستند که
باید شکست هایشان را توجیه کنند و گرنه ایران قوی تر از
گذشته به حمایتش ادامه می دهد.
والیتی در پایان درباره آینده برجام نیز تصریح کرد :اینقدر
این گفته های آمریکاییها بی اعتبار شده که هیچ کشوری
سخنان رئیس جمهور آمریکا را جدی نمیگیرد .ما بر مواضع
خود ایستادیم و همه گزینه ها را روی میز داریم و دستمان
کامال باز است و هیچ بن بستی نداریم و متناسب با شرایط
یکنیم.
تصمیمگیریم 

موبایل خاموش مرتضوی
سخنگوی قو ه قضائیه در حاشیه نشست اخیرش با دانشجویان مشهد درباره آخرین
وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته بود که «حکم جلبش صادر شده ولی متأسفانه هنوز
گیرش نیاوردهاند ،حاال نمیدانم چطور هست».
به گزارش ایسنا ،پرونده مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتلهایی بود
که شکات خصوصی شکایت کردند ،دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم
کرد ،اما چون رضایت دادند ،قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند.
مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به
 5سال حبس محکوم کرد و شعبه  22دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی ،حکم
حبس را به دو سال تقلیل داد.
طاهری  12اسفندماه سال  96از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داده و گفته
بود :از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان
وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است.
این در حالی بود که سعید مرتضوی در توضیحی اعالم کرد که تا بحال از طرف اجرای احکام
هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی
مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بیاطالع بوده و خالف
قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.
رضا جعفری وکیل مدافع سعید مرتضوی نیز از وضعیت موکلش اظهار بیاطالعی کرد
و گفت :من در پرونده تامین اجتماعی وکیل مدافع وی بودم و در پرونده کهریزک وکالت
ایشان را برعهده نداشتم.
بهمن کشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ایران در همین
زمینه گفت :به منظور دسترس بودن متهم در مرحله بازپرسی و زمانی که برای او قرار صادر
میشود ،باید دقت شود قرار صادره با نوع و شدت اتهام ،امکانات و ارتباطات متهم برای فرار
و مخفی شدن و خالصه کلیه عواملی که ممکن است در دسترس به او موثر باشد ،تناسب
داشته باشد .از این رو میبینید که در مواردی حتی برای جرمهای نهچندان مهم قرارهای
بسیار شدید و سنگین صادر میشود و حتی گاهی برای برخی از اتهامات به نسبه سبک

قرار بازداشت صادر میکنند.
وی افزود :در سنوات اخیر مورد برجسته عدم دسترسی به متهم موضوع آقای خاوری
است که البته با اتهام مالی مواجه بوده است ولی به هر حال این سوال مطرح شده که اوال
چرا دستگاههای نظارتی در مدتی که فرایند اقدامات وی ادامه داشته متوجه چیزی نشدهاند
و اگر شدهاند چرا عکسالعمل متناسب نشان ندادند و ثانیا این فرد که تحت قرار بوده چگونه
بیدردسر از کشور خارج شده و اینک دسترسی به او ممکن نیست.
کشاورز تصریح کرد :اینک موضوع در مورد فرد دیگری است که اتهام جرایم علیه اشخاص
را دارد و به عنوان معاونت در قتل محکوم شده مطرح است و گویا گفته شده هر چند حکم
صادره علیه وی قطعی و قابل اجراست اما در دسترس نیست و معلوم نیست که کجاست لذا
باید گفت که در حال حاضر هیچ منعی برای اعالم اینکه قرار صادره علیه وی چه بوده وجود
ندارد و بهتر است گفته شود برای فردی که از امکانات وسیع و ارتباطات بسیاری برخوردار
بوده و هست چه قراری صادر شده است .آیا قرار صادره علیه او با شدت اتهام و امکانات فرار
متهم تناسب داشته یا خیر؟
وی افزود :چگونه ممکن است شخصی مانند محکومعلیه مورد بحث ،مخفی شود و در
دسترس نباشد؟ توجه داریم که در برخی از موارد متهمان یا محکومان به نحو اعجازآمیزی
ردیابی و شناسایی و دستگیر میشوند .چگونه ممکن است فردی با چهره شناخته شده و با
روشن بودن محلهای تردد و سکونت و سایر مشخصات غیرقابل دسترس باشد؟
کشاورز تاکید کرد :به هر حال اگر در این مورد امکان دستگیری و اجرای حکم منتفی
شود از مواردی خواهد بود که در تاریخ قضایی باقی خواهد ماند و سواالت بیجواب بسیاری
را مطرح خواهد کرد .این داستان را پیش از این نیز گفته بودم که گفتهاند فردی در دادگاه
نظامی سابق به اعدام محکوم شد اما چون حضور نداشت حکم را غیابی صادر کردند و
طبق معمول رای در روزنامه منتشر و به محکومعلیه اعالم شد که اگر به حکم اعدام
غیابی اعتراضی دارد میتواند اعالم کند و محکومعلیه که از قضیه مطلع شده بود نامهای
به دادرسی ارتش فرستاد با این مضمون که اینجانب به حکم اعدام غیابی اعتراضی ندارم و
استدعا دارم همچنان که غیابا حکم صادر فرمودید آن را غیابا اجرا کنید.

صفحه 15

صفحه 7

والیتی:

و ما تاکید کردیم وظیفه کشورهای دیگر است که آمریکا
را به تعهداتش متعهد سازند .وی در رابطه با روابط ایران
و چین گفت :از زمان سفر رئیس حمهور چین به ایران در
 ٢٠١٦روابط پیشرفت خوبی کرده و از نظر چین ،ایران نقش
مهمی در جاده ابریشم دارد و سفیر چین در این دیدار اطالع
دادند در روزهای آینده هیاتی به ایران میآید به منظور
همکاریهای مهم و راهبردی میان دو کشور از بندر چابهار
دیدار میکند .وی تصریح کرد :در زمانی که وزیر خارجه چین
دو سال پیش به ایران آمد توافق داشتیم که سقف روابط تا
 ٢٠٠میلیارد دالر امکان رشد دارد و اکنون هم در همین
راستا عمل میکنیم .والیتی در بخش دیگری از سخنانش به
مسئله نشست سران کشورهای عربی اشاره کرده و با مالحظه
شرایط خاص منطقه گفت :این نوع اجالسها با محوریت
فشار به لحاظ سیاسی و بینالمللی بی اعتبار است و به جای
اینکه در دفاع از کیان جهان عرب و دولت مظلوم سوریه
باشد به جبههای علیه آن تبدیل شده است .وی اظهار کرد:
اینها (سعودی آمریکا و رژیم اسراییل) مرد میدان که نیستند
بلکه از سراسر دنیا افرادی را بسیج کردند علیه دولت قانونی
سوریه اقدام کنند اما این دولت هفت سال مقاومت کرد و
االن بسیار قدرتمند است .بدون تردید دولت و ملت سوریه
پیروز میشوند و نیاز به حمایت مسئوالن ضعیف النفس
برخی کشورهای عربی ندارند .این در حالی است که برخی

رویاهای شاهزاده

صفحه 5

آگهی تجـدیـد مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید ،لذا از

شرکتهای تولید کننده ای که تأییدیه توانیر را اخذ نموده و برابر الزامات توانیر اقدام به تولید کاال می نمایند دعوت به عمل میآید.
مناقصه شماره 96 -35
مقدار
کاال

واحد
کاال

نوع مناقصه

کم و کیف
مناقصه

محل
تأمین
اعتبار

مشخصات
فنی کاال

مدت
اجرای تعهد

30 000

کیلوگرم

یک
مرحله ای

طبق اسناد

داخلی

برابر استانداردها
و الزامات توانیر

چهار ماه

275

سیم آلومینیوم مینک

20 000

"

"

"

"

"

"

220

"

"

"

"

55

"

"

"

"

144

"

"

"

"

160

"

"

"

"

30

ردیف

عنوان مناقصه

1

سیم آلومینیوم هاینا 120

2

70

3

سیم آلومینیوم فوکس
36

5 000

"

"

4

سیم روکشدار KV 33
مینک 1*70

30 000

متر

"

سیم روکشدار KV 33

20 000

"

"

سیم روکشدار KV 33
فوکس 1*50

10 000

5
6

مبلغ
تضمین

هاینا 1*120

"

"

( میلیون
ریال )

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  97/1/28لغایت  97/2/3با 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  97/2/15به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری – اتاق
شماره  ، 12حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ افتتاح پاکت ها  :روز یک شنبه  97/2/16ساعت  10صبح

شرکتهای تولیدی مجازند تا آخر وقت اداری  97/2/15نسبت 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.
** هیچگونه پیش پرداختی در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد .

** بخشی از بهای کاال از طریق شرکت توانیر بصورت تهاتر پرداخت خواهد شد .

 -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  ir.org.tavanir.WWWو اطالع رسانی مناقصه در سایت شرکت توزیع

IR.KBEPDCO.WWW
نوبت اول97/1/26:
نوبت دوم 97/1/27:

قابل دسترسی می باشد .

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

