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سياست 2

 پیش بینی اوباما از آینده توافق هسته ای: 

 بایدن به  سرعت 
به برجام برمی گردد

قیمت  2000  تومان  /   شماره 670      پنجشنبه 6 آذر   1399  /   10 ربیع الثانی 1442  / 26 نوامبر   2020

 رهبر معظم انقالب در پیامی به مناســبت 
سال روز تشکیل بسیج مســتضعفان، بسیج را 
ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، 
متن پیام رهبر انقالب اسالمی که سردار سرتیپ 
بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی 
معظم کل قوا  در ارتباط ویدئوکنفرانس با بسیج 
مراکز استان ها و اقشار بسیج قرائت کرد، به این 

شرح است:
»بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل، 
و مظهر اقتدار ملی، و نمایشــگاه صفا و اخالص 
و بصیرت و مجاهدت اســت. در دفاع از کشور و 

استقالل و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس 
گستره ی کشوری، در فعالیت های پیشرو علمی و 
فناوری های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد 
فضای معنوی، همه جا نام بســیج برده می شود 
و حضور بســیج جلوه می کند. ایمــان، و عزم، و 

احساس مسئولیت، و اعتماد به نفس، پایه های 
اصلی این توانایی ها و گره گشایی ها است و اینها 
خود نعمت ها و موهبت های خداوند اســت که 
باید با شــکر الهی و مراقبت دائمی، آنها را حفظ 

کرد و بر آن افزود.
بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره ی خداداد ملت 
ایران است. دشمنان این ملت، اکنون و همیشه 
در این اندیشــه بوده اند و خواهند بود که آن را 
نابود یا بی اثر کنند. مسئوالن سازمانی و یکایک 
بســیجیان عزیز خود را موظف بــه ابطال کید 
دشمن بدانند و با توکل و اخالص و برنامه ریزی 

به پیش روند. موفق باشید
ان شاءاهلل.«

رئیس جمهور گفت: اگــر اراده ای در حاکمان 
آینده آمریکا وجود داشته باشد، حل مساله ایران و 

آمریکا آسان خواهد بود.
حســن روحانی صبح دیروز در جلسه هیات 
دولت اظهار کرد: امیدواریم دولت آینده آمریکا در 
اولین قدم ها سیاست های ترامپ را نسبت به ایران 

با صراحت محکوم کند.
وی بیان کرد: دولت آینــده آمریکا می تواند 
اقدامــات ضــد حقوق بشــری و تروریســتی و 
سیاست های نادرســت چهار سال گذشته دولت 

قبلی آمریکا را محکوم و جبران کند.
  رئیس  جمهــور گفت: اگر چنیــن اراده ای در 
دولت آینده آمریکا وجود داشته باشد ایران و آمریکا 
می توانند اعالم کنند که به شرایط ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ 
باز می گردند. گــره اصلی با یــک اراده و تصمیم 

می تواند گشاده و باز شود.
  رئیس  جمهور با بیان این که دولت جدید آمریکا 
باید کارهای بزرگی انجام بدهد، تاکید کرد: در برابر 
آن همه اقداماتی که دولت گذشته آمریکا انجام داد 
و چهره آمریکا را تخریب کرد، دولت آینده آمریکا 
باید با انجام دادن کارهای بــزرگ تا حدی بتواند 

اشتباهات گذشته را جبران کند. 
سیاست ما تعهد در برابر تعهد است

روحانی ادامــه داد: ما همیشــه گفته ایم که 
سیاست ما روشن است، سیاست ما تعهد در برابر 
تعهد، اقدام در برابر اقــدام، کاهش تنش در برابر 
کاهش تنش، احترام در برابــر احترام و تعهدات 
بین المللی در برابر تعهدات بین المللی است و اگر 
همین اراده در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته 

باشد، حل مساله آسان خواهد بود.
وی همچنیــن یــادآور شــد: هم مــا و هم 
آمریکایی ها می توانیم اعالم کنیم که به شرایط ۲۰ 
ژانویه ۲۰۱۷ برمی گردیم. این می تواند قدم بزرگی 
برای حل بسیاری از مشکالت باشد و مسیر را تغییر 

دهد و بعد از آن می توان موارد دیگر را ادامه داد.
  رئیس  جمهور با تاکید بر این نکته که برنامه های 
ایران بر این مبنا نیست که شــرایط فردا چگونه 
خواهد شد، عنوان کرد: ما برنامه هایمان را چیده ایم 

و این برنامه ها برای شرایط سخت است و همواره 
این چنین بوده است. اگر در این مدت برای مردم 
مشکلی پیش آمده از طریق فشارهای ناحق کاخ 
سفید بوده است. هر وقت آمریکایی ها به تعهدات 
بین المللی خود بازگردند در آن زمان شرایط عوض 

خواهد شد.
  خدا را شکر که شر ترامپ کم شد

رئیس  جمهور خاطرنشان کرد: عوامل شکست 
این آدم سیاست های غلط خارجی، سیاست های 
غلط بهداشتی، اقدامات نژادپرستانه اش و غیرقابل 
اعتماد بودن او برای همه آنچه در داخل کشورش 
و چه در خارج بــود. او یک مســیر عوام فریبانه و 
پوپولیســتی را در پیش گرفته بود و خدا را شکر 
که این شر از ســر مردم آمریکا و منطقه و جهان 

کوتاه شد.
 اجرای دستورالعمل ها 

باالی 90 درصد بوده است
  رئیس  جمهور همچنین عنوان کرد: باید از مردم 
به خاطر این دو هفته و اجرای دستورالعمل های 
بهداشتی تشــکر کنم که کار بزرگی  انجام دادند. 
طبق آماری که دیشــب از قرارگاه به دســت من 
رسید به طور متوســط مراعات دستورالعمل ها 
باالی 9۰ درصد است و در برخی موارد باالی 98 
و 99 درصد اســت که این افتخارآمیز است مردم 
ما کار بســیار بزرگی کردند و من می دانم این کار 
چقدر سخت است که آن مغازه دار کوچک کسب 
و کار خود را تعطیل کند یا آن کارگری که فعالیت 
می کرده بیکار شده می دانم که چقدر سخت بر آنها 
می گذرد، اما مردم همه به صحنه آمدند و واقعا کار 

عظیمی ملت ایران انجام داد.

روحانی همچنین به جلســه شــنبه گذشته 
ستاد ملی مقابله با کرونا اشــاره کرد و گفت: ما در 
این جلسه ۱4 دستورالعمل را برای کمک به مردم 
تثبیت کردیم و این دستورالعمل ها همه اجرایی 
و عملی خواهد شــد و برخی از آنها اجرایی شده 
و برخی به تدریج اجرایی خواهد شــد. ۱۰۰ هزار 
تومانی که برای 3۰ میلیون نفر جمعیت ماهانه به 
مدت چهارماه در نظر گرفته ایم ان شاء اهلل عملیاتی 
و اعالم خواهد شد. وام یک میلیونی هم اعالم شده 
که مردم طبــق برنامه ای که قبال انجــام داده اند 
می توانند این یک میلیــون وام را دریافت کنند و 
بقیه اقداماتی که باید انجام دهیم به مرور صورت 

خواهد گرفت.
به رغم تالش ها،اقدامات دولت همه 
سختی های مردم را جبران نمی کند

رئیس  جمهور اضافه کرد: البته ممکن اســت 
اقدامات دولت همه ســختی های مردم را جبران 
نکند اما این چیزی بوده کــه در حد امکان و توان 
دولت بوده که انجام داده و انجام می دهد. از طرفی 
باید از شــرکت های دانش بنیان کــه کار بزرگی 
در این مدت انجام داده اند تشــکر کنم. ما اگر قرار 
بود ونتیالتور، دارو و ... را از خارج بخریم حتی اگر 
شرایط مهیا بود ممکن بود به ما ندهند، اما شرکت ها 
و کارگران ما با تمام توان خود فعالیت کردند و امروز 
در این زمینه ها متکی به کسی نیستیم و روی پای 

خودمان ایستاده ایم.
وی با اشــاره به جلســه اخیر ســتاد روسای 
کمیته هــای مقابله با ویروس کرونا یادآور شــد: 
ما در این جلســه با وجود همه کارهای خوبی که 
صورت گرفته به یک نقطه ضعف رسیدیم که آن 
هم تراکم در حمل و نقل در برخی ساعات روز است 
که حضور کارمندان در ادارات شرایط را در صبح و 
ظهر سخت می کند. در این جلسه تصمیم گرفته 
شد که شنبه هم آن را مصوب می کنیم و البته به 
تمام وزرای مربوطه دســتور داده شده که حضور 
یک سومی کارمندان در نقاط قرمز از هفته آینده 
اگر ضرورتی نداشت به هر مقداری که مسئوالن 

مربوطه می خواهند کاهش پیدا کند.

خبرخبر

رهبر انقالب: 

بسیج ذخیره خداداد ملت ایران است 
روحانی در جلسه هیأت دولت:

حل مساله ایران و آمریکا آسان خواهد بود، اگر ...

 به بهانه اعالم محل پرداخت غرامت 
هواپیمای اوکراینی؛

دیوار کوتاه صندوقی 
وت  که قرار بود ثر

»ملی« باشد

سياست 2

صندوق توسعه ملی در واقع صندوق »ثروت ملی ایرانیان« است؛ اما 
سرنوشتی دارد پر از سوز دل و چشم تَر. 

بعد از اعالن غیررسمی پرداخت خســارت هواپیمای اوکراینی از 
صندوق توســعه ملی، دیروز معاون حقوقی رئیس جمهوری رســما 
درباره استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات 

خانواده های داغدار حادثه هواپیمای اوکراینی توضیح داد. 
لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت که »معاونت حقوقی 
مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت، چون بُعد کیفری 
و مسائل جزایی آن در مرجع قضایی اســت و ابعاد مذاکراتی را وزارت 
خارجه پیگیری می کند و ما درباره حق خانواده ها از منظر جبران های 
مالی کار را به عهده داریم.« بدین ترتیب تا اینجای کار مشخص است 
که مسئولیت عواقب مالی و خسارات آن حادثه برعهده سپاه نیست و 
همانطور که معاون حقوقی رئیس جمهــوری صریحا اعالم کرده، این 
موضوع برعهده دولت است.  او درباره چگونگی پرداخت این خسارت 
ادامه داده: »از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم؛ از همه دستگاه های 
مربوط و پیشنهادهایی را هم داده ایم و ان شاءاهلل صندوق توسعه ملی 
نیز کمک خواهد کرد. شــاید هم منبع جایگزین دیگری معرفی شود 

اما فعال یک فکر برای منبع این کار همین صندوق توسعه ملی است.«
روزگار تلخ »ثروت ایرانیان«

بدین ترتیب باز هم پای دیوار کوتاه صندوق توسعه ملی به میان آمد. 
روزنامه شرق یک روز قبل تر به این موضوع پرداخته و...

روحانی در جلسه هیأت دولت:

حل مساله ایران و آمریکا آسان خواهد بود، اگر ...
همين صفحه

جهان 3

 پایان ضرب االجل 72 ساعته و افزایش نگرانی جهانی از وقوع درگیری در اتیوپی  

تیگرای  و  احتمال نسل کشی دیگر

شرکت گاز اســتان تهران در نظر دارد پروژه انجا م عملیات انشعاب گیری 
گــرم )HOT TAP (را از طریق مناقصــه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط 

واگذار نماید.
2- نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شرکت گاز استان تهران 

تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره ۱6۰، 
طبقه چهارم، بلوک ۷، امور قـراردادها 

موضوع مناقصه:
) HOT TAP( انجا م عملیات انشعاب گیری گرم

3-   مدت اجراء پیمان: ۷3۰ )هفتصد و سی( روز تقویمي مي باشد. 
4-   نماینده دستگاه مناقصه گزار: مدیریت بهره برداری

5-   محل اجراء پروژه: در سطح استان تهران مي باشد. 
 6-  نــوع و میــزان تضمین شــرکت در مناقصــه مطابق مصوبه شــماره
  ۱۲34۰۲/ت 5۰659 ه- مــورخ 94/۰9/۲۲ هیــات محتــرم وزیــران 

به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’4۲5 )چهارصد و بیست و پنج میلیون( ریال مي باشد.
۷-  مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

99/۰9/۰8 تا تاریخ ۱399/۰9/۱۲ مي باشد .
 8 - زمان ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ ۱399/۰9/۲3 و محل 

ارسال آن سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مي باشد.     
9- زمان گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ  ۲4 /۰9/ ۱399  و محل 

گشایش آن سالن کنفرانس طبقه سوم می باشد.
10- مدت اعتبار پیشنهادات: مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه مي باشد .

11- شرایط متقاضی: 
 حداقل داشــتن رتبه 5  تاسیســات، تجهیــزات از ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور . 
  داشــتن تجربــه کافــي و مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه. 

)داشتن حداقل یک کار مشابه(
 داشتن حسن سابقه در کارهاي قبلي. 

 داشتن توان مالي. 
 داشتن ظرفیت خالی. 

 داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمني پیمانکاران. 
 ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

کشور.
 عطف به آئین نامه اجرایي راهکارهاي افزایــش ضمانت اجرایي و تقویت 
حسابرســي ، انعقاد قراردادهاي بیــش از ۱۰ برابر نصاب معامالت متوســط، 
صورت هاي مالي حسابرســي شــده توسط حســابدار رســمي، عضو جامعه 

حسابداران رسمي مورد نیاز مي باشد  .
متقاضیاني که داراي شــرایط مذکــور در بند »۱۱ « فوق بــوده و آمادگي 
اجراي پروژه را دارند، مــي توانند در مهلت تعیین شــده فــوق الذکر، جهت 
 دریافت اســناد مناقصه به ســامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 مناقصه عمومي ) یك مرحله اي ( 
)نوبت اول(به شماره 99-08/065

شرکت گاز استان تهران )سهامی خاص(
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