پیشخوان

ماهچهرهخلیلیدرگذشت

از «ناریه» تا «مرضیه»
صفحه 4

سرقت ادبی در عصر دیجیتال با گذشته چه
تفاوتهایی دارد؟

دزدی کلمات
از پشت شیشه مانیتور

جزئیات طرح اصالح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
تشریح شد

سایه نظارت سه سامانه
بر سر بهارستان

صفحه 2

صفحه 4

ماجرای گم شدن دختری در منطقه جهاننما کردکوی
به پایانی تلخ رسید؟

نگاههای نگران به کشف جسد
ناشناس در «جهاننما»

صفحه 6

معمای وعده گشایش اقتصادی

ن روزها مشکالت بسیاری دست به گریبان اقتصاد کشور بوده،
گروه بازار و سرمایه  -ای 
از ناهماهنگی میان دخل و خرج گرفته تا آشفتگی بازارهای اقتصادی همه و همه ادامه
زندگی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است .البته اخیرا صحبتهایی مطرح شده که نور
امیدی را به جامعه تزریق کرده است .چند روز پیش رئیس جمهوری از رونمایی گشایش

سرمقاله

ژوبین صفاری

اقتصادی در روزهای آینده خبر داد ،مسئلهای که حواشی بسیاری را به دنبال داشت و
بازارها را چشم به راه اخبار جدید کرد .حسن روحانی اخیرا از گشایش اقتصادی خبر داد و
گفته بود که قرار بر این است گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود بیاید و دست
دولت مقداری باز میشود.
شرح درصفحه 10

در آخر هفته شلوغ رئیسجمهوری
مطرح شد

یک وعده و چند نکته
رئیس جمهوری چند روز قبل اعالم کرده بود که در
هفته آینده قرار است گشایشی از لحاظ اقتصادی در
کشور به وجود بیاید و دست دولت مقداری باز میشود.
بعد از این اظهار نظر که البته رئیس مجلس نیز به
آن اشاره کرد گمانهزنیهای بسیاری از رسانهها مطرح
شد .گمانههایی که از  fatfتا گشایشهای ارزی و حتی
رفع تحریمها را نیز دربر میگرفت .با این همه اما فارغ
از اینکه گشایش مورد نظر در چه خصوص است و چه
دستاوردهایی برای اقتصاد و معیشت مردم درپی خواهد
داشت ،الزم است تا بدانیم که اقتصاد ایران طی این چند
سال و یا بهتر بگوییم این چند دهه تا چه میزان دچار
انسداد شده که حاال شاید وعده گشایش اقتصادی نتواند
چندان مرهمی بر زخم های معیشتی مردم باشد .ناگفته
نماند که در این شرایط البته اگر گشایشی هر چند کوچک
در سپهر اقتصادی رخ دهد حداقل می تواند بخشی از
سرخوردگی و ناامیدی اجتماعی را تسکین دهد.
با این همه اما اقتصاد ایران به واسطه متغیرهایی مانند
تحریم ،فساد و سوء مدیریت در این چند دهه چنان
عرصه را بر معیشت مردم تنگ کرده است که طبق
آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برای رسیدن به
درآمد سرانه سال  90باید  6سال متوالی رشد اقتصادی 8
درصدی را تجربه کنیم .رشدی که البته با افزایش تولید
ناخالص ملی و گشایش ارتباطات جهانی برای صادرات و
واردات محقق خواهد شد.
ادامه درصفحه 2

تدوین برنامه «سازگاری با کرونا»
در سه سرفصل
صفحه 2

کمرنگ شدن صفرهای پول ملی

صفحه 11

روسیه:

ما حواسمان به چین ،روسیه ،ایران ،کره شمالی یا خیلی کشورهای دیگر هست .برای آنها راحت است که در
انتخاباتی که به شکل پستی برگزار میشود ،دخالت کنند .ما باید خیلی کارها انجام دهیم.
ترامپ مدعی شد درصورت پیروزی در انتخابات ،به سرعت با ایران به توافق برسد.
به گزارش انتخاب ،ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری گفت :ایران خیلی دوست دارد که من
رئیسجمهوری نشوم .من را این اعالم میکنم :اگر زمانی ما برنده شدیم در زمانی بسیار سریع با ایران به توافق
خواهیم رسید.
او اضافه کرد :همه این کشورها خیلی زود با ما وارد توافق خواهند شد .ایران برای توافق با ما له له میزند ،ولی
میخواهند صبر کنند چون ترجیح میدهند با جو بایدن توافق کنند.
وی با اشاره به موضع مسکو در قبال خود اظهار کرد :آخرین کسی که روسیه میخواهد رئیس جمهوری آمریکا باشد ،دونالد ترامپ است.
ایران هم میخواهد من رئیس جمهوری نباشم.
رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد :ما حواسمان به چین ،روسیه ،ایران ،کره شمالی یا خیلی کشورهای دیگر هست .برای آنها راحت است
که در انتخاباتی که به شکل پستی برگزار میشود ،دخالت کنند .ما باید خیلی کارها انجام دهیم.
او افزود :ما با کره شمالی هم به سرعت به توافق خواهیم رسید .اگر من در سال  ۲۰۱۶رییسجمهور نمیشدم کشور ما با کرهشمالی وارد
جنگ میشد.

به هرگونه حمله موشکی پاسخ اتمی خواهیم داد
رئیس اداره اصلی عملیات ستاد کل ارتش روسیه اعالم
کرد که کشورش در صورت حمله موشکی از خارج با سالح
اتمی به دشمن پاسخ خواهد داد.
به گزارش ایرنا ،ژنرال «آندره استرلین» رئیس اداره
اصلی عملیات ستاد کل ارتش روسیه و «الکساندر
خریاپین» کارشناس مرکز پژوهش های نظامی راهبردی
آکادمی نظامی ستاد کل ارتش روسیه روز در مقاله
مشترکی در روزنامه «کراسنایا زویوزدا» ارگان وزارت دفاع
روسیه این مطلب را عنوان کردند .در ادامه این مقاله
آمده است :چرا که هرگونه حمله به روسیه به معنای
تالش برای نابودی ما قلمداد میشود .به نوشته مولفین
این مقاله ،پیمان انپیتی و قرارداد منع جامع آزمایشات
هستهای زیر سوال قرار دارند .نابودی این دو قرارداد به

"اجاره مرکز معاینه فنی شماره  2زاهدان به همراه تجهیزات"
کارفرما :شهرداری زاهدان

نوبت اول

جاخالی «هوک»
در دقیقه 90

صفحه 10

اگر در انتخابات برنده شوم خیلی سریع با ایران توافق میکنم

•

استعفای نماینده ویژه آمریکا در امور ایران
نشانه تاکتیک جدید کاخ سفید است؟

ایران چک جدید  ۱۰۰هزار تومانی رونمایی شد

ترامپ:

یکشنبه  19مرداد  19 - 1399ذیالحجه  9 - 1441آگوست  - 2020سال هفدهم  -شماره  12 - 4606صفحه  2000 -تومان

«ابتکار» جوانب خبر خوب اقتصادی از نشست سران سه قوه را بررسی میکند

•

آگهی تجدید مزایده عمومي

شــهرداری زاهــدان (کارفرمــا)در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مزایــده عمومــی ":اجــاره مرکــز معاینــه فنــی شــماره  2زاهــدان بــه
همــراه تجهیــزات "واقــع در شــهر زاهــدان ،را بــه افــراد حقوقــی و حقیقــی دارای صالحیــت واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد
مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس www.setadiran.ir
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را
جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازد.
مدت قرارداد اجاره :یک سال شمسی
تاریخ انتشار مزایده در سامانه  :تاریخ  1399/05/19می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مزایــده از ســایت :از روز یکشــنبه مورخــه  1399/05/19تــا روز پنجشــنبه  1399/05/30بــه متقاضیــان ارائــه میگــردد .ضمنــا
بــه منظــور دریافــت اســناد مزایــده مبلــغ  500،000ریــال بــه حســاب شــماره 2500149941بنــام حســاب درآمــد شــهرداری زاهــدان نــزد بانــک تجــارت شــعبه
زاهــدان واریــز گــردد.
• نــام و نشــانی مزایــده گــزار :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنین-مجتمــع طبقاتــی ســعدی
–بلــوک اول-طبقــه چهارم-تلفــن  054--33213180ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات در همیــن مــکان صــورت میگیــرد.
براورد اولیه :بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ،مبلغ براورد اولیه به شرح جدول ذیل می باشد
ریال)

ردیف

مبلغ پایه اجاره ماهیانه/ریال

مبلغ اجاره سالیانه /ریال

مبلغ تضمین شرکت در مزایده/ریال

1

680/000/000

8/160/000/000

408/000/000

• تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار :تضمین باید به یکی از دو صورت ذیل انجام گیرد:
 -1ضمانتنامــه معتبــر بانکــی مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع
کارفرمــا (مطابــق کاربــرگ شــماره یــک) مــي باشــد .تاریــخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در
نظــر گرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
 -2واریز وجه نقد به حساب سپرده 2500150362به نام حساب سپرده شهرداری نزد بانک تجارت شعبه زاهدان
محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد
مزایــده گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد ،مزایــده
گــران بایســتی پاکــت تضمیــن را در مهلــت مقــرر بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن
 054-33224064تحویــل نماینــد.
• زمان تحویل پیشنهادها :ساعت  08:00روز شنبه مورخ 1399/06/15
• زمان و محل بازگشایی پاکات :ساعت  9:00روز شنبه مورخ  99/06/15در محل سالن کنفرانس شهرداری زاهدان واقع در خیابان آزادی انجام میگیرد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  851933768و 88969737

شهرداری زاهدان

نوبت اول

آغاز رقابت تسلیحات هسته ای در سراسر جهان منجر
خواهد شد.ممکن است تعداد کشورهای دارای سالح
اتمی و نیز کشورهایی که در آستانه دستیابی به سالح
اتمی قرار گرفته اند نیز افزایش بیابد .رئیس جمهوری
روسیه روز  14خرداد ماه طی دستوری ،سیاست روسیه
در عرصه بازدارندگی هستهای را تایید و برای اجرا ابالغ
کرد .ارکان سیاست بازدارندگی هستهای روسیه ،سند
برنامهریزی راهبردی در عرصه دفاعی است و دیدگاه
رسمی دولت روسیه به بازدارندگی هستهای را منعکس
میکند.
در این سند آمده است :سیاست دولت روسیه در عرصه
بازدارندگی هستهای ماهیت دفاعی دارد و در جهت حفظ
توانمندی نیروهای هستهای روسیه در سطحی است که

بتواند بازدارندگی هستهای را تامین و دفاع از حق حاکمیت
و تمامیت ارضی کشور و بازداشتن دشمن احتمالی از تجاوز
به روسیه و متحدان آن را تضمین کند.
در سند بازدارندگی هسته ای روسیه گفته شده است:
فدراسیون روسیه سالح هستهای را صرفا وسیله بازدارندگی
میداند که بکارگیری آن تدبیر آخر و اجباری است و
تالشهای الزم را برای کاهش تهدید هستهای و جلوگیری از
تیرگی روابط بین دولتها که امکان مناقشات نظامی ازجمله
با سالح هستهای را فراهم میکند ،به کار میگیرد.
توانمندی هستهای روسیه در واقع سهگانه هستهای
است که شامل موشکهای زمین پایه قابل حمل
کالهکهای هستهای ،ناوهای مجهز به سالحهای هستهای
و هواپیماهای مجهز به موشکهای هستهای میشود.

عنوان پروژه  " :اجرای آسفالت معابر حاشیه شهر زاهدان  -فاز یک"
کارفرما  :شهرداری زاهدان

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي

شــهرداری زاهــدان (کارفرمــا)در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه " اجــرای آســفالت معابــر حاشــیه شــهر زاهــدان  -فــاز یــک " واقــع در شــهر
زاهــدان ،را بــه شــرکت هــای دارای صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی در رشــته راه و ترابــری حداقــل در پایــه 5واگــذار 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.ir
انجــام 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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/05/19می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :از روز یــک شــنبه مــورخ  1399/05/19تــا روز پنجشــنبه مــورخ 1399/05/23بــه متقاضیــان ارائــه میگــردد .ضمنــا بــه
منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500،000ریــال بــه حســاب شــماره  2500149941بانــک تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.
• نــام و نشــانی مناقصــه گــزار :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنین-مجتمــع طبقاتــی ســعدی –بلــوک
اول-طبقــه ســوم-تلفن  -054-33213180ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات در همیــن مــکان صــورت میگیــرد.
ردیف

1

موضوع (پروژه)

برآورد اولیه تقریبی (ریال)

اجرای آسفالت
معابر حاشیه
شهر زاهدان
 فاز یکمدت اجرای
پروژه شش ماه
شمسی میباشد.

 ( 89،747،543،508هشتاد
و نه میلیارد و هفتصد و چهل
و هفت میلیون و پانصد و
چهل و سه هزار و پانصد و
هشت ریال) براساس دفترچه
فهرست بهاء پایه رشته راه،
راهآهن و باند فرودگاه سال
1399

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار(ریال)
( 4,490,000,000چهار میلیارد
و چهارصد و نود میلیون)
در صورت واریز وجه نقد به
شماره حساب 2500150362
نزد بانک تجارت شعبه
زاهدان

محل تامین
اعتبار

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

زمان تحویل
پیشنهادها

حداکثر
ساعت9صبح روز
دوشنبه مورخ
1399/06/03

محل و زمان بازگشایی
پاکات
ساعت 10:00روز
دوشنبه
مورخ1399/06/03در
محل سالن کنفرانس
شهرداری مرکز واقع
در خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

• دفترچه فهرست بهاء پایه رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه سال  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 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.
• 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 9813673157
 تلفــن  054-33224064تحویــل نماینــد.• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  85193768و 88969737

شهرداری زاهدان

