پیشخوان
وزیر امور خارجه:

طرحهای دولت فعاالن صنعتی را حاشیهنشین
کرده است

بازگشت آمریکا به برجام بدون برداشتن
تحریمها فقط بهنفع آمریکاست

نامهنگاریها میان فائزه ،محسن و یاسر هاشمی
ادامه دارد

فرزندان آیت الله
در میدان مناظره

مرثیهخوانی برای تولید

صفحه 11

صفحه 9

تشریحجزییاتجشنواره
«هنر زنده است»

میخواهیم «پویا» باشیم
صفحه 4

صفحه 2

تضعیف اقتصاد زیر سایه یارانهها

گروه بازاروسرمایه  -مجلس شورای اسالمی پس از تصویب کلیات الیحه بودجه  ۱۴۰۰و
در فرآیند بررسی تبصرههای بودجه ،موضوع حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و جایگزینی آن با نرخ
 ۱۷هزار و  ۵۰۰تومانی را مطرح کرده است .پیشنهادی که واکنشهای متفاتی را به دنبال
داشت ،موافقان حذف ارز دولتی این اقدام را راهی برای پایان دادن به رانتخواری میدانند
و در مقابل مخالفان معتقدند که حذف ارز دولتی نیازمند زیرساختهای الزم بوده و این

سرمقاله

پیمان مولوی

مصوبه دور تازهای از فشار تورم و گرانی بر اقشار مختلف جامعه و از جمله دهکهای پایین
ی خواهد داشت .جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری  20فروردین سال
درآمدی را در پ 
 97به نمایندگی از دولت اعالم کرد که از ( ۲۱فروردین  )۱۳۹۷نرخ رسمی و قطعی ارز ۴,۲۰۰
تومان بوده و قیمتهای باالتر از آن مشمول قاچاق است.
شرح درصفحه 10

هنر دفن مشکالت

سعیدخطیبزاده:

در سالیان گذشته وقتی هوای تهران آلوده میشد دالیل
مختلف از سوی کارشناسان و دولتهای مختلف اعالم
میشد از نبود سیستم حمل و نقل بهرهور و نیاز مردم به
استفاده از خودرو شخصی ،بهره ور نبودن موتورخانهها،
وجود کارخانه ها در کنار شهر های بزرگ تا توسعه منطقه
 ٢٢در غرب تهران و مسدود سازی جریان هوا! همه اینها
امسال با یک پدیده جدید جا ماندند ،سوختن مازوت در
نیروگاه ها و کارخانه جات و تشدید آلودگی هوا و رسیدن
به رکوردهای روزهای آلوده و ..
من اسم کاری که در حوزه آلودگی هوا افتاده را هنر دفن
مشکالت میدانم هنریکه دیر یا زود نمایان میشود!
هنر قایم کردن مشکالت زیر فرش و عدم حلمشکالت
در زمان خود و تبدیل آن به بحران.
سوالی ک ه مطرح است این است ک ه آیا این هنر دفن
مشکالت فقط در همین آلودگی هوای شهرها نمایان و
جاری و ساری است یا در سایر حوزه ها نیز در جریان
است؟ اجازه دهید از حوزه ای که کمی بدان احاطه دارم
صحبت کنم :اقتصاد
ی بودجه دولتها همواره در اقتصاد ایران در جریان
کسر 
بوده است  ،اقتصاد نفتی ایران عادت به عدم بهره وری را
از سال  ١٣٥٢به آرامی شروع کرد ،هر چه نفت بیشتر پول
ورودی به اقتصاد بیشتر شد! امروز الیحه بودجه  ٣٠٠هزار
تومان کسری دارد و همه  ،همه کار میکنند به غیر از کوچک
کردن سایز دستگاه حکمرانی و صرفه جویی!

مقامات رژیم شکست
خورده ترامپ همچنان بر
عقدهگشاییشان ادامه میدهند

چرا معضل آلودگی هوا حل نمی شود؟

فریاد زیر دود

صفحه 11

صفحه 3
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«ابتکار» تبعات پرداخت سوبسید نقدی ناشی از حذف ارز دولتی را بررسی کرد

وزیر دفاع در دومین همایش راهبردی
استاندارد و کیفیت نیروهای مسلح:

دشمنان جز زبان قدرت
زبان دیگری نمی فهمند
صفحه 2

ادامه درصفحه 2

محمد طحانی عزیز

عذرخواهی حجتاالسالم صدیقی درپی روایت جنجالیاش از آیتاهلل مصباح

دوست و همکار گرامی

در پی انتشار مصاحبهای از حجتاالسالم کاظم صدیقی امام

مصیبت درگذشت مادر گرامیت رابه شما وخانواده
محترمتان تسلیت گفته برای آن مرحومه ازخداوند متعال
علودرجات وبرای بازماندگان صبرواجرخواهانیم.
روزنامه ابتکار

جمعه موقت تهران درباره کرامتی از آیتالله مصباح که با واسطه

و به نقل از غسال پیکر آیتالله مصباح نقل کرده بود اعتراضاتی
به راه افتاد ،وی از مردم عذرخواهی کرد.

صدقی گفت :در یک مصاحبهای نکتهای را من عرض کردم و

از روح بلند آیتالله مصباح عذرخواهی میکنم که ما چقدر کوتاه

م و کرامت آقای مصباح را چه میدیدیم و این فضا درست
فکری 

باعث شد اینها در موضع بدی قرار بگیرند و به ساحت مقدس

میکنم».
به گفته امام جمعه موقت تهران :اوال ًجا نداشت که من کرامت
آیتالله مصباح را در چنین چیزی بگویم .ثانیا ًمطلب شاید خیلی

من سالیان سال است در رسانه آمدهام و هیچگاه از این چیزهایی

میکنم .از خانواده معزز ایشان عذرخواهی میکنم .از مؤمنانی

نقل کردم و از این نقل شرمندهام ،از خدا شرمندهام ،از مؤمنانی

و شاید غسال توهمی برایش پیش آمده ،البته کرامت ایشان

شاهد این طوفانها هستند از همه ،با همه وجودم عذرخواهی

از امام زمان و رسول الله عذر میکنم .او با تاکید بر اینکه مطلب

شد و بعضی از افراد غافل هم گاهی جسارت کردند .این حرف ما
یک نماینده پیامبر ،ائمه و هادی راه جسارت کنند .او افزود:

«من از روح بلند این آقا ،این عالمه و این ولیالله عذرخواهی

که دلی با ما روضهخوانها دارند و سالیان سال با ما بودند و امروز

عنوان پروژه  ":تکمیل سازه حفاظتی اطراف مسیل پاسداران از بلوار کشاورز تا نرسیده به خیابان سعدی"
کارفرما " :شهرداری زاهدان"

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای (نوبت دوم)

شــهرداری زاهــدان (کارفرمــا)در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه " تکمیــل ســازه حفاظتــی اطــراف مســیل
پاســداران از بلــوار کشــاورز تــا نرســیده بــه خیابــان ســعدی"در رشــته ســاختمان و ابنیــه حداقــل در پایــه  5واقــع در شــهر زاهــدان ،را بــه
شــرکت هــای دارای صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 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 ســازد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :از روز دوشــنبه مــورخ  1399/10/22تــا روز شــنبه مــورخ 1399/10/27بــه
متقاضیــان ارائــه میگــردد .ضمنــا بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500،000ریــال از طریــق ســامانه بــه حســاب شــماره
 2500149941بانــك تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.
• نــام و نشــانی مناقصــه گــزار :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنیــن-
مجتمــع طبقاتــی ســعدی –بلــوک اول-طبقــه ســوم-تلفن 054-33213180
ردیف

موضوع (پروژه)

برآورد اولیه تقریبی (ریال)

مبلغ تضمین شرکت
در فرآیند ارجاع
کار(ریال)

محل
تامین
اعتبار

1

" تکمیل سازه
حفاظتی اطراف
مسیل پاسداران
از بلوار کشاورز تا
نرسیده به خیابان
سعدی"مدت اجرای
پروژه  ( 3سه) ماه
شمسی میباشد.

( 6/887/541/654شش
میلیارد وهشتصد هشتاد
و هفت میلیون و پانصد و
چهل و یک هزار و ششصد و
پنجاه و چهار) ریال براساس
دفترچه های فهرست بهاء
پایه ابنیه سال 1399

345،000،000
( سیصد و چهل
وپنج میلیون) ریال
در صورت واریز وجه
نقد به شماره حساب
 2500150362نزد
بانک تجارت شعبه
زاهدان

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

زمان تحویل
پیشنهادها

محل و زمان
بازگشایی پاکات

حداکثر
ساعت 8
صبح روز
پنجشنبه
مورخ
1399/11/09

ساعت 9:00روز
پنجشنبه مورخ
1399/11/09در
محل سالن
کنفرانس شهرداری
مرکز واقع در
خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

• تمامی آیتم های دفترچه های فهرست بهاء پایه ابنیه  1399جزء اسناد و مدارک پیمان محسوب میگردد.
• تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار :تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یابــه 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 یــك) 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.
• 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 ،مناقصــه گــران بایســتی پیشــنهاد خــود را مطابــق شــرایط مناقصــه در مهلــت مقــرر بــه دبیــر
خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل نماینــد.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  51937688و 88969737
8827

دقیق نبوده است افزود« :همه میدانند من قصدی نداشتم.

دقیق نبود و غسال شاید دقیق نبوده ،نقل شد و من هم نقل را

که ما گاهی باعث میشویم به شما زخم زبان بزنند شرمندهام.

گاهی آدم وقتی عاشق یک نفر است هر چیزی را باور میکند.

که مزاحمت برای شما درست کند نگفتهام .مطلب دقیق نبوده

کتابهای ایشان است ،سخنان ایشان ،عمل صالح ،فرزندان
صالح و ...است».

آگهی مزایده فروش امالک ومستغالت
شماره 2099093213000003

شــهرداری ســوران در نظــر دارد  24قطعــه زمیــن مســکونی تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده
عمومــی وبــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده ،بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
( )setadiran.irو بــا شــماره  2099093213000003بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند.
آدرس :خیابان انقالب تقاطع باهنر
تاریخ انتشار آگهی 99/10/17 :و همچنین 99/10/24
مهلت دریافت اسناد مزایده99/10/30 :
تاریخ و مهلت ارسال پیشنهاد99/11/1 :
بازگشایی99/11/2 :
تاریخ اعالم به برنده99/11/2 :
8746

آگهی اصالحیه
بــا عنایــت بــه درج آگهــی تجدیــد فراخــوان ســرمایه گــذاری بــا عنــوان " جمــع آوری مکانیــزه
پســماندهای خشــک بــا رویکــرد ســاماندهی زبالــه گردهــا در مناطــق یــک و دو و پنــج شــهر زاهــدان " بازگشــایی
پــاکات فراخــوان فــوق الذکــر از ســاعت  10:30بــه  12:00مــورخ  99/11/14اصــاح میگــردد  .خواهشــمند اســت
دســتور فرماییــد آگهــی پیوســت اصاحــی در تاریــخ  99/10/24روز چهارشــنبه در روزنامــه ابتــکار منتشــر و پــس از
درج اگهــی  ،یــک نســخه از روزنامــه بــه مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــا ارســال شــود .
موضوع
فراخوان سرمایه گذاری

مبلغ برآورد اولیه
در فراخوان

زمان
مبلغ تضمین
نوع
تحویل
جهت شرکت در
سرمایه گذاری
پیشنهادات
فراخوان

محل و زمان
بازگشایی پاکات

مدت
قرارداد

ساعت
 9:00صبح
مورخ
99/11/14

ساعت12:00:
مورخ 99/11/14
در محل سالن
اجتماعات
شهرداری مرکزی
زاهدان

 5سال
شمسی

 %20از سود
جمع آوری مکانیزه
یکساله متعلق
پسماند خشک با
به طرف اول به
رویکرد ساماندهی زباله 25/353/552/000
مبلغ
گردها در مناطق یک
1/014/102/080
و دو و پنج شهر زاهدان
ریال

روش
سرمایه گذاری
B.O.T

شهرداری زاهدان
8900

شهرداری زاهدان

