چرا هشدارها درباره ایمن نبودن بناها تنها در حد اخطار باقی میماند؟
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بدرود ،مرد خندههای تلخ
صفحه 4

اخطارهای بی اثر ناامنی ساختمانها

شرح درصفحه 3

پیشخوان
«ابتکار» تاثیر اصالح نشدن ساختار نظام مالیاتی بر
اقتصاد را بررسی کرد

سرمقاله

دنیای تاریک اقتصاد
در غیاب شفافیت مالیات

محمدعلی وکیلی

جدال سیاسی-حقوقی اینستاگرامی
ایران و آمریکا
جلسه شورای امنیت سازمان ملل هفته گذشته برگزار
شد .در این جلسه برای اولین بار در دولت ترامپ ،وزرای
خارجه دو کشور ایران و آمریکا در یک جلسه شرکت
کردند .وزیر خارجه آمریکا مدتها برای پیش بردن اهداف
خود در این جلسه با کشورهای مختلف رایزنی کرده بود.
خصوصا ً فشار زیادی به اعضای دائم شورای امنیت وارد
کرده بود تا با طرح آمریکا برای تمدید نامحدود تحریم
تسلیحاتی ایران همراهی کنند.
 ۱۳سال پیش ،تحریمهای شدید تسلیحاتی علیه ایران
به بهانه فعالیتهای هستهای وضع شد .مطابق این
تحریم ،ایران از هرگونه خرید و فروش سالحهای متعارف
منع شد .یکی از مفاد برجام و قطعنامه  ،۲۲۳۱لغو تمام
این تحریمهای تسلیحاتی پس از پنج سال بود .مطابق
برجام ،پاییز امسال باید تحریمهای تسلیحاتی برچیده
شود .این کار عمال ً توازن نظامی منطقه را به نفع ایران
تغییر میدهد .به نظر میرسد یکی از مفاد مهم ِراهبردی ِ
توافقِ برجام همین باشد .با اجرای آن ،یک امتیاز راهبردی
نصیب ایران میشود .آمریکا با علم به این موضوع،
تمام تالش خود را معطوف به جلوگیری از لغو تحریم
تسلیحاتی ایران کرده است .حتی تهدید کرده که درصورت
ناموفق بودن تالش دیپلماتیک از طریق شورای امنیت ،از
طُرُق دیگر مانع لغو تحریمها میشود.
ادامه درصفحه 2

نوبت اول

گروه تولیدوتجارت « -اصالح نظام مالیاتی از نان شب هم
برای اقتصاد واجبتر است» این نظر بسیاری از کارشناسان و
تحلیلگرانی است که بهبود حال اقتصاد را وابسته به یک نظام
کارآمد مالیاتی میدانند .به عقیده آنها نبود این نظام ،منجر به
سوداگری ،فساد و اخالل در بازارهای اقتصادی میشود.

رئیسجمهوری در جلسه روسای کمیتههای
تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح کرد

ضرورت پرهیز از برگزاری
تجمعات غیرضروری که موجب
افزایش شیوع کرونا است

صفحه 9

آتشسوزی در سایت هستهای نطنز با ابهامافکنی
رسانههای خارجی مبنی بر عمدی بودن مواجه شد

صفحه 2

واکنشها به آتشسوزی در نطنز
صفحه 2

آمریکا مکانسیمی شبیه ماشه را فعال خواهد کرد؟

سناریوهای عجیب درباره
تحریمهای تسلیحاتی ایران
صفحه 11

اصالحات فردمحور نیست

نگاهی به عملکرد اهالی رسانه در بیش از  ۵ماه
مبارزه با کرونا

برای راویان کرونا که اغلب
فراموش میشوند!

غرق نوشتن قصهام
صفحه 4

صفحه 2

صفحه 4

دانشــگاه دریانــوردی و علــوم دریایــی چابهــار در نظــر دارد از طریــق ارزیابــی و مناقصه
عمومــی یــک مرحلــه ای  ،نســبت بــه خریــد  ،نصــب و راه انــدازی یــک دســتگاه
چیلــر تراکمــی دو پارچــه بامبــرد  134Aبــه ظرفیــت واقعــی  130تــن اقــدام نمایــد.
از کلیــه شــرکت هــای دارای صالحیــت هــای الزم و واجــد شــرایط دعــوت مــی گــردد جهــت کســب
اطالعــات بیشــتر و نیــز خریــد اســناد ارزیابــی و اســناد مناقصــه بــا ارائــه تقاضانامــه کتبــی بــه دفتــر
معاونــت اداری و مالــی دانشــگاه مراجعــه نماینــد .
مهلت خرید اسناد  :از تاریخ  99/04/17لغایت 99/04/23
مهلت تسلیم پیشنهاد  :ساعت  10صبح مورخ 99/5/6
زمان جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه پس از انجام ارزیابی  ،تعیین و اعالم می گردد .
توجه  :در کلیه مهلت های فوق  ،روزهای پنج شنبه و تعطیالت رسمی مستثنی می باشند .
آدرس  :چابهــار – بلــوار دانشــگاه  -دانشــگاه دریانــوردی و علــوم دریایــی چابهــار – ســاختمان اداری –
معاونت اداری و مالی تلفن 05435320020-3 :
هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود .
نوبت اول  99/04/14 :نوبت دوم 99/04/16 :

نوبت اول

کیومرثپوراحمد:

اولین سخنان عارف پس از انتشار خبر استعفایش از شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان

آگهی تجدید مناقصه عمومی
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شنبه  14تیر  12 - 1399ذیالقعده  4 - 1441جوالی  - 2020سال هفدهم  -شماره  12 - 4576صفحه  2000 -تومان

گروه جامعه :عموما حوادث در ایران پیشبینی شدهاند؛ پیشبینیهایی که با بررسی
شواهد و مدارک موجود به دست میآیند .حاصل این پیشبینیها اما اخطارهایی است
که در حد هشدار باقی میمانند و به اقدام موثری که میزان آسیبها و خسارات را کاهش
دهد نمیانجامد .در آخر اما حادثه پیشبینی شده در نبود توجه به هشدارها رخ میدهد و

جملهای که شنیده میشود این است« :بارها اخطارهای الزم را داده بودیم!» از آتشسوزی
پالسکو تا آتشسوزی کلینیک سینا بارها این جمله از زبان مسئوالن شنیده شده است.
اخطاری که به گفته مسئوالن ،نهادهای متولی به مالکان این ساختمانها دادهاند اما آنها
توجهی به هشدارها نکردهاند .اما آیا وظیفه نهادهای مسئول تنها دادن هشدار است؟

روابط عمومی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
یک مرحله ای به شماره 99/588
مربوط به خدمات بازرسی و حفاظت فنی در مناطق عملیاتی
شماره مجوز1399/1670 :
شماره فراخوان 2099091863000018

وزیر دفاع:

نیروهای مسلح ایران هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن را مقتدرانه پاسخ خواهند داد
وزیر دفاع و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت
دفاع همزمان با گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع
مقدس با حضور در منزل شهید سرلشکر سید موسی
نامجو با خانواد ه این شهید واال مقام دیدار و گفتوگو
کردند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روابط عمومی وزارت
دفاع ،امیر سرتیپ حاتمی در این دیدار با گرامیداشت
یاد و خاطره دالورمردیها و رشادتهای مخلصانه
شهید سرلشکر سید موسی نامجو ،وزیر اسبق دفاع
و نماینده حضرت امام(ره) در شورای عالی دفاع و
فرمانده دانشکده افسری ،نقش و تفکر انقالبی این
شهید عزیز را در آغازین روزهای دفاع مقدس بیبدیل
و تعیین کننده دانست و افزود :در روزها و ساعات
ابتدایی تهاجم همه جانبه رژیم بعثی عراق به ایران
اسالمی ،شهید سید موسی نامجو در کسوت فرمانده
دانشکده افسری نیروی زمینی ارتش با درک دقیق و
صحیح از ابعاد تهاجم گسترده استکبار با محوریت
ارتش بعث عراق به میهن اسالمی با بسیج و اعزام
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده افسری به
مناطق عملیاتی به ویژه اهواز نقش تعیینکنندهای
در سد کردن تهاجم دشمن به ایران اسالمی و تبیین
تفکر «ارتش انقالبی» و «مقاومت همه جانبه» ایفا
کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شهید
سرلشکر سید موسی نامجو را فرماندهی متدین،
متعهد و والیتمدار و شاگرد مکتب امام(ره) برشمرد
که عشق و عالقه وافرش به امام و مقتدایش حضرت
امام خمینی(ره) منجر به ارتباطی عمیق بین وی و
امام راحل در قبل از پیروزی انقالب شده بود و بر
همین اساس حضرت امام(ره) با اعتماد راسخ به
شخصیت مومن و انقالبی این شهید سرافراز طی
حکمی وی را به سمت نماینده خود در شورای عالی
دفاع منصوب کرد.
امیر حاتمی نقش شهید سرلشکر سید موسی
نامجو در سمت فرمانده دانشکده افسری و در
تربیت افسران مومن ،انقالبی ،شجاع ،شهادت
طلب را در آن مقطع زمانی حساس ،محوری
و فوق العاده دانست و تصریح کرد :بن مایه و
ریشههای «ارتش انقالبی» آن روزها شکل گرفت
و عمده فرماندهان امروز ارتش جمهوری اسالمی
و شهدای واال مقام ارتش ،دانش آموخته مکتب
شهید سرلشکر سید موسی نامجو بودند که برخی
امروز در مشاغل حساس و در تراز انقالب اسالمی
در حال خدمت به ایران اسالمیاند.
امیر سرتیپ حاتمی دوران وزارت دفاع شهید نامجو
را از برجستهترین دوران تاریخی وزارت دفاع برشمرد و

خاطرنشان کرد :شهید نامجو به ماموریت خطیر خود
در وزارت دفاع به چشم تکلیف و مسئولیتی الهی و
فرصتی مغتنم در تالش برای رفع وابستگیها از نظام
سلطه مینگریست و درصدد بنیانگذاری «صنعت
دفاعی نوین» با بهرهگیری از توانمندیها  ،تخصصها
و نیروهای جوان بومی بود .وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح پیشرفتهای امروز صنعت دفاعی
را مرهون تفکر الهی و انقالبی سه وزیر دفاع شهید
سرلشکر نامجو ،چمران و فکوری و هزار شهید صنعت
دفاعی دانست که توانستند صنعت دفاعی کشور را
با نگاه راهبردی «ما می توانیم» به اوج پیشرفت و
بالندگی و اقتدار برسانند.
وزیر دفاع با اشاره به تحرکات گسترده و مذبوحانه
آمریکاییها در عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی برای ایجاد نارضایتی عمومی و شکست
مقاومت ملت بزرگ ایران افزود :آمریکاییها قطعا
این بار نیز همچون گذشته از ملت بزرگ ایران اسالمی
شکست خواهند خورد و نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی با هدایتهای مقام معظم فرماندهی کل قوا
حضرت امام خامنهای (مد ظله العالی) به عنوان ید
واحده «تولید قدرت» و اقتدار و دفاع از کیان نظام
اسالمی ،هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن را مقتدرانه
و آگاهانه رصد و پاسخ خواهند داد.

همزمان با صعود مجدد کرونا مطرح شد

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

 -1شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز غــرب درنظــر دارد فراخــوان ارزیابــی کیفــی جهــت برگــزاری مناقصــه عمومــی خدمــات بازرســی و حفاظــت فنــی در مناطــق عملیاتــی بــه شــرح منــدرج در
کتابچــه مناقصــه  ،از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان ارزیابــی کیفــی از دریافــت و تحویــل اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی تــا ارســال
دعــوت نامــه و ســایر مراحــل مناقصــه ،صرفـاً از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و بــه درخواســت هــا و مدارکــی کــه
غیــر از ایــن ارســال گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.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 انتشــار فراخــوان در ســامانه  99/04/11مــی باشــد.اطالعات و اســناد مناقصــه عمومــی پــس از برگــزاری فرآینــد ارزیابــی کیفــی و ارســال دعوتنامــه
از طریــق ســامانه ســتاد بــه مناقصــه گــران ارســال خواهــد شــد.
 -2مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :روز شنبه تاریخ 99/04/22
 -3مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :روز شنبه تاریخ 99/05/05
 -4نــوع و کیفیــت و کمیــت خدمــات  :ارائــه خدمــات بازرســی و حفاظــت فنــی در مناطــق عملیاتــی اعــم از بازرســی هــای دوره ای  ،اضظــراری ،کاال  ،آزمــون هــای غیــر مخــرب  ،تامیــن
تجهیــرات بازرســی و نیــروی انســانی متخصــص بــه شــرح منــدرج در کتابچــه
 -5محل و مدت اجرای خدمات  :مناطق عملیات غرب به مدت  12ماه شمسی
 -6مبلغ برآورد اولیه و تقریبی مناقصه و محل تامین اعتبار  26/408/136/147 :ریال  ،منابع داخلی
 -7نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ  1/320/406/807ریال
 -8پیش پرداخت :به میزان پانزده درصد نرخ پیشنهادی پیمانکار برنده در مقابل ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر
 -9مدارک و مستندات مورد نیاز :
 9-1بارگذاری فرم تکمیل شده استعالم ارزیابی کیفی و مدارک و مستندات مربوطه
 9-2بارگذاری پروانه بازرسی و تایید صالحیت در زمینه بازرسی مخازن تحت فشار  /بازرسی جوش صادره از مرکز ملی تایید صالحیت ایران
 9-3بارگذاری اساسنامه ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات هیات مدیره
 9-4ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران یا نامه تایید صالحیت ایمنی موقت در زمان انعقاد قرار داد
 -10نام  ،نشانی و اطالعات تماس مناقصه گزار :کرمانشاه -میدان سپاه – بلوار زن – پالک  – 42کد پستی  -6714677745شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب  -دبیرخانه کمیسیون مناقصات
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روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

نظر دولت درباره تعطیلی و دورکاری کارکنان
در حالی این روزها با اعالم وضعیت نامناسب از لحاظ شیوع ویروس
کرونا بحث دورکاری کارکنان دوباره مطرح شده است که از نظر دولت فقط
دورکاری در زمانی که زیر ساختهای آن فراهم باشد امکانپذیر است و
درباره آن ،اگر شیوع کرونا مانند فروردین بحرانی شود تصمیمگیری خواهد
شد.
به گزارش ایسنا ،از اسفند ماه سال گذشته و با شدت گرفتن شیوع ویروس
کرونا بر اهمیت کاهش تردد مردم محدودیتهایی در رفت و آمد کارکنان به
محل کارشان ایجاد شد ،به طوری که ابتدا ساعات کاری محدود و حتی در
فروردین ماه میزان حضور آنها به یک سوم و دو سوم کاهش پیدا کرد .ولی به
هر ترتیب از اوایل خرداد ماه مجدد شرایط به حالت عادی برگشت و دولت
طی بخشنامهای از دستگاههای اجرایی خواست تا با رعایت پروتکلهای
بهداشتی کارکنان در محل کار خود حاضر شوند ،ولی ساعات کاری آنها از
 ۷:۳۰تا  ۱۴:۳۰محدود شد.
اما طی مدت اخیر با توجه به باال رفتن تعداد مبتالیان و فوتشدگان و
همچنین اعالمی که ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه با وضعیت قرمز و
هشدار در برخی استانها داشته است موضوع دورکاری کارکنان و کاهش
تردد بار دیگر مطرح شده است.
اما آنچه جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در تازهترین
اظهارنظر خود در رابطه با دورکاری کارکنان اعالم کرده نشان از آن دارد
دولت مایل است برای تداوم ارائه خدمات به مردم تعطیلی وجود نداشته

باشد به طوری که وی گفته با توجه به ضرورت ارائه خدمات دولتی به مردم،
موافق تعطیل شدن ادارات دولتی در شرایط بحرانی نیستیم چرا که در این
شرایط کارکنان دولت باید بیشتر تالش کنند تا به مردم خدمترسانی شود.
اما جدای از تعطیلی ،انصاری در رابطه با موضوع دورکاری کارکنان
نیز موضع خود را اعالم کرده و گفته است که دورکاری کارمندان دولت
زمانی امکانپذیر خواهد بود که زیر ساختهای آن فراهم شود .این در
حالی است که درباره کاهش نیروی کار دستگاههای اجرایی درصورتی که
شرایط شیوع کرونا مجددا مثل فروردین ماه بحرانی شود تصمیم گیری
خواهد شد.
البته بعد از آن که سازمان اداری و استخدامی براساس تصمیمگیری ستاد
ملی کرونا بخشنامه حضور کامل کارکنان در دستگاههای اجرایی را صادر
کرده بود در رابطه با موضوع دور کاری تاکید داشت دستگاههای که از زیر
ساختهای الزم برای دور کاری برخوردار باشند میتوانند نسبت به آن اقدام
کنند.
انصاری در این بخشنامه دولت تاکید کرده بود که کارکنان خانم که بچهدار
و یا باردار هستند میتوانند در اولویت دورکاری قرار بگیرند.
در هر صورت در شرایط موجود با توجه به مجوزی که برای دورکاری
به شرط وجود زیر ساختها وجود دارد ،دستگاههای اجرایی این امکان را
خواهند داشت تا برای ممانعت از شیوع بیشتر ویروس کرونا و خطری که
کارکنان آنها را تهدید میکند از مصوبه دورکاری استفاده کنند.

