رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری
هشدار داد

افزایش بیماران بدحال
در موج جدید کرونا

صفحه 3

پیشخوان
رئیسجمهوری :اطالعات سامانه جامع تجارت باید در
دسترس مردم هم باشد

در اطالعیه شماره  2ستاد انتخابات کشور
مطرح شد

دفاع آفالین روحانی از گزینه انتخابات میاندوره مجلس
وزارت صمت در هیئت دولت! ۲۸خرداد  ۱۴۰۰برگزار میشود

صفحه 2

صفحه 2

کاکایی :دولت هم صنعت خودرو را نابود و هم مردم را
گرفتار قیمتها کرد

فرمان نابودی صنعت خودرو
به دست عدهای خاص

صفحه 9

بورس بیرمق زیر سایه دخالتها

گروه بازار و سرمایه  -اینروزها بازار سرمایه درگیر افت و اصالحهای شدیدی شده و در
این میان دولت برای حمایت از بازار اقداماتی را در دستور کار قرار داده است .تزریق منابع
صندوق توسعه ملی به بورس ،اجازه سرمایهگذاری بانکها در بازار ،ممنوعیت معامالت
الگوریتمی از جمله راهکارهایی است که برای کنترل بازار از سوی دولت و سازمان اوراق

سرمقاله
رضا دهکی

بورس بهادار ارائه شد ،تصمیماتی که برخی از تحلیلگران و کارشناسان نسبت به پیامدهای
آن هشدار میدهند و معتقدند که چنین راهکارهایی نمیتواند بورس را از وضعیت
نزولی نجات دهد .مدتی است که ورق بورس برگشته و دیگر خبری از سودهای آنچنانی
سهامدارن نیست.
شرح درصفحه 10

نشانی اشتباه کاخ سفید

وزیر امور خارجه:

«مردم برای کمبود و مشکالت اگر میخواهند لعن و
نفرین کنند ،این لعن و نفرین آدرسش کاخ سفید در
واشنگتن است .کسی به مردم آدرس اشتباه ندهد .کسی
به خاطر منافع سیاسی و جناحی آدرس غلط ندهد ،آدرس
درست واشنگتن دیسی کاخ سفید است .پس ما لعن و
نفرین و کینهمان را با آدرس صحیح و درست بفرستیم
آن کسی که جنایتکار است کاخنشین کاخ سفید است،
منشاء تمام مشکالت مردم از صهیونیست ،ارتجاع و
تندروهای آمریکاست» .این بخشی از سخنان روز شنبه
رئیسجمهوری در جلسه ستاد ملی مبارزه با کروناست
که ظرف یکی دو روز گذشته با انتقادهای بسیاری از سوی
چهرهها و جریانهای سیاسی و نیز مردم در شبکههای
اجتماعی مواجه شده است؛ انتقادهایی که برخالف
«آدرس اشتباه» حسن روحانی ،تنها به دلیل «منافع
سیاسی و جناحی» نیست و اتفاقا اغلب درست به نظر
میرسند.
شکی نیست که تحریم بر اقتصاد ایران تاثیر داشته
است .با این حال باید اشاره کرد که به گفته خود مسئوالن
از جمله شخص حسن روحانی ،جمهوری اسالمی ایران
از همان زمان انقالب اسالمی عمال با تحریم مواجه بوده
است .البته وی معتقد است که آن زمان تحریم اقتصادی
بوده و حاال ماجرا به «جنگ اقتصادی» بدل شده است؛
تعبیری که البته بیراه هم نیست ،اما واقعیت این است که
تحریم به طور کلی یک جنگ اقتصادی است.

درگیری نظامی میان آذربایجان و ارمنستان بار دیگر از سر گرفته شد

آمریکا اتاق مذاکره را
منفجر کرد

آتش به جان قرهباغ

صفحه 11

صفحه 11

دوشنبه  7مهر  10 - 1399صفر  28 - 1442سپتامبر  - 2020سال هفدهم  -شماره  12 - 4647صفحه  2000 -تومان

«ابتکار» تاثیر تصمیمات دولت بر بازار سرمایه را بررسی کرد

بادامچیان :اصالحطلبان از مردم
عذرخواهیکنند

حکایت سوزن و جوالدوز در حزب
موتلفه
صفحه 2

ادامه درصفحه 2

اقدامات مشکوک سفارت آمریکا در بغداد
به دنبال حمالت موشکی به سفارت آمریکا در بغداد ،این سفارتخانه روز یکشنبه در بیانیهای از انجام پارهای اقدامات اضطراری در
دو روز آینده (دوشنبه و سه شنبه) برای محافظت از این مکان خبر داد.
به گزارش ایرنا ،بر اساس بیانیه سفارتخانه آمریکا در بغداد ،این اقدامات با به صدا درآمدن سامانه هشدار خطر همراه خواهد
بود که باعث سر و صدا و آزار ساکنان مناطق پیرامون سفارت خواهد شد.
در همین راستا کانال خبری «صابرین نیوز» نزدیک به گروههای نوظهور مقاومت در عراق اعالم کرد که به دنبال ناکامی
سامانه دفاع موشکی موجود تحت عنوان «سی آر ام» ( )CRMدر دفع حمالت موشکی ،سفارتخانه آمریکا در بغداد درصدد
نصب سامانه دفاع موشکی جدید با برد متوسط است .صابرین نیوز ،این اقدام جدید سفارتخانه آمریکا را در راستای ایجاد رعب
و وحشت در شهروندان محالت «الجادریه»« ،القادسیه»« ،کراده داخل»« ،ابو نواس»« ،منطقه امنیتی سبز» و «شالجیه» بغداد
دانسته و از اهالی این مناطق خواسته که نسبت به خطرهای این اقدام نظامی هوشیار باشند .این کانال خبری افزود :پایگاه نظامی «التوحید الثالثه» وابسته
به نیروهای اشغالگر آمریکا (داخل سفارتخانه آمریکا در بغداد) در صدد آزمایش سالح سنگین نظامی است .این رسانه از شهروندان عراقی ساکن پیرامون
سفارت آمریکا در بغداد خواسته که پنجرههای خانههای خود را باز گذاشته و از بیرون رفتن هنگام انجام تمرین نظامی آمریکا خودداری کنند .سفارتخانه
آمریکا در حالی نسبت به نصب سامانه جدید دفاع هوایی خبر داده که دولت عراق تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده و هنوز معلوم نیست که این اقدام
با اطالع بغداد انجام میشود یا خیر .دولت کنونی عراق پیشتر در خصوص سامانه دفاع موشکی  CRMگفته بود که دولت پیشین «عادل عبدالمهدی»
مجوز استفاده از این سامانه را به سفارت آمریکا در بغداد داده است ،اما تاکنون درباره استفاده از سامانه جدید موشکی در این سفارتخانه هیچ اظهار نظری
نکرده است این در حالی است که برخی جریانهای سیاسی معتقدند که سفارتخانه آمریکا بیش از اینکه نمایندگی دیپلماتیک باشد ،به یک پایگاه نظامی
در مرکز پایتخت عراق تبدیل شده است.

•

نوبت دوم

عنوان پروژه  " :احداث جوی خیابان مرادقلی حد فاصل سعدی تا بلوار کشاورز ( الین غربی ) بطول
 910متر و احداث جوی بلوار کشاورز ( الین جنوبی ) بطول  630متر " کارفرما  :شهرداری زاهدان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شــهرداری زاهــدان در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه « احــداث جــوی خیابــان مرادقلــی حــد فاصــل ســعدی تــا بلــوار کشــاورز ( الیــن غربــی )
بطــول  910متــر و احــداث جــوی بلــوار کشــاورز ( الیــن جنوبــی ) بطــول  630متــر » واقــع در شــهر زاهــدان را بــه شــرکت هــای دارای صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه
ریــزی در رشــته ابنیــه ارائــه مــی شــود  .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 آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت
نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :تاریخ  1399/07/05می باشد .
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت  :از ســاعت  09:00روز شــنبه مــورخ  1399/07/05تــا روز پنجشــنبه مــورخ  1399/07/10بــه متقاضیــان ارائــه مــی
گــردد  .ضمنــا بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500.000ریــال بــه حســاب شــماره  2500149941بانــک تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.
نام و نشانی مناقصه گزار  :شهرداری زاهدان به نشانی زاهدان – خیابان آزادی کد پستی  – 9813673157 :تلفن 054-33224064-7 :
مدت اجرای کار  ( 4چهار ) ماه شمسی می باشد .
موضوع (پروژه)

برآورد اولیه (ریال)

احداث جوی خیابان
مرادقلی حد فاصل سعدی
تا بلوار کشاورز ( الین غربی
) بطول  910متر و احداث
جوی بلوار کشاورز ( الین
جنوبی ) بطول  630متر

6/719/667/287
(شش میلیارد و هفتصد
و نوزده میلیون و
ششصد و شصت و هفت
هزار و دویست و هشتاد
و هفت ) ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع
کار(ریال)
(335/983/364سیصد و سی و پنج
میلیون و نهصد و هشتاد و سه هزار و سیصد
و شصت و چهار )
 2500150362به نام حساب سپرده
شهرداری زاهدان نزد بانک تجارت شعبه
زاهدان

محل تامین
اعتبار

زمان تحویل
پیشنهادها

محل و زمان
بازگشایی پاکات

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

حداکثر تا
ساعت 10
صبح روز
دوشنبه مورخ
1399/07/21

ساعت  11:00روز
دوشنبه مورخ
99/07/21در محل
شهرداری مرکز

دفترچه فهرست بهاء پایه رشته ابنیه سال  1399جزو اسناد و مدارک پیمان محسوب می شود .
• تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار :تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یــا بــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه 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.
جهــت 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 -بلــوک 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 پاکــت الک و مهــر شــده
شــامل پاکــت لفــاف و پاکــت الــف بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل گــردد.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  85193768و 88969737
نوبت اول  99/07/05 :نوبت دوم 99/07/07:
6605

شهرداری زاهدان

فرمانده کل ارتش:

ارتش پس از جنگ نیز امنیت مرزها را حفظ کرده است
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران با
اشاره به فعالیتهای ارتش در دوران دفاع مقدس
گفت :ارتش پس از جنگ تا امروز نیز در حوادث
مختلف از سیل و زلزله گرفته تا کرونا و غیره با تالش
شبانهروزی امنیت و آرامش این مرزها را حفظ کرده
است.
به گزارش ایسنا ،امیر سرلشگر سید عبدالرحیم
موسوی با حضور در جلسه علنی صبح روز یکشنبه
مجلس شورای اسالمی دفاع مقدس را الگوی کاملی
از اراده ملت با فرماندهی امام خمینی(ره) توصیف
کرد و گفت :اگرچه پیروزی در جنگ نابرابر،
فتحالفتوح و شب ه معجزه بود ولی منظور از معجزه
قرن این پیروزی نیست بلکه معادالتی است که
طرحی نو در انداخت .منظور آن شجره طیبهای
است که شاخههایشان به اقصینقاط جهان پرکشید
و سقوط خداناباوران حقستیز را تسریع کرد.
وی تصریح کرد :کاش میشد در یک جلسه از
دفاع مقدس گفت ،از آن بسیجی تک تیرانداز
تا سرلشگر فالحی که باالترین مقام شهید دفاع
مقدس بود .از پارهکردن مغرورانه قطعنامه جلوی
دوربین تا جمله ملتمسانه «واینک پذیرفتیم هر
آنچه شما خواسته بودید» افسوس نمیشود در
زمان کوتاه این تابلوی شگرف را توضیح داد ،اما باور
کنیم این کتاب قطور جز برگی ورق نخورده و گنج
جنگ بکر و دست نخورده است.
امیر موسوی ادامه داد :دو میلیون و  ۵۰۰هزار
سرباز به همراه  ۲۱۷هزار پایور و معادل  ۶۰میلیارد
دالر تجهیزات ارتش وارد جنگ شدند و  ۴۸هزار
شهید تقدیم انقالب شکوهمند اسالمی کردند .ارتش
از اولین روز جنگ تا آخر در همه عملیاتها حضور
تعیین کننده داشته است .نقشآفرینی پدافند
هوایی که در چشم صاحبنظران و پژوهشگران دفاع
مقدس برجسته و ممتاز است مثال زدنی است.
وی ادامه داد :پدافند هوایی کل عملیاتهای

مختلف جنگ هشت ساله را اداره کرد و در طول
این مدت هیچ فرودگاهی بسته نشد و ایمنی دو
میلیون پرواز غیرنظامی از لحظه ورود تا نشستن
در فرودگاهها تامین شد .همچنین علیرغم ۲۰۰۰
بار حمله صدام به خارک و پایانههای صدور نفت،
حتی یک روز جریان عبور نفت مختل نشد .هیچ
یک از عملیاتهای دوران دفاع مقدس هم بدون
چتر هوایی انجام نشد.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران ،کشف
و شناسایی  ۴۸هزار هواپیما و بالگرد و انهدام ۶۵۲
جنگنده و بالگرد در طول دفاع مقدس را بخشی
از کارنامه افتخارآمیز نیروی هوایی ارتش عنوان و
خاطرنشان کرد :به گواهی اسناد موجود حامیان
صدام دو بار در سالهای  ۶۲و  ۶۵نیروی هوایی
عراق را بازسازی کردند ،این یعنی نیروی هوایی و
پدافند ما موفق شدند دو نیروی هوایی دشمن را
نابود کنند.
امیر موسوی همچنین ادامه داد :نیروی دریایی
ارتش هم با پشتیبانی نیروی هوایی موفق شد نیروی
دریایی دشمن بعثی را در هفتم آذرماه به کلی
نابود کند به طوری که آنها تا پایان جنگ نتوانستند
وارد خلیج فارس شوند .در واقع نیروی دریایی در
شصتوهفتمین روز جنگ یکی از پایههای دشمن را
از بین برد و تعادل آنها را برهم زد .عالوه بر باز نگه
داشتن خطوط مواصالتی در طول جنگ و اسکورت
کشتیهای تجاری و نفتکشها اقدام بزرگی بود
که عظمت و نقش آن در ایستادگی ایران هر روز
روشنتر میشود.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران ادامه
داد :پس از جنگ نیز تا امروز ارتش در حوادث
مختلف از سیل و زلزله گرفته تا کرونا و غیره امنیت
و آرامش مرزها را با تالش شبانهروزی حفظ کرده
است.
وی با بیان اینکه نیروی هوایی پس از پایان جنگ

تا به امروز امنیت پروازهای خودی را حفظ کرده،
اظهار کرد :برد کشف ما به بیش از  ۳۰۰۰کیلومتر
رسیده و امروز پدافند هوایی ارتش از برترین
شبکههای ارتباطی در حوزه کنترل است .نیروی
هوایی قبل از انقالب وابسته به مستشاران و قطعات
وارداتی بود اما بعد از آن خود را سرپا نگه داشت و
هر ماموریتی به او واگذار شد آن را با سربلندی به
انجام رساند.
امیرموسوی با اشاره به حضور نیروی دریایی در
مناطق کمتر برخوردار و شهرهای میناب ،جاسک،
کنارک و سیرک آن را طالیهدار توسعه سواحل مکران
توصیف کرد و گفت :به برکت این حضور امنیتی که
ما در دریا داریم برخالف برخی کشورهای همسایه
عاریهای نیست بلکه بومی و ساخت ایران و با اتکای
دانش جوانان خودمان است .امروز دریاهای ما امن
است و این امنیت مقتدرانه خدشهبردار نیست.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور
شد :استکبار جهانی ناچار است بایستد و
نظارهگر باشد ،ناگزیر از ایرانی مستقل،
اسالمی ،دانشمند و قدرتمند در مسیر رشد و
توسعه شتابان تمدنی را شاهد باشد و نیروی
دریایی پرچمدار این حرکت مقتدرانه خواهد
بود .همچنین ناوگان بزرگ هواپیماهای بدون
سرنشین ارتش با انجام عملیاتهای مختلف
توان تاکتیکی و راهبردی را ایجاد کرده که روز
واقعه هر دشمنی را از محاسبات غلط خود
پشیمان خواهد کرد.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در پایان
خاطرنشان کرد :بر سر آنیم ارتشی در شأن ملت
ایران و شایسته پارکابی حضرت مهدی(عج) بسازیم
از اینکه فرماندهی کل قوا ما را شایسته پرچم
فداکاری دانستند خدا را شاکریم ،قدر این عنایت
را میدانیم و ارتش را شایسته نشان فداکاری حفظ
خواهیم کرد.

مقتدی صدر:

اجازه نمیدهیم عراق مستعمره بیگانگان شود
رهبر جریان صدر عراق تاکید کرد اجازه نمیدهد عراق مستعمره بیگانگان شود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی ،مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق در توییتی نوشت :هرگز اجازه نمیدهیم
عراق که یک کشور قوی دارای حاکمیت است ،مستعمره خارجیها چه شرقی و چه غربی شود.
اخیرا مقتدی صدر خواهان انجام تحقیقات درباره حمالت مکرر به سفارتخانهها و مراکز دیپلماتیک شد .نخستوزیر و رئیس
پارلمان عراق از پیشنهاد او حمایت کردند.
منطقه سبز بغداد که سفارتخانهها و مراکز دیپلماتیک در آنجا قرار دارد ،از چند ماه پیش در معرض حمالت موشکی قرار گرفته
است .همچنین پایگاههای ائتالف آمریکا همواره در معرض حمالت هستند.

