«ابتکار» از فیلمهای بازیهای رایانهای در سالنهای سینما گزارش می دهد

همه چیز برای یک دربی زیبا مهیا است

یک شکست توجیه پذیر
در هالیوود

انتقامدلچسب
یا قهرمانی شیرین
صفحه 14

صفحه 9

سال چهاردهم  -شماره  16 - 3940صفحه  1000 -تومان

پنجشنبه 10اسفند12 - 96جمادی الثانی  1 - 1439مارس 2018

گزارش «ابتکار» از تالش مجلس برای اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده

اصالحقانونی

که اقتصاد را بلعید

پیشخوان

شورای امنیت سازمان ملل برای دومین بار در هفته جاری
در مورد غوطه شرقی دمشق تشکیل جلسه داد

گروه پارلمان  -قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق اصل  ۸۵قانون اساسی ،صحن علنی مجلس اجرای آزمایشی آن را
در سال  86برای مدت پنج سال تصویب کرد ،در خرداد  87به تأیید شورای نگهبان رسید و با  ۵۳ماده و  ۴۷تبصره برای
اجرا ابالغ شد .البته گفتنی است که پس از اجرای آزمایشی  5ساله این قانون ،به مدت  4سال است که هر ساله در بودجه
تمدید میشود .مسئلهای که کارشناسان اقتصادی اعم از اتاق اصناف و نمایندگان اقتصادی مجلس تاکید دارند اجرای
این قانون به درستی انجام نشده است .یعنی به جای اینکه در راستای حمایت از تولید و اصناف باشد ،به ضرر کسب و کار
عمل کرده و صرفا به نفع جیب دولت بوده است .بنابراین دولت در راستای اصالح این قانون اسفند سال گذشته الیحه
پیشنهادی خود را به مجلس داد .این الیحه مدتی است که در کمیته ویژه و کمیسیون اقتصادی بررسی میشود .گفتنی
است در حال حاضر نزدیک به  30ماده آن بررسی و اصالح شده است و طبق خبر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تا
اردیبهشت ماه سال  97این اصالحیه نهایی خواهد شد .محمدرضا پورابراهیمی ،در توضیح روند پیشرفت بررسی این
الیحه به «ابتکار» گفت« :الیحه اصالح افزایش بر ارزش افزوده بعد از بررسی در کمیته اقتصادی به صحن کمیسیون آمد.
در حال حاضر حدود  30درصد آن در کمیسیون ،جمع بندی شده است و بخشهای دیگر هم آماده بررسی است».
شرح در صفحه 10

گزارش «ابتکار» از سود و زیان فعالیت استارتاپها
در حوزه صنایع دستی

استارتاپها واسطهها
را کنار میزنند

سوریه؛ جهنم روی زمین

گروه ایران و جهان  -چند روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت مبنی
بر آتش بس  30روز در غوطه شرقی دمشق ،منابع خبری از تشکیل جلسه
دوباره شورای امنیت درباره اوضاع انسانی سوریه گزارش دادند .در این
جلسه که قرار بود روز گذشته تشکیل شود ،وخامت اوضاع غوطه شرقی
و همچنین عدم پایبندی به قطعنامه آتش بس به عنوان محور بحثها مورد
تاکید قرار میگیرد.
صفحه 15

«ابتکار» از وضعیت ایجاد و گسترش کسب و کارهای نوین
یدهد
گزارش م 

اسباب کشی کسب و کارها
به فضای مجازی

صفحه 5

«ابتکار» از تبعات اطالعات ناکافی مراجع برای فتواهای اجتماعی
گزارش می دهد

اطالعات اشتباه
و نظرات ناکارآمد

صفحه 7

سرمقاله

ژوبین صفاری

اقتصاد و فوتبال در گرداب «کلین شیت»
«مدام می گوییم فوتبال ناپاک؛ من فقط می خواهم بپرسم که دیگر جاهای ما پاک است که توقع پاکی
فوتبال را داشته باشیم؟ باید همه چیزمان به هم بیاید».

حسن روحانی در جمع مردم بندرعباس:

برای قدرت دفاعی با هیچ کشوری

صفحه 2

مذاکرهنمیکنیم

همزیستی مسالمت آميز صنعت و کشاورزی

️زاینده رود جاری ؛ ناجی نصف جهان
صفحه 4

ادامه در صفحه 2

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای توسعه برق رسانی
به مسکن مهر گچساران سایت دبستانی –(عمرانی  )96نوبت دوم

آیین گرامیداشت درگذشتگان حادثه هوایی یاسوج برگزار شد

غیبت علی ربیعی در مراسم جانباختگان سقوط هواپیما

صفحه 2

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهایی که دارای

رتبه نیرو می باشند واگذار نماید  ،لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید .
توضیح ًا  :شرکتهایی که دارای رتبه نیرو از سازمان مدیریت برنامه ریزی می باشند باید گواهی ثبت درسامانه ساجار را
نیز داشته باشند .
شماره مناقصه

عنوان مناقصه

ع96-15-

توسعه برق رسانی به مسکن مهر
گچساران سایت دبستانی –(عمرانی )96

نوع مناقصه

کم و کیف
مناقصه

محل
تأمین اعتبار

مدت
اجرا

برآورد
تقریبی
(میلیارد
ریال)

مبلغ تضمین
( میلیون
ریال )

دو مرحله ای

طبق اسناد

عمرانی
توانیری

سه
ماه

4.555

228

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :ازتاریخ  96/12/12لغایت  96/12/16با مراجعه درساعات اداری به اتاق شماره  (14امور

تدارکات) وهمچنین مراجعه به سایت توانیر و سایت شرکت توزیع برق استان و سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد)

زمان و مکان تحویل پاکت ضمانتنامه  :تا آخر وقت اداری روز شنبه  96/12/26به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری –
اتاق شماره  ، 12حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ افتتاح پاکت ها  :روز یکشنبه  96/12/27ساعت  10صبح در سالن جلسات شرکت

شرکتهای پیمانکاری مجازند تا آخر وقت اداری  96/12/26نسبت به اصالح یا انصراف اقدام نمایند  .مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ
بازگشایی پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .

مبلغ خرید اسناد مناقصه  300/000 :ریال واریز به حساب  0101913196008بانک صادرات شعبه یاسوج کد  1534به نام شرکت

توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد .هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-برآورد بهاء بر اساس فهرست بهای سازمان مدیریت صورت گرفته است.

-به هر شرکت فقط یک پروژه واگذار می گردد و در صورتیکه شرکتی در چند پروژه حائز پایین ترین قیمت گردد میزان توانایی

شرکت پیمانکاری برای واگذاری پروژه دوم بررسی و تصمیم گیری خواهد شد .

حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پیشنهادها بالمانع است .مراسم یادبود جانباختگان سانحه سقوط
هواپیمای تهران -یاسوج در غیاب وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی روز گذشته برگزار شد.
مراسم یادبود جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای
تهران -یاسوج روز چهارشنبه از ساعت  14تا 15:30
دقیقه در مسجد نور با حضوراقشار مختلف مردم
و مسئوالن کشور برگزار شد .در این مراسم علی
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی ،محسن
رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سید
کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور،
سید ضیاء هاشمی مدیر عامل خبرگزاری جمهوری
اسالمی ،محمود صادقی نماینده تهران در مجلس
شورای اسالمی ،ابراهیم امینی نایب رئیس شورای
اسالمی شهر تهران ،علی عابد زاده رئیس سازمان
هواپیمایی کشوری ،رحمت اهلل مهابادی مدیر شرکت

فرودگاهها و ناوبری هواپیمایی ایران ،اصغر فخریه
کاشان قائم مقام وزیر راه شهرسازی ،سید محمد علی
افشانی معاون عمرانی وزیر کشور ،داود پرهیزگار رئیس
سازمان هواشناسی کشور ،خیراهلل خادمی معاون
وزیر راه و شهرسازی ،داود کشاورزیان مشاور وزیر
راه و شهرسازی نیز برگزار شد .همچنین محمدرضا
عارف نماینده مردم تهران در مجلس ،حسین عالیی
مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان ،امیر امینی
معاون وزیر راه و شهرسازی ،ابوالقاسم رحیمی انارکی
مدیرعامل بانک مسکن و تعدادی از مدیران عامل
شرکت های هوایی و معاونان راه و شهرسازی در این
مراسم حضور داشتند .محسن رضایی و محسن قمی
نیز سخنرانی این مراسم را برعهده داشتند .گفتنی
است علی ربیعی که از جمله وزرایی است که نامش
در روزهای اخیر به واسطه این رویداد ،بسیار شنیده

میشود و حتی مسئله استیضاح او مطرح است ،در این
مراسم حضور نداشت .البته از دیگر غایبان این مراسم
میتوان به عباس آخوندی نیز اشاره کرد که وی به
دلیل حضور در سفر استانی به همراه رئیس جمهوری
موفق به حضور در مراسم نشد.
الزم به ذکر است که پرواز شماره  3704هواپیمایی
آسمان با  65مسافر و خدمه پروازی ساعت  8صبح روز
یکشنبه  29بهمن سال  96تهران را به مقصد یاسوج
ترک و در نزدیکی سمیرم اصفهان سقوط کرد .این
هواپیما از نوع ای تی آر  72پس از  55دقیقه از صفحه
رادار مرکز کنترل خارج میشود و بر اساس اعالم
اورژانس خبر سقوط این هواپیما در منطقه کوهستانی
پادنای سمیرم اعالم شد .این هواپیما هر روز یک پرواز
از تهران به یاسوج و یک پرواز بر عکس داشت که
بهطور میانگین  50تا  60مسافر حمل میکرد.

-به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد مطلق ًا ترتیب اثر داده

نخواهد شد .

-پاکتهای فاقد الک و مهر بازگشایی نخواهد شد .

-فقط و فقط پیشنهاداتی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد)ارائه میگردد قابل بررسی میباشند و

پیشنهادات ارائه شده به روش سنتی(پاکتهای فیزیکی)قابل رسیدگی نبوده و باطل می باشند.

-مهم  :ارائه پیشنهاد قیمت الزامآ به روش تجزیه بهاء( جداول  1الی  )6سازمان برنامه و بودجه آنالیز و ارائه گردد.

تهیه جداول آنالیز قیمت( 1الی ) 6سازمان برنامه و بودجه به عهده پیمانکار میباشد.-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

اسناد مناقصه در سایت شرکت توانیر  WWW.tavanir.org.irو اطالع رسانی مناقصه در سایت شرکت توزیع
WWW.KBEPDCO.IR

نوبت اول96/12/9:
نوبت دوم 96/12/10:

و سامانه ستاد  WWW.SETADIRAN.IRقابل دسترسی می باشد .

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

