القاصیمهر از شناسایی  36نفر که در ترور سردار
سلیمانی نقش داشتند خبر داد

صدور حکم جلب ترامپ
از سوی دادستان تهران

پیشخوان
«ابتکار» تاثیر بسته حمایتی بر صادرات غیرنفتی
در سال  ۹۹را بررسی کرد

قرارداد ایران و چین
واکنش برانگیز شد

سختیهای عبور از
حاشیههای یک توافق  25ساله
دستاندازهای مسیر صادرات
صفحه 10

صفحه 11

آیا گیشه سینماها دوباره رونق را تجربه
خواهند کرد؟

بحران صندلیهای خالی
پیشروی پرده نقرهای

صفحه 4

صفحه 2

زاگرس در سوگ سیاوشان

گروه جامعه  -براساس گزارشهای منتشر شده از سوی مقامات شهر پاوه ،در طول
یک هفته اخیر جنگلهای زاگرس در استان کرمانشاه  2بار طعمه حریق شدهاند .یک بار
پنجشنبه هفته گذشته ،که گویا در عصر روز شنبه یعنی  2روز بعد آتش به همت فعاالن
محیطزیست و متولیان آن به طور کامل اطفاء شده است و بار دیگر آتش در روز یکشنبه

سرمقاله
رضا دهکی

هفته جاری در نقطهای دیگر به نام بوزین مرخیل در دره ژاله به جان جنگلهای زاگرس
افتاده است .آتشی که اگرچه به گفته فرمانداری پاوه یک روز بعد به طور کامل اطفاء شده
اما شعلههایش در دل خانوادههای  3فعال محیطزیست که هنگام خاموش کردن آتش در
منطقه حفاظتشده در محاصره آتش گرفتار شدند ،شعلهور خواهد ماند.
شرح درصفحه 3

فراتر از فاجعه

رئیسجمهوری:

بازه سه ماهه آبان تا دی  98از پرحادثهترین روزهای
تاریخ معاصر ایران به شمار میرود؛ روزهایی که سلسله
حوادث آن ،که از جنس شدت اثرگذاری بر جامعه ،قابل
مقایسه با روزهای منتهی به انقالب  57و برخی مقاطع
پس از انقالب اسالمی ،جنگ  8ساله ایران و عراق و
حوادث سال  88هستند.
در حالی که جامعه ایران هنوز از شوک ابعاد گوناگون
حوادث پس از گرانی یکشبه بنزین در آبان  – 98با
شکل اطالعرسانی عجیب و نامطلوب دولت و اظهارات
عجیبتر رئیسجمهوری مبنی بر آگاهی از ماجرا در
صبح جمعه ،یعنی فردای اعالم خبر – از اعتراضات
خیابانی گرفته تا قطعی اینترنت و به دنبال آن ،ترور
سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش ،تشییع
گسترده پیکر وی در چندین شهر کشور و البته حواشی
آن ،از جمله کشتهشدن جمعی از هموطنان در کرمان
به دلیل ازدحام در مراسم تشییع بیرون نیامده بود،
واکنش و حمله انتقامی موشکی سپاه پاسداران به
پایگاه آمریکاییها در عراق ،موسوم به عیناالسد باعث
ترکیبی از احساسات مختلف در بین اقشار گوناگون
جامعه شد؛ از افتخار به انتقام سخت تا نگرانی از
جنگ! اما سقوط هواپیمای  752اوکراینی با 176
سرنشین که اغلب آنها هم ایرانی بودند در بامداد 18
دی ماه – روز بعد از این حمله انتقامی – شوک دیگری
به روزهای پرحادثه سال  98افزود.

توسعه فضای مجازی نقش موثری
در مقابله با کرونا داشته است
همین صفحه

دادستان نظامی تهران در دیدار با جمعی از خانوادههای کشتهشدگان هواپیمای اوکراینی تشریح کرد

سریال خطاها برای شلیک اشتباه به پرواز 752
سه متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی در بازداشت هستند

عدم کسب مجوز کاربر سامانه پدافندی از شبکه حتی در  26ثانیه
فاصله شلیکهای اول و دوم

دلیلی بر هک سایبری و اختالل بیرونی در سامانه پدافندی و نفوذ

وعده شهردار  12ساله تهران در پایان
ماه اول نمایندگی و ریاست مجلس

در رادارها به دست نیامده است

در سانحه هواپیمای اوکراینی ،هیچ دستوری مبنی بر شلیک از
سوی شبکه به سامانههای پایین دستی صادر نشده

سامانه پدافندی در وضعیت «آتش محدود» بود و نه آتش به اختیار
صفحه 2

میتوانیم طی  ۶سال
آلودگی هوای تهران را به حداقل
ممکن برسانیم
صفحه 2

ادامه درصفحه 2

تجدید شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومي
شماره99/06
نوبت دوم

رئیسجمهوری:

توسعه فضای مجازی نقش موثری در مقابله با کرونا داشته است
رئیس جمهوری گفت :استفاده از فضای مجازی
در بخشهای مختلف از جمله طرح غربالگری و امور
آموزشی مدارس و دانشگاهها کمک بزرگی به اجرای
فاصلهگذاری اجتماعی و مقابله موثر با کرونا کرده
است .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه
در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در
سال جدید و پس از شیوع کرونا ،از تالشهای وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات و مرکز ملی فضای مجازی
و دیگر دستگاهها مانند وزارت بهداشت و درمان و
آموزش و پرورش برای ارائه خدمات بسیار ارزنده به
مردم و جامعه در ایام مواجهه کشور با شیوع کرونا
قدردانی کرد .رئیس جمهوری گفت :با الکترونیکی
شدن بسیاری از خدمات ،مانند پرداخت قبوض آب،
برق و گاز و بیمه درمانی در وقت و هزینه زندگی
مردم بهرهوری خوبی انجام شده است .روحانی

افزود :با توجه به ادام ه شیوع کرونا ،الزم است وزارت
آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
اطالعات با بهرهگیری از تجربیات و دستاورد تدریس
دروس در صدا و سیما و فضای مجازی برنامه خود
را برای سال تحصیلی جدید تدوین کنند تا درصورت
لزوم مورد بهرهبرداری قرار گیرد و اگر مصوبهای برای
اصالح و ارتقاء شبکههای آموزشی کشور نیاز است
مرکز ملی فضای مجازی آن را بررسی و به شورای
عالی ارائه خواهد داد .رئیس شورای عالی فضای
مجازی با بیان اینکه فاصلهگذاری اجتماعی باید به
عنوان یک اصل مهم مورد توجه همگان قرار گیرد،
خاطرنشان کرد :بخشهای مختلف و مهمی مانند
اقتصاد و خدمات باید حتیاالمکان از طریق دولت
الکترونیک دنبال شود؛ برای توسعه شبکهها به منظور
دسترسی و استفاده همگان ،مسوولیت سنگینی بر
عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است که باید

با همکاری دستگاههای خدماتی سریعتر انجام شود.
روحانی یادآور شد :ایجاد و دسترسی به شبک ه ملی
اطالعات امن و ارزان همواره مورد تاکید دولت بوده
و باید در این راستا تالش کنیم .رئیس جمهوری با
تجلیل از خدمات و نقش ارزنده دکتر الریجانی رئیس
سابق مجلس شورای اسالمی در جلسات شورای عالی
فضای مجازی ،به دکتر محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس یازدهم که برای اولین بار در این جلسه حضور
یافته بود ،خوشآمد گفت.در این جلسه معماری،
اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطالعات نهایی
شد و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.
بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجزای
شبکه ملی اطالعات شامل شبکههای هسته ،تجمیع
و دسترسی ،مراکز تبادل ترافیک ،شبکههای توزیع
محتوا ،شبکههای اختصاصی ،مراکز داده عمومی،
قطبهای مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد است.

معاون اول رئیس جمهوری :دولت در تالش است ارز مورد نیاز کشور را تأمین کند
جلسه دیدار تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با معاون اول رئیس
جمهوری عصر روز دوشنبه برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه تأمین ارز
مورد نیاز کشور یکی از مهمترین اولویت های در دستور کار دولت است ،گفت:
دولت در تالش است ارز مورد نیاز کشور را تأمین کند و انتظار داریم بخش
خصوصی و صادرکنندگان کشور نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه
اقتصادی کشور را به عنوان دغدغه ملی با جدیت دنبال کنند .جهانگیری از
بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان به عنوان خدمتگزاران کشور یاد
کرد و با تأکید بر اینکه دولت اهتمام جدی دارد که از بخش خصوصی حمایت
کند ،افزود :باورم این است که بخش خصوصی باید به معنای واقعی محور
اقتصاد کشور باشد و دولت نیز در تالش است تا بخش خصوصی توانمند شود
چرا که معتقدم هر چه بخش خصوصی توانمندتر باشد به نفع منافع ملی و
توسعه کشور است .معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اهمیت نقش اتاق
بازرگانی به عنوان حلقه وصل بخش خصوصی کشور با دولت خاطرنشان کرد:
اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی کشور است و انتظار داریم که ضمن
گفتوگو با بخشهای مختلف دولت ،راهکارهای عملیاتی برای حل مشکالت
پیش روی صادرکنندگان ،واردکنندگان و تولیدکنندگان کشور به دولت ارائه
دهد .جهانگیری با اشاره به برنامهریزی آمریکایی ها برای فروپاشی اقتصاد
ایران گفت :آمریکاییها برنامهریزی کرده بودند که با اعمال تحریمهای سخت
و هدفمند ،اقتصاد کشور ما را دچار فروپاشی کنند اما به فضل الهی و درنتیجه
مقاومت ملت بزرگ ایران و همت همه مسئوالن و بخش خصوصی این هدف
آمریکاییها با شکست مواجه شد .معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد :عالوه
بر تحریم ها ،شیوع بیماری کرونا هم که بر بسیاری از اقتصادهای مطرح و بزرگ
دنیا ضربه اساسی وارد کرده است ،به اقتصاد کشور ما هم آسیب زد ولی اقتصاد
ایران روی پای خود ایستاده و انشاءالله بر مشکالت فائق خواهد شد و مهم این
است که در این شرایط سخت همه ما تالش کنیم که کشور با سرافرازی از این
مرحله دشوار عبور کند .جهانگیری از اتاق بازرگانی ایران خواست در جلسات

خود با بانک مرکزی راهکارهایی را برای حل مشکالت ارزی صادرکنندگان و
واردکنندگان ،تدوین و هماهنگیهای الزم را برای رفع موانع پیش رو انجام دهند.
در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گزارشی از مشکالت و دغدغههای
صادرکنندگان کشور ارائه کرد و گفت :صادرکنندگان حرفهای و شناسنامهدار
کشور همواره به تعهدات خود عمل کرده اند و ارز حاصل از صادرات آنها به
چرخه اقتصاد کشور بازگشته است .در این نشست همچنین تعدادی از اعضای
اتاق بازرگانی ایران دغدغه ها و مسائل پیش روی صادرکنندگان را مطرح و
راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل این مسائل ارائه کردند.

شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری – تلفن 13-07433334812:در نظر
دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات پروژه زیر را طبق براورد ذکر شده با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه
عمومی یک مرحله ای به شرکت هایی که دارای رتبه حمل و نقل از اداره کار و امور اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد هستند
واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز گشایی پاکات از طریق درگاه
سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :روز سه شنبه 1399/04/10
- 1موضوع مناقصه  :تامین خودرو های استیجاری(حمل و نقل)درون شهری و برون شهری شرکت آب منطقه ای کهگیلویه
و بویر احمد
 -2مدت ومحل اجراي پروژه 12 :ماه شمسي – سطح استان
 -3پايه ورشته شركت پيمانكاري :دارای رتبه حمل و نقل از اداره کار و امور اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد
 -4مبلغ برآورد پروژه  14،569،700،400 :ریال
 -5مهلت دريافت اسناد :از تاريخ  99/04/10تا 99/04/16
 -6محل دريافت اسناد :ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
 -7مهلت تحويل پيشنهادها :حد اكثر تا ساعت 10صبح روز شنبه مورخ99/04/28
 -8محل تحويل و بازگشايي :ياسوج -بلوار شهيد مطهري – شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد -دفتر
حراست وامور محرمانه شركت
 -9مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه شمسی
 -10تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها :ساعت  11روز شنبه مورخ99/04/ 28
-11نوع ومبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار  :ضمانت نامه بانكي به نفع شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه
وبويراحمد معادل 730،000،000ريال مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه (/123402ت 50659ه مورخ )1394/09/ 22باشد.
-12محل تامین اعتبار :ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت در قالب اسناد خزانه اسالمی و .......
 -13مبلغ خريد اسناد :مبلغ پانصد هزار ريال به شماره حساب  4001119004021217سيبا نزد بانك مرکزی به نام حساب
درآمد شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد
ساير موارد :حضورنمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع مي باشد-
هزينه انتشا ر دو نوبت آگهي و اصالحات بعدی به عهده برنده مناقصه مي باشد -براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاي
 074- 33334812-13تماس حاصل فرماييد.
دفتر قراردادهاي شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد
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«ابتکار» از روزهای سخت طبیعت ایران در آتشسوزیهای پیدرپی و فداکاری نیروهای مردمی گزارش میدهد

