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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام:

سم است
مذاکره با آمریکا ّ
گزینه قطعی ملت ،مقاومت است

شود ،مس��ائلی نظیر اش��تغال ،کاهش تورم ،رفاه
مردم و صادرات ،شتاب خوبی خواهد گرفت.ایشان
«اعتماد به جوانان» را راه حل اصلی برش��مردند
و خاطرنش��ان کردند :هر جا به نسل جوان اعتماد
حداقل امکانات را در اختیارش گذاشتیم،
کردیم و
ِ
پیش رفتیم.رهبر انقالب تولیدات تحسین برانگیز
نظامی از جمله موشکهای نقطه زن بالستیک و
ک��روز با برد  ۲هزار کیلومت��ر را نتیجه اعتماد به
جوانان مؤمن ،با انگیزه و خستگی ناپذیر خواندند و
افزودند :در بحث غنی سازی  ۲۰درصدی اورانیوم
و تأمین نیازهای پزشکی هسته ای نیز وقتی کار را
به جوانان محول کردیم ،در میان ناباوری بسیاری،
کار به این مهمی را به س��رانجام رساندند ،ضمن
اینکه مشکل ترین بخش غنی سازی ،رسیدن به
 ۲۰درصد اس��ت و مراحل بعدی ،آس��انتر از این
مرحله است.ایشان پرس��یدند :آیا اینگونه جوانان
نمی توانند مشکالت صنایع را حل کنند و با یافتن
حلقه های مفقوده بخش های مختلف ،کارها را به
سامان برس��انند؟رهبر انقالب با ابراز تلخ کامی از
شنیدن خبر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا
کشاورزی ،وزارت صنایع را به تهیه فهرست موارد
مورد نیاز واحدهای تولیدی (اعم از ماشین آالت،
قطعات و مواد اولیه) و ارائه فراخوان برای رفع این
نیازها توصیه مؤکد و خاطرنشان کردند :بسیاری از
این موارد در داخل کشور قابل تأمین است.حضرت
آی��ت اهلل خامنه ای دومین کار و وظیفه اساس��ی
دولت و دیگر قوا را «تالش برنامه ریزی شده و بی
وقفه برای خودکفایی به ویژه در زمینه کشاورزی»
برش��مردند و افزودند :متأسفانه در مقطعی با این
ح��رف که خرید محصوالت از بیرون ارزانتر تمام
می ش��ود و تولید در داخل صرفه اقتصادی ندارد،
روند خودکفایی دچار ضربه ش��د .ایشان افزودند:
البته ممکن است خرید برخی محصوالت از جمله
گندم از خارج به صرفه باش��د ،اما اگر جلو واردات
ای��ن محصول مه��م را گرفتند چ��ه کار خواهیم
کرد؟ بنابراین باید با تالش بیش��تر به راه عاقالنه
خودکفایی ادامه دهیم.رهبر انقالب خودکفایی در
زمینه بنزین را مهم برشمردند و افزودند :پاالیشگاه
س��تاره خلیج فارس که به همت س��پاه احداث و
راه اندازی ش��د ،حدود یکسوم مصرف مسرفانه
کنون��ی بنزین را تأمین می کند که بس��یار مهم
اس��ت.حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی
این محور تأکید کردند :اقتدار و آبروی کش��ور در
«خودکفایی» اس��ت و باید نیازهای مهم کشور را
خودمان تولید و تأمین کنیم.
«س��هولت کسب و کار» س��ومین مسئله ای بود
که رهبر انقالب به عنوان دس��تور کار عمومی قوا
قوانین بس��یار
مطرح کردند و افزودند« :مقررات و
ِ
و گاه متناقض» عم ً
ال مانع رونق فضای کس��ب و
کار شده اس��ت که باید خیلی جدی این مشکل
دس��ت و پا گیر را برطرف کرد.رهبر انقالب بخش
کشاورزی را دارای اولویت خواندند و افزودند :این
بخ��ش ،هم از جهت تأمین م��واد غذایی و هم از
جهت س��هم اشتغال ،بسیار مهم اس��ت و باید با
احداث صنایع تبدیلی در روستاها و برطرف کردن
مشکل فروش محصوالت کشاورزی روستاییان ،به
آن توجه کامل کرد چرا که در پیش��رفت و قدرت
کش��ور بسیار مؤثر خواهد بود.رهبر انقالب نیروی
انس��انی کارآمد ،جوان ،پرانگیزه و خستگی ناپذیر
را ثروتی عظی��م و بی نظیر دانس��تند و افزودند:
ه��زاران گ��روه تحقیقات��ی در داخل و خ��ارج از
دانش��گاهها وجود دارند که میتوانند با ایده ها و
فکرهای خوب و راهگش��ا ،چرخه کارها در بخش
صنایع و معادن و دیگر بخش��ها را روان س��ازی و
مسائل زمین مانده را راهاندازی کنند.ایشان فرصت
جبران خسارات سیل را فرصت خوبی برای رونق
بخش��های مختلف تولید خواندند و تأکید کردند:
باید اعتبارات جبرانی مناطق سیلزده را به گونه ای
برنامه ریزی و هدایت ک��رد که به رونق کارخانه ها
بینجامد.حضرت آیت اهلل خامنه ای مسکن سازی
را از جمله رشته های کارآفرین خواندند و گفتند:
از جمله غفلت های چند س��ال اخیر ،بی توجهی
به موضوع مس��کن س��ازی بوده اس��ت .ایش��ان
افزودند :باید از فرصت ترمیم یا س��اخت مس��کن
برای هموطنان سیل زده استفاده کرد و با کمک
دس��تگاههای مختلف و بخش خصوصی حرکت
عظیم اش��تغالزا و تولیدآفرین در بخش مسکن
را به وجود آورد .رهبر انقالب اس�لامی در بخش
دیگری از سخنانشان به موضوع تالشها و اقدامات

ضد ایرانی آمریکا پرداختند و خاطرنش��ان کردند:
در مواجهه با دش��من دو راه بیشتر وجود ندارد یا
عقبنشینی ما و پیشروی متقابل آنها و یا مقاومت
و ایس��تادگی که تجربه ما در جمهوری اس�لامی
نش��ان میدهد هر جا در مقابل دش��من مقاومت
کردیم ،جواب گرفتیم.ایش��ان مقاومت در عرصه
اقتصادی را متف��اوت از مقاومت در عرصه نظامی
دانس��تند و افزودند :مقاومت در عرصه اقتصادی
به معنای مستحکم کردن ساخت اقتصادی کشور
اس��ت که الزمه آن هم برخورد جدی با مسائل و
پیگیری امور اس��ت.رهبر انقالب اسالمی با تأکید
بر اینک��ه برای اصالح امور نباید چش��م به خارج
دوخت ،خاطرنشان کردند :چشم دوختن به بیگانه
موجب ضربه به کش��ور می ش��ود که نمونه آن را
در مواجهه با دش��من دو راه بیشتر وجود
ندارد یا عقبنشینی ما و پیشروی متقابل
آنها و یا مقاومت و ایستادگی که تجربه ما
در جمهوری اسالمی نشان میدهد هر جا
در مقابل دش��من مقاومت کردیم ،جواب
گرفتیم
مقاوم��ت در عرص��ه اقتصادی ب��ه معنای
مستحکم کردن س��اخت اقتصادی کشور
اس��ت که الزمه آن ه��م برخورد جدی با
مسائل و پیگیری امور است
در برخ��ورد اروپایی ها در قضیه برجام می بینیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :ما با اروپایی ها،
مش��کل و دعوایی نداشتیم اما آنها به هیچ یک از
تعهدات خود عمل نکردند و نمی کنند و در عین
ح��ال مدام ادعا می کنند ک��ه ما به برجام پایبند
هستیم.
ایش��ان با تأکید بر اینکه عالوه بر دولت ،مردم نیز
باید برای حل مس��ائل اقتص��ادی ،نقش آفرینی
کنن��د ،گفتند :مردم با خرید محصوالت داخلی و
استمرار حمایت از کاالی ایرانی ،پرهیز از اسراف،
توجه نکردن به شایعات در فضای مجازی و زیاده
روی نک��ردن در خرید ،م��ی توانند به رونق تولید
کمک کنند.حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در ادامه
س��خنان خود ،در تبیین طراحی آمریکاییها در
ش��رایط فعلی گفتند :آنها تم��ام تالش خود را به
کار گرفته اند تا با فشارهای شدید اقتصادی ،اوالً
نظام محاسباتی مسئوالن را بهگونهای تغییر دهند
تا آنان مجبور به تس��لیم شوند و ثانیاً مردم را در
مقابل نظام قرار دهند.ایش��ان ب��ا تأکید بر اینکه
طراح��ی و محاس��به آمریکا همانند محاس��بات
چهل س��ال گذش��ته غلط اس��ت و به نتیجه هم
نخواهند رس��ید ،افزودند :آمریکاییها این بار نیز
قطعاً شکس��ت خواهند خ��ورد و در این موضوع
تردیدی نیست.رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان
کردن��د :س��ردمداران آمری��کا به دلی��ل بغض و
کینه ای که به جمهوری اسالمی ایران دارند ،کور
شده اند و نمی توانند درست محاسبه کنند.حضرت
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مخالفت بسیاری از
صاحبنظران در آمریکا با شیوه برخورد با ایران و
گروههای مقاومت گفتند :مسئوالن کنونی آمریکا
واقعاً درک درستی نس��بت به مسائل گوناگون و
همچنین جمهوری اسالمی ندارند.ایشان با تأکید
بر اینکه هیچ کس نباید از هیبت ظاهری ،تشرها و
هیاهوهای آمریکا بترسد ،افزودند :ابرقدرتها معموالً
کار خود را با تشر و هیاهو پیش می برند و هرگونه
ج��ا زدن در مقابل این تهدیدها خطا اس��ت.رهبر
انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :عالوه بر آمریکا،
از ثروت قارون های منطقه خلیج فارس نیز نباید
ترسید زیرا هیچ غلطی نمی توانند بکنند.حضرت
آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند :آمریکا در
س��ال  ۱۳۵۷و قب��ل از پیروزی انقالب اس�لامی
بسیار قدرتمندتر از شرایط فعلی بود و کارتر رئیس
جمهور آن زمان ،هم عقل و هم قدرت بیشتری از
رئیس جمهور کنونی آمریکا داش��ت و محمدرضا
پهلوی نیز به عنوان مأمور آنها بر همه امور مسلط و
کام ً
ال تابع بود اما ملت ایران توانست با دست خالی
همان آمریکا را شکست دهد ،ضمن آنکه جوانهای
انقالبی امروز کمتر از س��ال  ۵۷نیس��تند و عمق
اندیشه انقالبی آنها نیز بیشتر است.ایشان با تأکید
بر اینکه دشمنی آمریکا با جمهوری اسالمی بیشتر
نشده بلکه نسبت به چهل سال گذشته ،آشکارتر
و صریح تر ش��ده است ،افزودند :باید بدانیم کسی

که با صدای بلند تهدید میکند ،قدرت و توانایی
او به ان��دازه آن صدای بلند نیس��ت.رهبر انقالب
اس�لامی خاطرنش��ان کردند :دولت فعلی آمریکا
عالوه بر دش��منی صریح تر با نظام اسالمی بیش
از ه��ر دولت دیگر این کش��ور ،در خدمت مصالح
رژیم صهیونیستی اس��ت و به عبارتی بسیاری از
سیاستهای آمریکا در دست صهیونیستها است.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه ادعا
و جنج��ال مقام��ات فعل��ی آمری��کا از جمل��ه
رئیس جمهور این کشور مبنی بر اینکه سیاستهای
ما موجب تغییر در ایران ش��ده است ،گفتند :بله،
تغییر در ایران ایجاد ش��ده ام��ا این تغییر به این
صورت بوده اس��ت که نفرت م��ردم از آمریکا ،ده
برابر شده اس��ت .ایشان «دست نیافتنی تر شدن
منافع جمهوری اسالمی»« ،افزایش همت جوانان»
و «افزایش آمادگی نیروهای نظامی و امنیتی» را از
دیگر تغییرات در ایران برشمردند و تأکید کردند:
سخنان مقامات آمریکایی نشانگر میزان دوری آنها
از واقعیات و محاس��بات اشتباه و غلط آنها است.
رهبر انقالب اسالمی سخنان مقامهای آمریکایی
درب��اره ای��ران را نش��ان دهنده حماق��ت باالی
آنه��ا دانس��تند و افزودند :رئیس جمه��ور آمریکا
می گوید از وقتی که من آمده ام ،هر جمعه در ایران
راهپیمایی علیه نظام برگزار می ش��ود باید به این
فرد گفت ،اوالً روز جمعه نیست بلکه شنبه است
و ثانیاً تهران نیست بلکه پاریس است.رهبر انقالب
با اش��اره به مش��کالت درونی و بزرگ آمریکا در
زمینههایاجتماعیواقتصادیافزودند:ایننکتهالبته
غالباً مورد توجه قرار نمی گیرد اما مشکالت مهم
اجتماعی و تناقض و آش��فتگی در دولت آمریکا،
واقعیتی اس��ت که وضع ضعیف دش��من را نشان
می دهد.ایش��ان با اس��تناد به گزارشهای رسمی
مراکز دولتی آمریکا« ،وجود  ۴۱میلیون آمریکایی
دچار گرس��نگی و ناامن��ی غذایی»« ،نامش��روع
بودن چهل درصد ن��وزادان»« ،وجود  ۲میلیون و
 ۲۰۰هزارزندانی(کهباالترینمیزانجهانیبهنسبت
جمعیت اس��ت)»« ،بیش��ترین آمار مصرف مواد
مخدر» و «وق��وع  ۳۱درصد تیراندازیهای جمعی
دنی��ا در آمریکا» را از جمله واقعیات این کش��ور
خواندند و افزودند :برخی ها ،آمریکا را خیلی بزرگ
و پرهیب��ت و خطرناک جلوه ندهن��د البته نباید
دش��منی دشمن غفلت بش��ود اما حقیقت آن
از
ِ
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اس��ت که آمریکا گرفتار مشکالت مختلف است.
ایشان افزودند :عالوه بر این گرفتاری های درونی،
سیاستهای غلط آمریکا از لحاظ سیاسی و امنیتی
عموماً به ضرر این کشور تمام شده و در منطقه ما،
اروپا و مواجهه با برخی قدرتهای آس��یایی ،آنها را
دچار مشکالت بیشتر کرده است ،ضمن اینکه روند
هزینه های  ۷هزار میلیارد دالری و بی نتیجه آنها
در منطقه ،همچنان ادامه دارد اگر چه دستش��ان
در کیسه س��عودی ها نیز هست.حضرت آیت اهلل
خامنه ای با اش��اره به هشدار برخی صاحبنظران
آمریکایی مبنی بر اینکه فشار بر جمهوری اسالمی
ب��ه جه��ش اقتصادی ای��ران منجر خواهد ش��د،
گفتند :آمریکا در مواجهه با ملت ایران و استحکام
روزافزون نظام اسالمی قطعاً شکست خواهد خورد.
ایشان با اش��اره به برخی که می گویند مذاکره با
آمریکا چ��ه عیبی دارد ،تأکید کردن��د :مذاکره با
آمری��کا تا وقتی به تعبیر حضرت امام آدم نش��ده
سم اس��ت ضمن اینکه مذاکره با دولت فعلی این
ّ
سم مضاعف است.رهبر انقالب در تبیین این
کشور ّ
واقعیت افزودند :معنای حقیقی مذاکره ،معامله و
بده و بستان است و آنها دقیقاً در این معامله ،دنبال
نقاط ق��وت ای��ران هستند.ایش��ان افزودند :می
گویند بیایید درباره موشک مذاکره کنیم ،معنای
حقیقی این حرف این است که شما باید بُرد و دقت
موشک هایتان را کم کنید تا اگر روزی شما را هدف
قرار دادیم ،نتوانید جواب بدهید .اما بدیهی است که
کس��ی در ایران این حرف را نمی پذیرد؛ بنابراین
همین س��ر و صداها ادامه خواه��د یافت.حضرت
آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند :این مسئله بحث
دین و انقالب نیست ،بلکه هیچ ایرانی غیرتمند و با
شعوری حاضر نیست با طرفی که می خواهد نقاط
قوت کشور را از دست او درآورد ،معامله کند.ایشان
در مثال دیگری در زمینه اهداف واقعی دش��من
در بحث مذاکره افزودند :عمق راهبردی سیاسی و
امنیتی برای هر کشوری مسئله ای حیاتی است،
برای ما نیز عمق راهبردی در منطقه خیلی مهم
است ،آنها از این مسئله ناراحتند و می خواهند بر
سر عمق راهبردی بسیار خوب ایران با آنها معامله
کنیم؛ آیا کس��ی می پذیرد؟رهب��ر انقالب تأکید
کردند :براساس این واقعیات اصل مذاکره با آمریکا
حتی با کس��ی که آدم حسابی باشد غلط است و
مذاک��ره با اینها که به هی��چ چیز از جمله اخالق،
قانون و عرف بین المللی پایبند نیستند ،مسخره
است و مطلقاً معنا ندارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای،
افزودن��د :البته در عقالی ما کس��ی دنبال مذاکره
نیست ،مردم هم که دنبال مذاکره نیستند ،فقط
برخی گوش��ه کنار حرفی می زنند.رهبر انقالب با
اش��اره به نامه های رئیس جمهور قبلی آمریکا به
ایشان افزودند :اوباما که ظاهرش خیلی اتو کشیده تر
از اینها بود یک نامه فدایت ش��وم برای ما نوشت
و بن��ده بعد از مدتی جوابی ب��ه او دادم ،بالفاصله
نامه دوم را نوش��ت ،می خواستم جواب بدهم که
فتنه  ۸۸پیش آمد و او با فراموش کردن همه آن
حرف ها و ابراز ارادت ها ،با خوشحالی به حمایت
و دفاع از فتنه و فتنهگرها ش��تافت.رهبر انقالب با
اش��اره به اینکه آمریکا مجبور به عقب نشینی در
مقابل مقاوم��ت ملت ایران خواهد ش��د افزودند:
بحث مقاومت ،بحث برخورد نظامی نیست و اینکه
برخی در روزنامه یا فضای مجازی مس��ئله جنگ
را مطرح می کنند ،حرف بیخود و غلطی اس��ت.
ایشان تأکید کردند :بنا نیست جنگی انجام بگیرد
و انجام هم نخواهد گرفت ،چرا که ما ابتدا به ساکن
هیچگاه دنبال جنگ نیستیم و آنها هم می دانند
که جنگ به صرفهش��ان نیست. .به گزارش پایگاه
اطالع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبری ،رهبر
انقالب در پایان سخنانش��ان خاطرنش��ان کردند:
رویارویی کنونی ،برخورد اراده هاس��ت و چون ما
اراده ای ق��وی تر داریم و به خدا توکل می کنیم،
انشاءاهلل آینده خوبی در انتظار ملت است .ایشان
تأکی��د کردند :جمهوری اس�لامی ایران به فضل
الهی ،در پرتو ایس��تادگی ،هوشیاری و اراده ملت
و مدیری��ت ها و تدابیر جدیدی که رئیس جمهور
محترم اشاره کردند پیروز این میدان خواهد بود.

در حاشیه
ترامپ رقبایش را به سخره گرفت

ش�نیدیم دونالد ترام�پ ،رئیس جمهور
آمری�کا در یک مراس�م رس�می به بیان
ارزیابیهای�ش از کاندیداه�ای ح�زب
دموکرات در انتخابات ریاس�تجمهوری
پرداخ�ت و آنه�ا را ب�ه س�خره گرفت.به
گزارش ایس�نا ،ب�ه نقل از پای�گاه خبری
هی�ل ،وی در س�خنرانی خ�ود در ی�ک
تأسیس�ات ب�زرگ گاز طبیع�ی مایع در
لوئیزیان�ا از ایالته�ای جنوب�ی آمری�کا،
ج�و بایدن ،برنی س�ندرز ،بت�و او رورک،
الیزاب�ت وارن و بوت�ی پ�ت بودج�ج را
م�ورد تمس�خر ق�رار داد .وی بودجج را
"""Boot-edge-edgeخواندوالیزابتوارن
را به "پوکاهانتس"( یک زن سرخ پوست
که از یک س�ردار آمریکای�ی دفاع کرد)
تش�بیه کرد.ترام�پ همچنی�ن در ادامه
اظهاراتش گف�ت :جو بایدن معاون رئیس
جمهور پیشین شبیه فردی نیست که من
میشناسم .برنی سندرز سناتور "دیوانه"،
انرژی بیشتری از بایدن دارد.همچنین او
در ادامه اظهاراتش بتو او روک را به خاطر
مصاحبه اخی�رش که اعالم ک�رده بود او
تنها به دنیا آمده اس�ت ک�ه در انتخابات
ریاست جمهوری ش�رکت کند به سخره
گرف�ت و گفت :بت�و به س�رعت در حال
سقوط اس�ت .چه اتفاقی رخ داد؟ یادتان
می آید او گفته بود که "او برای ش�رکت
در انتخابات ساخته شده است" اما اکنون
او همانند یک سنگ سقوط می کند.

 ۴نماینده ونزوئال به خیانت متهم شدند

شنیدیم دیوان عالی ونزوئال در بیانیهای،
کارلوس پاپارونی ،میگوئل پیزارو ،فرانکو
کاسیال و وینستون فلورس ،چهار نماینده
مجمع ملی ونزوئال را به «خیانت و تحریک
به شورش» متهم کرد.به گزارش ایسنا به
نق�ل از رویت�رز ،وینس�تون فل�ورس در
خصوص اتهام مطرح ش�ده توسط دیوان
عال�ی ونزوئال گفته اس�ت :خیلی س�اده،
این اق�دام م�ا را قویتر خواه�د کرد .ما
میدانی�م آنها به این روند ادامه میدهند
ت�ا مجم�ع مل�ی را ناب�ود کنند.میگوئل
پیزارو نیز در توئیتر خود نوشته است که
هدف این اقدام دیوان عالی ،ترس�اندن و
ساکت کردن مخالفان است.هفته گذشته
نیروه�ای امنیت�ی ا ِدگار زامبرانو ،معاون
خ�وآن گوآیدو در مجمع مل�ی ونزوئال را
بازداشت کردند.

احضار سفیررژیمصهیونیستی

باخب�ر ش�دیم در پ�ی حمل�ه به س�فیر
لهس�تان در خیابانه�ای تلآویو ،وزارت
خارجه لهستان سفیر رژیم صهیونیستی
در این کش�ور را احضار ک�رد .به گزارش
باش�گاه خبرن�گاران ج�وان ب�ه نق�ل از
ن پس�ت،روز سهش�نبه «مارک
واشنگت 
ماگروفسکی» سفیر لهستان در فلسطین
اش�غالی در یکی از خیابانه�ای نزدیک
س�فارتخانه این کش�ور هدف حمله یک
صهیونیس�ت قرار گرفت .بن�ا به گزارش
واشنگتن پست ،وزارت خارجه لهستان با
اعالم اینکه ورشو انتظار دارد فرد مهاجم
هر چه س�ریعتر محاکمه ش�ود از احضار
«آن�ا آزاری» س�فیر رژیم صهیونیس�تی
در ای�ن کش�ور خب�ر داد«.ماتئ�وش
موراویهتسکی» نخستوزیر لهستان نیز
حمله به سفیر این کشور در سرزمینهای
اشغالی را اقدامی «نژادپرستانه» توصیف
ک�رد و افزود« :لهس�تان قوی ًا ای�ن اقدام
تهاجم�ی و بیگانههراس�انه را محک�وم
میکند».

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای شماره 98/04
()87280014

 -1موضوع مناقصه« :تهیه ،طبخ و توزیع غذای کارکنان ایستگاههای تقویت فشار گاز
آباده ،ارسنجان ،صفاشهر ،جهرم و خاوران»
 -2نام و نشانی دستگاه مناقصهگزار :شیراز -بزرگراه امام خمینی -حد فاصل شهرک
فرهنگیان و فرزانگان -منطقه پنج عملیات انتقال گاز -امور پیمانها
 -3می�زان و نوع تضمین ش�رکت در فرآین�د ارجاع کار :مبل��غ 2/590/848/61
(دو میلیارد و پانصد و نود میلیون و هش��تصد و چهل و هشت هزار و شصت و یک) ریال
مطابق آییننامه تضمین معامالت دولتی
 -4مبل�غ برآورد اولیه مناقصه :مبلغ برآورد اولیه مناقص��ه  54/542/403/072ریال
میباشد.
 -5مهلت اعالم آمادگی ،دریافت اسناد مناقصه و کاربرگهای استعالم ارزیابی
کیفی :از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/03/04
میباشد.
 -6مهلت عودت اس�ناد «استعالم ارزیابی کیفی»« ،اسناد مناقصه»« ،پیشنهاد
قیمت» و «تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار»:
پاکات حاوی اسناد یاد شده تا ساعت  16روز شنبه مورخ  98/03/18در مقابل اخذ رسید
کتبی به امور پیمانها تحویل داده میشود.

نوبت اول

حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب
اس�لامی در دیدار مس��ئوالن و کارگ��زاران نظام
ب��ا تأکید بر ضرورت تقوای مس��ئوالن به ویژه در
«رس��یدگی به ام��ور مردم ،رعایت بی��ت المال و
اجتن��اب از اش��رافیت» به بیان وظایف اساس��ی
مس��ئوالن سه قوه برای حل مشکالت اقتصادی و
رونق تولید پرداختند و با اشاره به اقدامات خبیثانه
آمریکا برای «تغییر محاس��بات و تس��لیم شدن
مس��ئوالن» و نیز «فاصله گرفت��ن مردم از نظام»
افزودن��د :گزینه قطعی ملت ای��ران در مواجهه با
دش��من ،مقاومت در همه زمینه هاست ،چرا که
سم مضاعف است،
مذاکره با دولت کنونی آمریکا ّ
البته جنگی نخواهد ش��د بلکه برخورد ،برخورد
اراده هاست و در این زمینه ،اراده ملت ایران و نظام
اس�لامی قوی تر از دش��من است و به فضل الهی
این بار هم پیروز خواهیم شد.رهبر انقالب اسالمی
در ابتدای سخنانش��ان ماه رمضان را «ماه تقوا» و
زمینه و بس��تری برای رواج پروا از خداوند متعال
خواندند و گفتند :قرآن وعده داده اس��ت که تقوا
موجب بصیرت ،رستگاری ،جلب رحمت و هدایت
و ایجاد قدرت تشخیص حق از باطل خواهد شد و
با وجود تقوا ،هیچ بنبستی وجود نخواهد داشت.
حضرت آیت اهلل خامنهای جنبه دیگر تقوا از منظر
ق��رآن کریم را «تقوای از غیر خدا» برش��مردند و
افزودند :معنای تقوای از غیر خدا این اس��ت که از
هیچ قدرتی غیر از خدا نترس��یم و زندگی و آینده
خود را وابس��ته و به دس��ت آنها ندانیم .ایشان با
یادآوری کالمی حکمتآمی��ز از امام راحل مبنی
بر لزوم پرهیز از ش��هوات معن��وی در ماه رمضان
به ویژه قدرتطلبی ،خطاب به مس��ئوالن تأکید
کردند :گفتار ،رفتار و تصمیمهای ما مسئوالن در
سرنوشت مردم مؤثر است ،بنابراین مسئوالن بیش
از همه به تقوا نیاز دارند ،چرا که با بیتقوایی آنها،
حقوق مردم به طرز جبرانناپذیری پایمال خواهد
ش��د.رهبر انقالب اس�لامی« ،تق��وا و امانتداری»
را ج��زو مهمترین ش��اخصها در س��پردن امور و
مس��ئولیتها دانس��تند و با تأکید بر لزوم مراقبت
مس��ئوالن در رعایت بیتالمال ،خویشتنداری در
براب��ر طغیان نفس و پرهیز جدی از مالاندوزی و
میل به اشرافیت گفتند :سلوک پیغمبر اکرم(ص)
و امیرالمؤمنین(ع) کام ً
ال برخالف دنیاطلبانی بود
که به دنبال کسب قدرت برای رسیدن به شهوات
نفس��انی و م��ال و ثروت هس��تند و در جمهوری
اس�لامی نی��ز مس��ئوالن موظفند با تمس��ک به
س��یره آن بزرگواران ،از اسراف و زندگی اشرافی و
تجمالتی پرهیز کنند.
رهبر انقالب اس�لامی س��خنان خود را با ورود به
مباحث و مس��ائل اقتصادی کش��ور ادامه دادند و
با اشاره به س��خنان رئیس جمهور مبنی بر لزوم
جدی تر شدن مدیریت ها و برنامه ریزی ها گفتند:
سخنان آقای رئیس جمهور ،سخنان درستی است
که باید انجام ش��ود و انجام دادن آن هم به دست
خود مسئوالن و دولت است و راه هم در این زمینه
باز اس��ت.حضرت آیت اهلل خامن��ه ای مهمترین
مسئله کشور را در شرایط کنونی «مسئله اقتصاد و
مشکالت معیشتی و فشار بر مردم بهویژه طبقات
ضعیف و متوس��ط» دانستند و افزودند :مشکالت
اقتص��ادی و نداش��تن برنامه اقتص��ادی عالوه بر
اینکه به اعتبار هر کش��وری لطمه وارد می کند،
به دلیل آنکه مردم و طبقات ضعیف تحت فش��ار
قرار م��ی گیرند ،زمینه س��از طمع دش��من نیز
می شود.ایش��ان با تأکید بر اینکه حل مس��ائل و
مش��کالت اقتصادی باید بهطور جدی در دستور
کار مس��ئوالن قرار گیرد ،خاطرنش��ان کردند :در
زمینه مسائل اقتصادی موانع وجود دارد ولی هیچ
بن بستی وجود ندارد .رهبر انقالب اسالمی افزودند:
مس��ائل و مشکالت اقتصادی باعث شده است که
دشمنان ما و در رأس آن آمریکا به زعم خود تصور
کنند با تحریم های بی سابقه می توانند به ایران
ضربه بزنند در حالی که فلز جمهوری اسالمی به
همت مردم و مس��ئوالن مستحکم است.حضرت
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور
از زیرس��اخت ها و ظرفیت های خوبی برخوردار
است ،گفتند :اقتصاد کشور از چند بیماری مزمن
رنج می برد که اگر در شرایط تحریمی فعلی بتوان
این بیماریها را برطرف کرد ،اقتصاد ایران حرکت
جهشی خواهد کرد.ایش��ان «وابستگی به نفت و
خام فروش��ی»« ،مداخالت غیر الزم دستگاههای
حکومتی در مسائل اقتصادی و عدم اجرای مناسب
سیاس��تهای اصل  »۴۴و «تخریب فضای کسب و
کار و قوانین دست و پا گیر» را از جمله بیماریهای
مزمن اقتصاد کش��ور برشمردند و افزودند :اصالح
س��اختاری بودجه که قرار بود مجل��س و دولت،
در چه��ار ماهه اول امس��ال آن را انج��ام دهند و
همچنین اصالح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم
و اساس��ی است که باید انجام شوند .رهبر انقالب
اس�لامی تأکید کردند :تحقق این امور زیربنایی و
س��اختاری نیازمند مدیریت شجاعانه ،امیدوارانه،
جهادی ،همراه با اش��راف میدانی بر مش��کالت،
عدم انفعال در برابر دشمن و شرطی نکردن اقتصاد
به مس��ائل خارج از اختیار خودمان است.حضرت
آیت اهلل خامنه ای افزودند :متأسفانه در سالهای اخیر
بهطور مکرر ،اقتصاد کشور به تصمیم های دیگران
گره زده ش��د و بس��یاری از کارها به تصمیم های
آمریکا موکول شد و در نتیجه سرمایه گذار و فعال
اقتصادی نیز کاره��ای خود را موکول به این امور
کرد.ایشان یکی از راههای حل مشکالت اقتصادی
را استفاده از ظرفیت وسیع مردمی کشور دانستند
و با تأکید بر اینکه برخورد دولت با عوامل مخرب
در بخش��های گوناگون اقتصادی بس��یار ضروری
است ،افزودند :باید با قاچاق ،داللی ها ،خریدهای
خیانتکاران��ه ارزاق عمومی و احتکار ،بدون هراس
از جنج��ال ها ،برخ��ورد قاطع ش��ود و همه باید
از دول��ت در ای��ن عرصه حمای��ت کنند.حضرت
آیت اهلل خامنه ای در بیان چند کار و وظیفه اساسی
ک��ه باید به عنوان تفکری عام مورد توجه و عمل
س��ه قوه قرار گیرد« ،رونق تولی��د» را کلید حل
بسیاری از مش��کالت خواندند و افزودند :در سایه
عزم جهادی و بهکارگیری جوانان متخصص ،موانع
رونق تولید قابل رفع است که اگر این هدف محقق
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 -7گواهی صالحیت مورد نیاز :گواهی صالحیت پیمانکاری معتبر رشته امور آشپزخانه
از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در زمان عودت مدارک و اس��ناد مناقصه و بازگش��ایی پاکات و
انعقاد قرارداد الزامی است.
 -8مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :نامه اعالم آمادگی و معرفینامه ،یک نسخه برابر
اصل از کلیه مدارک گواهی صالحیت معتبر ،گواهی کد اقتصادی ،شناسه ملی و گواهی ثبتنام
در نظام مالیات بر ارزش افزوده ،تصویر اساسنامه ،آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات رسمی
شرکت و صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1396
 -9قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
مناقصهگران جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به پایگاه اطالعرسانی الکترونیکی منطقه به
آدرس ( http://www.nigc-dist5.irبخش آگهیها -مناقصههای پیمان) مراجعه و
یا با شماره تلفن  071-38132310 – 071-38132319امور پیمانهای منطقه تماس
حاصلفرمایند.
شماره مجوز1398. 1024 :
آگهی نوبت اول :پنجشنبه 1398/02/26
آگهی نوبت دوم :شنبه 1398/02/28

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

