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رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن نظام تأکيد کردند:

سرمقاله

جنگ نميشود
سم است
مذاکره با آمريکا ّ
گزينه قطعي ملت مقاومت است

منشور مقاومت خردمندانه

مسعود پيرهادي  -سردبير
سخنان روز گذشته رهبر معظم انقالب
منشور مقاومت خردمندانه است .اين
سخنان بايد مکرر ،با روايتها و در
قالبهايگوناگون،براياقشاروگروههاي
مختلف ،بازتعريف شود.
مخاطب اول سخنان ديروز ،مسئوالن
کشورند ،چه اينکه اين سخنان هم در جمع کارگزاران نظام
مطرح شد .تأکيد اصلي مقام معظم رهبري ،با تحليل دقيق
فضاي موجود بر آن بود که اساسا جنگي در کار نيست و دشمن
برايحملهنظامينهعزمداردونهتواني.اماتالشدشمنبراين
است که با ايجاد سر و صدا و با هوچيگري و دميدن بر شيپور
جنگ ،برخي از مسئوالن کشور را به ترس بيندازد و کاري کند
که آنها ،دچار خطاي محاسباتي شوند و آتش جنگ را واقعا
نزديک احساس کنند؛ در نتيجه با دستان خود ،خويشتن را
مهارکنندوازپافشاريبرنقاطقوتکشوريعنيعمقراهبردي
در منطقه و يا توان دفاعي و موشکي کوتاه بيايند.
پس از تجربه برجام و عبرتهاي آن براي دولت و مردم
واقعا کسي نبايد به دنبال دادوستد با آمريکا باشد و مشخص
است که نفعي در چنين مذاکرهاي نيست ،البته رهبري هم
با صراحت تأکيد کردند که هيچ ايراني غيرتمند و باشعوري
به دنبال مذاکره نيست و يا جاي ديگري فرمودند که هيچيک
از عقالي کشور ،به دنبال مذاکره نيستند .اين تأکيد چندباره
و تجربيات سال هاي اخير ،واقعا حجت را بر تمام مسئوالن
تمام کرده است.
اگر عاقلي ،يک اشارت بس است
مخاطب دوم سخنان رهبري مردمند .به هرحال از ابتدا هم
روشن بود که دولت فعلي ،مشي و روش اصلياش ،مقاومت
و موضع مستحکم در برابر دشمن نيست و به مذاکره اعتقاد
دارد .اگرچه اين روش ،در سالهاي نخست اين دولت ،بهزعم
خودشان موفقيتهايي داشت ،اما در نهايت و در فاصله چند
سال به اقرار آنها به بنبست رسيد و حاال ،برخي از همانها که
راه حل مشکالت گرد و غبار و آب خوردن و اقتصاد و سياست را
مذاکره با آمريکا ميديدند ،مردم را از سايه جنگ ميترسانند.
صداي اين افراد ،هيچگاه به سود ملت ايران نبوده و در نهايت
هم ،هرگز گرهاي از زندگي مردم باز نکرده است.
امانکتهديگرديدارروزگذشتهرهبر معظمانقالبباکارگزاران
نظام ،القاي آرامش بود« .جنگ نميشود و مذاکره نميکنيم»
ترجيعبند سخنان ايشان در يکسال گذشته بوده که ديروز
با قطعيت تکرار شد.
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يادداشت

شکست پروژه يکساله فشار حداکثري!

نويد کمالي
اخيرا مايک پومپئو وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از
ﺗﺼﻤﯿﻢ جدي کاخ سفيد در مورد تعيين تکليف
وضعيت معافيت هاي تحريمي اين کشور عليه
خريداران نفت ايران پرده برداشت و اعالم کرد که
از اين پس به هيچ کشوري مجوز خريد نفت ايران
را بدون نگراني از مواجهه با اعمال تحريم هاي
تنبيهي آمريکا نخواهد داد.
اين اقدام دولت آمريکا را مي توان به عنوان مهمترين حربه اين کشور
در راستاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ و درآمدي بر کشورمان ارزيابي کرد زيرا
ﻫﺪف آنها وادار ﮐﺮدن کشورهايي از جمله ﭼﯿﻦ  ،ﻫﻨﺪ  ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و کره
براي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از اﯾﺮان و ﻣﺤﺮوم شدن ﮐﺸﻮرمان از
مهمترين منبع درآمد ارزي خود است.
به نظر مي رسد که اين سياست مذبوحانه آمريکايي در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت توان
ايجاد فشار اقتصادي بر کشورمان را داشته باشد اما اﺣﺘﻤﺎل به صفر
رسيدن خريد نفت کشورمان تقريبا نزديک به صفر اﺳﺖ زيرا که فعال
هيچ کشوري توان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ کردن کامل نفت کشورمان را ندارد ،از اﯾﻦ
رو به نظر مي رسد که کشورهاي نيازمند انرژي تالش خواهند کرد که به
هر شکل ممکن با دريافت مجوز به خريد نفت از ايران ادامه دهند.
فعال بديهي است که دونالد ترامپ با خرسندي به روند کاهش تبادالت
مالي کشورمان با ديگر کشورها مي نگرد و از تبديل کردن نظام مالي
جهان به يک سالح جديد غير اتمي عليه مخالفان نظام سلطه آمريکا
به عنوان يک دستاورد ياد مي کند اما در آن سوي ديگر غرب سران
کشورهاي اروپا در حال آماده کردن خود براي مواجهه با موج جديد
اعتراضات ناشي افزايش قيمت سوخت هستند و بي راه نيست اگر تصور
کنيم که شروع موج جديدي از اعتراضات مي تواند منجر به فروپاشي
برخي دولت هاي اروپايي شود!
البته اگر قصد واکاوي نيت اصلي ترامپ از پيگيري فشار حداکثري را
داشته باشيم بدون شک به اين نکته پي خواهيم برد که تيم آمريکايي-
صهيونيستي حاکم بر کاخ سفيد قصد دارند تا ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر شديد
اﻗﺘﺼﺎدي به مردم ايران ﺟﺮﻗﻪ الزم را ﺑﺮاي اجراي پروژه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم يا
“ ”Regime Changeدر ﮐﺸﻮرمان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،هر چند که تجربيات
چهار دهه گذشته اثبات مي کند که اين راهبرد آمريکايي سرانجام به
نتيجه نخواهد رسيد،زيرا هر چند هدف تيم ترامپ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ کشورمان است اﻣﺎ بنا بر داده ها و واقعيت هاي آماري اين
ﭘﯿﺮوزي ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ هزينه هاي سنگيني را به مجريان و حاميان آن تحميل
خواهدکرد،زيراجهان،چهآمريکابخواهدوچهنخواهدتشنهمنابعانرژي
ارزان قيمت است لذا خريداران نفت ايران از جمله چين و ترکيه احتماال
بدليل مخالفت با سياستهاي اقتصادي يکجانبه آمريکا به هر شکل
ممکن خريد خود را از طرق ممکن از جمله بهره گيري از شرکت هاي
کوچک نفتي ادامه خواهند داد که اين مسئله در نهايت منجر به شکست
پروژه فشار حداکثري آمريکا مي شود که البته يکي از مهمترين تبعات
آن بر آمريکا نمايش چهره اي شکست خورده از يک امپراتوري رو به
افول در مقابل افکارعمومي جهان است ،زيرا دنيا شاهد است که اياالت
متحده با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي سياسي و اقتصادي خود نيز
نتوانسته بر يک رقيب منطقه اي در قلب غربآسيا مقابله کند!
از سوي ديگر بايد توجه داشت که بزرگترين بازندگان کمپين فشار
حداکثري آمريکا ميراث داران آينده کاخ سفيد هستند زيرا با توجه
به سياست هاي بيخردانه ترامپ در حوزه سياسي و اقتصادي ،کمکم
دنيا و خاصه اروپا تصميم به بازکردن پيوندها و جدا کردن راه خود از
آمريکا گرفته است که ميراث آن براي رهبران آينده آمريکا چيزي جز
افول نخواهد بود!

حضرتآيتاهللخامنهايرهبرمعظمانقالباسالميعصرديروزدرديدارمسئوالن
و کارگزاران نظام با تأکيد بر ضرورت تقواي مسئوالن بهويژه در «رسيدگي به امور
مردم ،رعايت بيت المال و اجتناب از اشرافيت» به بيان وظايف اساسي مسئوالن
سه قوه براي حل مشکالت اقتصادي و رونق توليد پرداختند و با اشاره به اقدامات
خبيثانه امريکا براي «تغيير محاسبات و تسليم شدن مسئوالن» و نيز «فاصله
گرفتن مردم از نظام» افزودند :گزينه قطعي ملت ايران در مواجهه با دشمن
سم مضاعف
مقاومت در همه زمينه هاست ،چرا که مذاکره با دولت کنوني امريکا ّ
است ،البته جنگي نخواهد شد بلکه برخورد ،برخورد اراده هاست و در اين زمينه
اراده ملت ايران و نظام اسالمي قوي تر از دشمن است و به فضل الهي اين بار
هم پيروز خواهيم شد.رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنانشان ماه رمضان را
«ماه تقوا» و زمينه و بستري براي رواج پروا از خداوند متعال خواندند و گفتند:
قرآن وعده داده است که تقوا موجب بصيرت ،رستگاري ،جلب رحمت و هدايت
و ايجاد قدرت تشخيص حق از باطل خواهد شد و با وجود تقوا ،هيچ بنبستي
وجود نخواهد داشت.حضرت آيت اهلل خامنهاي جنبه ديگر تقوا از منظر قرآن

کريم را «تقواي از غير خدا» برشمردند و افزودند :معناي تقواي از غير خدا اين
است که از هيچ قدرتي غير از خدا نترسيم و زندگي و آينده خود را وابسته و به
دست آنها ندانيم.ايشان با يادآوري کالمي حکمتآميز از امام راحل مبني بر لزوم
پرهيز از شهوات معنوي در ماه رمضان به ويژه قدرتطلبي ،خطاب به مسئوالن
تأکيد کردند :گفتار ،رفتار و تصميمهاي ما مسئوالن در سرنوشت مردم مؤثر
است ،بنابراين مسئوالن بيش از همه به تقوا نياز دارند ،چرا که با بيتقوايي آنها،
حقوق مردم به طرز جبرانناپذيري پايمال خواهد شد.رهبر انقالب اسالمي،
«تقوا و امانتداري» را جزو مهمترين شاخصها در سپردن امور و مسئوليتها
دانستند و با تأکيد بر لزوم مراقبت مسئوالن در رعايت بيتالمال ،خويشتنداري
در برابر طغيان نفس و پرهيز جدي از مالاندوزي و ميل به اشرافيت ،گفتند:
سلوک پيغمبر اکرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) کام ًال بر خالف دنياطلباني بود که
به دنبال کسب قدرت براي رسيدن به شهوات نفساني و مال و ثروت هستند و
در جمهوري اسالمي نيز مسئوالن موظفند با تمسک به سيره آن بزرگواران ،از
اسراف و زندگي اشرافي و تجمالتي پرهيز کنند.
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كيميايكاغذ

رسالت در گفتوگو با مديران مسئول روزنامهها وضعيت کاغذ را بررسي ميکند؛

گنجي مديرمسئول «جوان» :بحران کاغذ ربطي به تحريم ندارد
رحمانيان مديرمسئول «شرق» :فروش کاغذ در بازار سليقهاي است
خدادي معاون مطبوعاتي وزير ارشاد :اختصاص ارز  4200توماني ،بخش زيادي از هزينهها را کاهش م يدهد
مهديپور مديرمسئول «صبح نو» :قيمت کاغذ به لطف اقدامات انجام نداده دولت ،تقريبا سهبرابر شده است
ايمانجاني مديرمسئول «فرهيختگان» :دولت يها تدبيري براي حل معضل کاغذ ندارند
پيرهادي مديرمسئول «رسالت» :مشکل کاغذ نتيجه تحريم نيست
صفحه10
آي تاهلل سبحاني:

تحريمهاي آمريکا در امتداد فتنهگري منافقان صدر اسالم است

استادبرجستهدرسخارجحوزهعلميهگفت:تحريمهايآمريکا
درامتدادفتنهگريمنافقانصدراسالماست.بهگزارشخبرنگار
سياسي خبرگزاري رسا ،آيتاهلل جعفر سبحاني در ششمين
جلسه از سلسله مباحث تفسير قرآن کريم ،به تفسير آيه 47
سوره مبارکه توبه پرداخت و با ذکر نمونه هايي از فتنهگري
منافقان در صدر اسالم عليه پيامبر اکرم(ص) گفت :منافقان
همواره از پشت خنجر مي زدند و به لشکر اسالم خيانت
مي کردند.وي با اشاره به اينکه زندگي منافقان را گناه و عصيان
تشکيل ميدهد ،اظهار داشت :در جريان جنگ تبوک برخي

از منافقان گفتند که اگر به عرصه جهاد برويم ،چشمانمان به
دختران زيباروي شامي افتاده و مرتکب گناه ميشويم؛ منافقان
با شگردهاي مختلف جانماز آب مي کشند ،در حالي که همواره
در پي فتنهگري و گناه بودهاند ،اما براي توجيه رفتارهاي خود
به دنبال وجهه شرعي بخشيدن به اعمال خود هستند.آيتاهلل
سبحانيمحاصرهاقتصاديرايکيازحربههايدشمنانبرايمقابله
با امت اسالمي دانست و با بيان اينکه تحريمها و فتنهگريهاي
آمريکا در امتداد فتنهگريهاي منافقان در صدر اسالم است،
عنوان کرد :محاصره اقتصادي حربه هزار و  400ساله منافقان و

دشمنان اسالم است .استاد برجسته درس خارج حوزه علميه در
ادامه با اشاره به مسئله تجسم اعمال در آخرت خاطرنشان کرد:
اعمال انسان در آخرت مجسم ميشود؛ بايد بدانيم که اگر اهل
احتکار باشيم ،زر و زيور و سکههايمان به صورت آتش درآمده و
خداوند با همان ما را عذاب خواهد کرد.وي به تبيين ويژگي هاي
منافقان از ديدگاه آيات قرآن کريم پرداخت و بيان کرد :يکي
از ويژگيهاي منافقان اين است که اگر مسلمانان موفق شوند
ناراحت شده و اگر لشکر اسالم به پيروزي دست يافت ،به رقص
و پاي کوبي مي پردازند.

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي با ارزيابي كيفي
به روش فشرده به شماره /02س98/

 -شماره 2098003051000002سامانه تدارکات الکترونيک دولت-

خريد خدمات فني و مهندسي در حوزه معاونت امور پستي ،ارتباطي و
فناوري اطالعات
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نظر دارد خريد خدمات فني و مهندسي در حوزه معاونت امور پستي ،ارتباطي و فناوري اطالعات تحت
شماره  2098003051000002در سامانه تدارکات الکترونيک دولت به شرح ذيل را با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد از طريق مناقصه عمومي و
انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقي داراي توانايي و تجربه علمي و عملي مرتبط داراي گواهي صالحيت رتبه يک در زمينه "شبکه داده هاي رايانه اي و
مخابراتي" از شوراي عالي انفورماتيک کشور يا گواهي صالحيت رتبه يک در رشته"ارتباطات"از سازمان برنامه و بودجه مي باشند را از طريق سامانه
تدارکات الکترونيکي دولت واگذار نمايد.
* پيمانکار نبايد از دارندگان پروانه حوزه ارتباطي و فناوري اطالعات از کارفرما باشد.
داوطلبينپسازنشرآگهيباواريزمبلغ 500.000ريال(غيرقابلاسترداد)بهحسابشماره 4001000901001082وشمارهشباIR540100004001000901001082
بهنامتمرکزوجوهدرآمدمتفرقهکشورينزدبانكمليشعبهمخابراتدرسيستممتمرکز(سيبا)بهنامخزانهبانکمرکزيجمهورياسالميايران(اصلفيش
واريزي)قابلواريزدرکليهشعببانکمليدروجهسازمانتنظيممقرراتوارتباطاتراديوييبهنشانياينترنتي www.setadiran.irدرگاهسامانهتدارکات
الکترونيکيدولتمراجعهواسنادارزيابيکيفيواسنادمناقصهرادريافتکنند.الزمبهذکراستکليهمراحلبرگزاريمناقصهازدريافتاسنادمناقصهتاارائه
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در
سايتمذکورودريافتگواهيامضايالکترونيکيراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
 -1تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد  :ساعت  16روز چهارشنبه مورخ 1398/02/25
 -2مهلت زماني دريافت اسناد ارزيابي کيفي و اسناد مناقصه از سامانه ستاد  :ساعت  16روز چهارشنبه مورخ 1398/03/01
 -3مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه ستاد  :ساعت  16روز چهارشنبه مورخ 1398/03/22
 -4زمان گشايش پاکت ارزيابي کيفي  :ساعت  10روز شنبه مورخ 1398/03/25
 -5ميزان و نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار  :ضمانت نامه بانكي به مبلغ ( 11/876/281/505:يازده ميليارد و هشتصد و هفتاد و شش ميليون و
دويست و هشتاد و يک هزار و پانصد و پنج)ريال
 -6زمان و مکان برگزاري جلسه پرسش و پاسخ متعاقبا اعالم مي گردد .شايان ذکر است جهت حضور در جلسه ارائه معرفي نامه معتبر الزامي است.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (محتوي اصل تضمين شرکت در فرآيند
ارجاع کار)  :خيابان شريعتي ،نرسيده به پل سيد خندان  ،نبش خيابان شهيد قندي  ،ساختمان پست  ،پالک ، 866طبقه اول  ،اداره خريد و قراردادها و
تلفن 021 – 89662529و تلفن تماس واحد فني 021-89661810 :و 021 - 89661616
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مرکز تماس  021– 41934:و شماره دفتر ثبت نام  88969737:و021- 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول98/2/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/25 :
م الف 477
دت98/2/25 :

آگهي فراخوان عمومي
يک مرحله اي

به شماره /98-2-2م

نوبت دوم

شرکت عمران شهر جديد هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات
هيئتمديرهنسبتبهبرگزاريفراخوانعمومييکمرحلهايبمنظور
رفعنقصپروژههايمسکنمهربامبلغبرآورداوليه12,279,360,878
ريالوبهحروفدوازدهميلياردودويستوهفتادونهميليونوسيصد
و شصت هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ريال بر اساس قانون برگزاري
مناقصات به شرح ذيل اقدام نمايد.
نحوه خريد اسناد مناقصه:
ازکليه پيمانکاران دعوت به عمل مي آيد براي دريافت اسناد شرکت
در فراخوان از تاريخ  98/2/25لغايت  98/3/1به سامانه تدارکات
الکترونيک دولت به نشاني  /http://setadiran.irمراجعه نمايند.
آخرين مهلت بارگذاري پيشنهاد قيمت در سايت مذکور تا ساعت
 16:00روز شنبه مورخ  ،98/3/18مي باشد .اسناد راس ساعت  11روز
يکشنبه مورخ  98/3/19در اتاق جلسات شرکت از طريق سامانه
تدارکات الکترونيک دولت بازگشايي مي شود.
 مبلغ فروش اسناد مناقصه 1,000,000ريال به حروف يک ميليونريال و قابل پرداخت از طريق سايت مي باشد.
نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار :
 اصل فيش يا تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ 613,968,043ريال را به حساب شماره 4001036906374199
( IR940100004001036906374199شبا) بانک ملي به نام شرکت
عمران شهر جديد هشتگرد واريز و در سايت بارگذاري شود .در
صورت عدم امکان دريافت يا بارگذاري اسناد در سايت با پشتيباني
سامانه تماس حاصل فرماييد .ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآيند
ارجاعکار،تاساعت16مورخ98/3/18بهدفترادارهپيمانورسيدگي
شرکت (به آدرس:شهر جديد هشتگرد فاز  2محله  4خيابان نيايش
خيابان شهيد مسيح صالحي ،پالک  )49الزامي است.
 ضمن ًا واريز مبلغ تضمين از طريق سامانه نيز امکان پذيرميباشد.
 عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاريخ فوق به منزله انصراف از شرکتدر فراخوان مي باشد.
 دارندگان گواهينامه صالحيت از سوي سازمان برنامه و بودجه باحداقل رتبه  3ابنيه و داشتن ظرفيت کاري و ريالي آزاد در رشته
مربوطه.
ضمنا ارائه شناسه مالي و کد اقتصادي شرکت  ،جهت دريافت اسناد
الزامي مي باشد .آگهي اين مناقصه در پايگاه اينترنتي ملي مناقصات
( )https://iets.mporg.irو پايگاه اينترنتي شرکت عمران به
آدرس  www.hashtgerd-ntoir.gov.irو سامانه تدارکات
الکترونيک دولت ( )http://setadiran.ir/setad/cmsقابل
مشاهده مي باشد.
تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ش98/2/25 :
شرکت عمران شهر جديد هشتگرد

