چرا «رسانه ملی» در مسیر تکصدایی پیش میرود؟

صدا و سیما
زیر رادیکال!

صفحه 4

پیشخوان
«ابتکار» دالیل کمشدن سهمیه از کارتهای سوخت
را بررسی کرد

کمفروشی بنزین
یا سوختگیری اشتباه؟!

صنعت و مردم تاوان هدررفت انرژی در دستگاههای
دولتی را میدهند

«این روزا» چگونه از خودمان
مراقبتکنیم؟

کلید قفل تولید و صادرات
انرژی در دست دولت

سپری برای روان

صفحه 10

صفحه 9

صفحه 3

جمعههای بیخبری دولت

سرمقاله

گروه سیاسی -بعد از سانحه دلخراش هواپیمای اوکراینی و داغدار شدن ملت ایران،
واکنشها و اعتراضات زیادی در دیر اعالم کردن اصابت موشک به هواپیما شد .مردم و
خانوادههای جانباختگان این سانحه هوایی خواستار شفافسازی در رابطه با اطالعرسانی
به موقع علت این حادثه تلخ شدند .روز دوشنبه علی ربیعی ،سخنگوی دولت در رابطه با
انتقاداتی که به دولت وارد شد ،گفت :ما دروغ نگفتیم .هيچيک از مقامات دولت از جمله

جالل خوشچهره

شخص رئيسجمهوری تا عصر روز جمعه از علت اصلی سقوط هواپيما که همان آتش پدافند
غيرعمدی خودی بوده مطلع نبودند .حاال هم حسن روحانی ،رئیسجمهوری روز گذشته بیان
کرد :بالفاصله بعد از آنکه برای من مشخص شد یک خطای بسیار دردناک و نابخشودنی
انسانی اتفاق افتاده ،به مسئوالن امر اعالم کردم که بالفاصله به مردم اطالع دهند.
شرح درصفحه 2

بازگشت به سیستم ماشه یا تهدید نمادین؟

دادستان کل کشور:

فرانسه ،آلمان و بریتانیا روزگذشته(سهشنبه) در گزارش
به اتحادیه اروپا درباره آخرین تحوالت مربوط به «برجام»
از قصد خود برای به جریان انداختن «سیستم ماشه»
خبر دادند .سه کشور اروپایی عضو گروه  4+1هدف از این
اقدام را نه لغو برجام ،بلکه واداشتن تهران برای بازگشت
به اجرای تعهدات برجامیاش اعالم کردهاند.
سه کشور مدعیاند؛ به جریان انداختن سیستم ماشه،
سازوکار حل اختالفهای مانع در ادامه برجام است.

دولت هرچه سریعتر
سفیر انگلیس را اخراج کند
صفحه 2

ادامه درصفحه 2

یادداشت

سیده فاطمه ذوالقدر

ارتقاء سرمایههای انسانی

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد

آلمان ،انگلیس و فرانسه مکانیسم ماشه در توافق هستهای را فعال کردند

نیاز امروز کشور به ارتقاء سرمایهها و اعتماد اجتماعی
است تا به پشتوانه این سرمایهها اهداف اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی محقق شود ،یقینا ً باور این
است که افزایش این سرمایهها در خأل و معجزهگونه رخ
نمیدهد و زیرساختهای آن بر مدار شفافیت و عملگرایی
صادقانه و صالحانه ،مهیا خواهد شد.

ماشه اروپا بر روی برجام

بازداشت  ۳۰نفر
در تجمعات اخیر
صفحه 2

صفحه 11

ادامه درصفحه 2

تـبــریــکــ
جناب آقای احسان اهلل حجتی

انتصــاب شایســته جنــاب عالــی را بــه ســمت
مدیــرکل مطبوعــات و خبرگــزاری هــای داخلــی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی صمیمانــه تبریــک
و تهنیــت عــرض نمــوه و مزیــد توفیقــات و تفضــات
روزافــزون شــما را در راســتای پیشــبرد اهــداف
عالیــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران از
درگاه خداونــد متعــال مســئلت مــی نمایــم.

اسد فالح  -آذربایجان شرقی
✓ مدیر دفتر نمایندگی روزنامه ابتکار
✓ عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه ها

خبر

یک فعال سیاسی:

جهانگیری :تمام ابعاد حادثه سقوط هواپیما باید روشن شود

معاون اول رئیسجمهوری با حضور در منزل یکی از جانباختگان سانحه هواپیمای
اوکراینی گفت :باید ابعاد مختلف این اتفاق مشخص و جزئیات آن به مردم اطالعرسانی
شود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی معاون اول رئیسجمهوری« ،اسحاق جهانگیری»
عصر سهشنبه در دیدار با خانواده «سعید کدخدازاده» دانشجوی دکتری شیمی
آلی که در حادثه هواپیمای اوکراینی جان خود را از دست داد ،ضمن تسلیت و ابراز
همدردی با این خانواده داغدار ،اظهار کرد :در این حادثه بسیار تلخ و دردناک ،تعداد
زیادی از نخبگان و سرمایههای بزرگ کشور از دست رفتند .معاون اول رئیسجمهوری
با بیان اینکه سوالهای متعددی درباره این حادثه تاسفبار وجود دارد ،افزود :باید
ابعاد مختلف این اتفاق مشخص و جزئیات آن به مردم اطالعرسانی شود.

جریان اصولگرا با چهار ضلع وارد انتخابات میشود
یک فعال سیاسی گفت :پیشبینی نوع رقابتهای انتخاباتی سخت است و در روزهای منتهی به انتخابات مشخصتر خواهد شد.
مرتضی مبلغ در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به این پرسش که پیشبینی شما از اضالع رقابتها در فضای انتخابات  98چیست؟
اظهار کرد :به دو دلیل خیلی نمیتوان از رقابتهای انتخاباتی پیشرو ،پیشبینی دقیقی داشت .اول به دلیل رد و تایید
صالحیتها؛ اگر شاهد رد صالحیت تمامی کاندیداهای اصالحطلب باشیم دیگر نامزدی باقی نمیماند تا اصالحات لیست بدهد
و دوقطبی معمول اصالحطلب  -اصولگرا شکل بگیرد.
وی ادامه داد :دلیل دیگر به اتفاقات درون اردوگاه اصولگرایان بازمیگردد؛ چرا که تفرقهای بین آنها وجود دارد .احمدینژادیها،
پایداریها ،سنتیها و همچنین جریان جوانان انقالبی ،خواهان پیروزی در انتخابات مجلس هستند.
این فعال سیاسی تصریح کرد :این چهار کنشگری در اردوگاه اصولگرایان در جریان است که معلوم نیست به کجا برسند .اگر بتواند
به یک اجماع نسبی برسند موفق خواهند بود ،اما این اجماع یک امر بعید است .از سوی دیگر خیلی مشخص نیست این چهار جریان به صورت مستقل
میتوانند عمل کنند یا خیر.
وی افزود :پیشبینی نوع رقابتهای انتخاباتی سخت است و در روزهای منتهی به انتخابات مشخصتر خواهد شد؛ در حال حاضر یک ضلع انتخابات
اصالح طلبان هستند که با وجود چند مورد محدود تک روی کردن ،با ساز و کارهای سالهای گذشته موفقیت خود را به ثمر رساندند .در میان جریان
اصولگرایان نیز چهار ضلع وجود دارد .مبلغ ادامه داد :قطعا وزن این  5ضلع متفاوت است؛ در واقع اگر بین دو جریان اصلی کشور قضاوت کنیم دو ضلع
انتخاباتی داریم که خود جریان اصولگرایی چهار ضلع داخلی دارد.
وی اظهار کرد :ما دلمان میخواهد به انتخابات خوشبین باشیم ،اما فضا نامناسب است.

•

نوبت اول

عنوان پروژه ها " :واگذاری امور خدمات شهری در سطح ناحیه یک منطقه چهار شهر زاهدان "
کارفرما:شهرداری زاهدان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شــهرداری زاهــدان در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه " واگــذاری امــور خدمــات شــهری در ســطح ناحیــه یــک منطقــه چهــار
شــهر زاهــدان " را بــه شــرکتهای دارای صالحیــت معتبــر کار از اداره کل تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی در زمینــه خدمــات شــهری واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل
برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
(ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/10/25می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت  :روز چهــار شــنبه  1398/10/ 25تــا روز دوشــنبه  1398/10/30بــه متقاضیــان ارائــه میگــردد .ضمنا بــه منظور
دریافــت اســناد تجدیــد مناقصــه مبلــغ  500،000ریــال بــه حســاب شــماره  100789724654بانــک شــهر بــه نــام درآمدهــای عمومــی شــهرداری زاهــدان واریــز گردد.
• نــام و نشــانی مناقصــه گــزار :شــهرداری زاهــدان بــه نشــاني زاهــدان  -خیابــان آزادی – کدپســتی - 9813673157 :تلفــن 054 – 33224064-7 :
و مــدت انجــام خدمــات دوازده ( )12مــاه شمســی میباشــد.
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 - 1ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد (الــف) آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت
وزیــران بــه نفــع کارفرمــا (مطابــق کاربــرگ شــماره یــک) باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم
پیشــنهادات در نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
 - 2در صورت واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده شهرداری  700817467817نزد بانک شهر شعبه زاهدان
دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات توســط مدیریــت حقوقــی و امورقراردادهــای شــهرداري زاهــدان
بــه نشــاني زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع طبقاتــي ســعدي -بلــوك اول -طبقــه ســوم -تلفن054-33213180:انجــام میگیــرد.
• محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه
پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد
شــد .الزم بــه ذکــر اســت پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده شــامل پاکــت لفــاف ،پاکــت الــف ،ب ،و ج بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع
در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل گردد-.اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل
عضویــت در ســامانه :مرکــز تمــاس  021-41934و  85193768و 88969737
تاریخ انتشار نوبت اول  98/10/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/10/28 :
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