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رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به تأثيرگذاری كارگران در 
تحوالت سياس��ی دو قرن گذش��ته ی دنيا، نق��ش كارگران 
كشورمان در پيروزی انقالب اسالمی، دفاع مقدس و حوادث 
گوناگون را بس��يار برجسته دانس��تند و افزودند: كارگران از 
همراه ترين قش��رها در تحقق اهداف انقالب بوده اند و پيوند 
آنها با نظام جمهوری اس��المی يك پيوند دائمی است البته 
اين پيوند عميق، وظايف مس��ئوالن در هر س��ه قوه را برای 

حل مشکالت كارگران افزايش می دهد.
رهبر انقالب اس��المی در ادامه به موض��وع »جهش توليد« 
به عنوان ش��عار سال اشاره كردند و با اشاره به فرصت كافی 
كه تا پايان س��ال برای تحقق اين شعار وجود دارد، نکاتی را 
درخصوص آن بيان كردند. حضرت آيت اهلل خامنه ای، مقوله 
توليد در اقتصاد كش��ور را همچون سيستم ايمنی و دفاعی 
بدن انس��ان دانس��تند و گفتند: همانگونه كه نقش سيستم 
ايمنی بدن در مقابله با ويروسها بسيار مهم است، اگر توليد 
مناسب و رو به رشد باشد، می تواند پيکره اقتصادی كشور را 
در مقابل ويروسهای طبيعی و ويروسهای دست ساز همچون 
تحريم و يا نوسانات قيمت نفت و تکانه های مختلف محافظت 
كند. ايشان با تأكيد بر اينکه توليد، عامل اصلی شکل گيری 
ي��ك اقتصاد مل��ی و قوی اس��ت، افزودند: تولي��د عالوه بر 
اينکه برای اقتصاد كش��ور حياتی اس��ت، از لحاظ سياسی، 
اجتماع��ی و فرهنگی نيز تأثيرهای زي��ادی دارد به گونه ای 
ك��ه توانايی يك مل��ت در توليد نيازهای اساس��ی خود، به 
آن ملت اعتماد به نفس و احس��اس عزت خواهد بخش��يد و 
زمينه س��از رفاه عمومی جامعه، افزايش توليد ناخالص ملی 
و افزاي��ش صادرات و تأثيرگذاری فرهنگی صادرات كاالهای 
داخلی در كشورهای ديگر خواهد شد. رهبر انقالب اسالمی، 
روند فعلی توليد در كش��ور را ب��رای جبران عقب ماندگی ها 
ناكافی دانس��تند و با تأكيد بر لزوم توس��عه و تقويت بيشتر 
تولي��د، نکاتی را درخصوص جهش تولي��د و راههای تحقق 
آن در شرايط كنونی بيان كردند. حضرت آيت اهلل خامنه ای 
يکی از مس��ائل مهم برای تحقق جهش توليد را مش��اركت 
دادن م��ردم در اقتصاد از طريق اس��تفاده از اس��تعدادها و 
ظرفيت های گوناگ��ون مردم برش��مردند و افزودند: در اين 

زمينه س��ه قوه وظايف مهمی دارند ك��ه اگر به اين وظايف 
عمل نش��ود، جهش توليد اتفاق نمی افتد. ايشان حمايت از 
توليد و توليدكننده را اصلی ترين وظيفه مسئوالن دانستند 
و تأكي��د كردن��د: حماي��ت از توليد فقط ب��ه معنای تزريق 
نقدينگی نيس��ت بلکه بايد با برداشتن موانع، ميدان را برای 
سرمايه گذار، صاحب فکر و توليدكننده باز كرد. رهبر انقالب 
اس��المی به برخی از مصاديق برداشتن موانع اشاره كردند و 
گفتند: حذف مقررات دست و پاگير، مبارزه جدی با قاچاق 
كاال، مقابله با واردات بی رويه، مبارزه با فس��اد مالی و فساد 
اداری، رعايت حقوق مالکيت معنوی، مقابله با سفته بازی ها 
و سوداگری های زيان بخش، و معافيت های مالياتی در موارد 
ض��روری و وضع مالي��ات در موارد الزم همچ��ون ثروتهای 
ب��ادآورده از جمله كارهای ضروری اس��ت كه بايد س��ه قوه 

نسبت به آن اهتمام بورزند.
حض��رت آيت اهلل خامنه ای قضاي��ای اخير مربوط به ويروس 
كرون��ا و پای كارآمدن همه ظرفيت های كش��ور برای توليد 
اقالم بهداشتی از جمله ماسك را نمونه بارِز باز كردن ميدان 
و حمايت از توليد خواندن��د و افزودند: علت اينکه در توليد 
ماس��ك توانس��تيم در مدت كوتاهی به ظرفيتی دست پيدا 
كنيم كه بيش��تر از نياز كش��ور است، برطرف شدن موانع از 
جانب دولت و باز ش��دن ميدان برای حضور دس��تگاههای 

مختلف و حتی مردم در عرصه توليد ماسك بود.
ايش��ان با تأكيد ب��ر اينکه بهبود محيط كس��ب وكار يکی از 
م��وارد ضروری ب��رای تحقق جه��ش توليد اس��ت، گفتند: 
براساس بررسی های كارشناسی وزارت امور اقتصاد و دارايی، 
اگر دو اقداِم »ايجاد پنجره واحد صدور مجوزها« و »تشکيل 
دادگاههای تج��اری برای رفع اختالف��ات اقتصادی« انجام 
ش��ود، جايگاه كشور از لحاظ ش��اخص كسب و كار چهل تا 

پنجاه رتبه ارتقاء خواهد يافت.
رهبر انقالب اسالمی به موضوع »ممنوعيت واردات« به عنوان 
يکی از زمينه های جهش توليد اش��اره و خاطرنشان كردند: 
ما با واردات مخالف نيس��تيم ام��ا تأكيد داريم محصولی كه 
در كش��ور توليد می ش��ود و يا امکان توليد دارد، وارد نشود. 
حض��رت آيت اهلل خامنه ای افزودن��د: در برخی مواقع، برخی 

دس��تگاههای اجرايی، به بهانه هايی ب��ه دنبال باز كردن راه 
واردات بی مورد هس��تند. به عنوان مث��ال می گويند برای 
اينک��ه كيفيت خ��ودروی داخلی ارتقا ياب��د، بايد خودروی 
خارجی وارد ش��ود در حالی كه بايد كيفيت خودروی داخلی 
از راههای ديگر افزايش يابد و نه از طريق واردات خودروهای 
خارجی و به خاك س��ياه نش��اندن توليد داخلی. ايش��ان با 
تأكيد بر اهميت جهش كيفی در كنار جهش كّمی، موضوع 
افزايش اميد به كار و تالش را در كشور بسيار مهم خواندند 
و گفتند: متأس��فانه عده ای در كشور به طور دائم می گويند 
»نمی ش��ود و نمی توانيم« در حالی ك��ه »می توانيم« و دليل 
آن هم اين اس��ت كه ما وقتی می توانيم يك ماهواره بر را با 
س��رعت 7500 متر بر ثانيه به فضا پرتاب كنيم و ماهواره را 
در م��دار قرار دهيم، و يا در صنايع دفاعی آن پيش��رفتهای 
بزرگ را داش��ته ايم، پس در توليد ه��م می توانيم به جهش 

دست پيدا كنيم.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: آن ذهن و فکری كه می تواند 
ماهواره را توليد كند و برای ارسال ماهواره بعدی در مدار 36 
هزار كيلومتری هدف گذاری كند، قطعاً چنين روحيه ابتکار 
و خالقيت��ی برای توليد خودرو با مص��رف 5 ليتر بنزين در 
يك صد كيلومتر و در ديگر بخش��های توليد نيز وجود دارد. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای س��پس به برخی بخش��ها كه بايد 
در جهش توليد به آنها اهميت و اولويت داده ش��ود، اش��اره 
كردند و گفتند: توسعه ظرفيت پااليشگاهی همچون ساخت 
پااليش��گاه ميعان��ات در بندرعباس و مجتمع پااليش��گاهی 
س��يراف، اجرای طرح های پتروش��يمی كه منجر به افزايش 
چند برابری توليد محصول خواهد شد، طرح های كشاورزی 
به خصوص تمركز بر توليد محصوالت اساسی، همچون گندم، 
دانه های روغن��ی، گياهان دارويی و آبزيان و خودكفايی در 
اين عرصه ها با اس��تفاده از ش��يوه های آبياری مدرن، تمركز 
بر زيرس��اخت ها به خصوص حمل و نق��ل ريلی، توجه ويژه 
به قطعه س��ازی و تمركز به بخش معدن كه بسيار هم عقب 
ماندگی داريم، بخشهايی هستند كه بايد در موضوع جهش 

توليد مورد اهتمام ويژه قرار گيرند.
ايش��ان يکی ديگر از بخشهايی را كه بايد در موضوع جهش 

توليد به آن نگاه ويژه ای شود، بخش دارو و واكسن دانستند 
و افزودند: اكنون در كش��ور در خصوص توليد دارو و واكسن 
ب��رای مقابله با ويروس كرونا، كارهای تحقيقاتی خوبی انجام 
ش��ده است و چه بسا دانش��مندان خوب و جوان و محققان 
كارآم��د ما بتوانند زودتر از كش��ورهای ديگر موفق به توليد 

دارو و واكسن برای مقابله با كرونا شوند.
رهبر انقالب اس��المی، زنجيره پوشاك، كفش و لوازم خانگی 
را يکی از ظرفيتهای مهم و ريشه دار كشور خواندند و گفتند: 
ب��رای تحقق جهش توليد بايد بر اي��ن زنجيره تمركز جدی 

شود و از واردات اين محصوالت جلوگيری شود.
حض��رت آيت اهلل خامنه ای ب��ه يك اقدام ناپس��ند در توليد 
پوش��اك نيز اش��اره كردند و افزودند: با اينکه كشور همواره 
در توليد پوشاِك با كيفيت سرآمد و صاحب قدمت است اما 
برخی توليدكنندگان بر روی توليدات خود برچس��ب توليد 

خارج می زنند كه اين كار غلط است.
حض��رت آيت اهلل خامن��ه ای تأكيد كردند: ب��ه لطف خداوند 
حركت توليد در كش��ور آغاز شده است اما ادامه اين حركت 
معمولی، مش��کالت كشور را حل نخواهد كرد و نيازمند يك 
حركت مضاعف و يك جهش هس��تيم كه در اين عرصه نيز 
جوان های آماده به كار و عناصر مبتکر بسيارند و بايد ميدان 
برای ورود آنان مهيا ش��ود. ايش��ان در پايان اظهار اميدواری 
كردند شرايط جديد پيش آمده بعد از شيوع كرونا در كشور 
و گس��ترش روحيه همکاری ميان مردم برای تأمين نيازها، 
زمينه س��اِز كارهای ن��و و تحوالت در عرصه ه��ای اقتصادی 
كش��ور باشد. پيش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی، ارتباط 
تصوي��ری با هفت مجموعه توليدی در صفادش��ت )اس��تان 
تهران(، ورزقان )اس��تان آذربايجان شرقی(، زنجان، شهرك 
علمی و تحقيقاتی اصفهان، پاكدشت )استان تهران(، شهرك 
صنعتی پرندك )اس��تان مركزی( و روس��تای به آباد مشهد 
برقرار ش��د. در اي��ن برنامه كه وزيران ني��رو، صمت و جهاد 
كشاورزی نيز حضور داش��تند، آقای شريعتمداری وزير كار، 
تع��اون و رفاه اجتماعی گزارش��ی از اقدامات دولت در بخش 
توليد و همچنين برنامه های آن برای صيانت از اش��تغال در 
ش��رايط كرونا بيان كرد و از يك كارگر نمونه تقدير ش��د. در 

ادامه اين برنامه آقايان: »صمدی رئيس هيئت مديره شركت 
اَوَرند پيشرو و مصطفی بازيار كارگر نمونه سال مستقر در اين 
شركت«، »سعدمحمدی مديرعامل شركت ملی مس ايران و 
فيروزكوهی كارگر معدن مس«، »ظهيری مديرعامل شركت 
ايران ترانس��فو«، »نجات بخش رئيس هيأت مديره ش��ركت 
دانش بني��ان بهيار صنعت س��پاهان«، »فتاح��ی مديرعامل 
ش��ركت تولي��دات ل��وازم خانگ��ی اِِمرس��ان«، »فيهمی پور 
مديرعامل شركت تعاونی توليدی نويدكاران«، »رزم حسينی 
استاندار خراسان رضوی و صبوری از مزرعه نمونه صبوری«، 
گزارشهايی از وضعيت توليد، دستاوردها و مشکالت واحدهای 
توليدی خود و پيش��نهادهايی برای حل مش��کالت و تحقق 

شعار سال بيان و بر اين نکات تأكيد كردند:
- ل��زوم س��رمايه گذاری ب��رای افزاي��ش ظرفي��ت توليدی 
پتروش��يمی های داخل��ی ب��رای تأمين مواد اولي��ه صنايع و 

كاهش واردات
- تس��ريع در ارائه تسهيالت بانکی، ارزی و امور گمركی برای 

واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع
- ممانعت از ورود هر گونه كاال و ترانس��فورماتور دارای توليد 

داخل
- لزوم كاهش مجوزها و مقررات دست وپا گير و ايجاد انگيزه 

برای ورود سرمايه گذاران و كارآفرينان
- مزايا و امکانات بی نظير اقتصاد دانش بنيان برای جهش توليد 

و نزديك شدن به الگوی اقتصاد مردمی در بخش توليد
- ضرورت هدفگذاری دقيق تسهيالت دولتی برای اصابت به 
توليدكنن��دگان واقعی با توجه به كمبود س��رمايه در گردش 

واحدهای دولتی
- ل��زوم اتخ��اذ روش مناس��ب خريد تضمين��ی محصوالت 
كشاورزی با نرخ مشخص برای جلوگيری از ريسك در انتخاب 

محصول برای كشت
- ضرورت بها دادن به جوانان تحصيلکرده روستايی و تشويق 
و حمايت از آنها برای ماندن در روس��تا و توس��عه كشاورزی 

صنعتی
- لزوم به روزرس��انی ماش��ين آالت كش��اورزی برای افزايش 

توليد

رسولاكرم)ص(:  در ماه مبارك رمضان حسنات دوبرابر می شود و 
)و ثواب آن دو برابر ( حساب می گردد.
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فراخوان مناقصه عمومى (ارزیابى ساده)
شماره ثبت در پایگاه ملى مناقصات: 3/234/348 
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شرکت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سلیمان در نظردارد خدمات ذیل الذکر را طبق شرایط کلى آگهى حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك 
مناقصه از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به مناقصه گران و اجد شرایط واگذار نماید.

شماره 
موضوعمناقصه

محل اجراى 
کار

مدت 
زمان 
اجرا

نوع گواهینامه 
صالحیت پیمانکارى 
(پایه / رتبه و رشته)

مبلغ و نوع 
تضمین شرکت 
در مناقصه

برآورد کارفرما 
(ریال)

99/0002

احداث سردرب 
ورودى اداره 
مرکزى شرکت 
بهره بردارى نفت و 
گاز مسجدسلیمان

8ماهمسجدسلیمان

1- گواهى پایه 5 
ساختمان و ابنیه
2- گواهى تاییدیه 
صالحیت ایمنى 
پیمانکاران (معتبر)

 623/000/000
12/457/896/444ریال

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم آمادگى خود را به صورت کتبى به آدرس ذیل الذکر 
اعالم نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز دوشنبه مورخ 1399/4/2 مى باشد.

نشانى محل اعالم آمادگى و دریافت اسناد: مسجد سلیمان، خیابان چمران، شرکت بهره بردارى نفت و گاز امور حقوقى و پیمانها، اتاق ب 13
همزمان ارائه اصل گواهى صالحیت/ رتبه بندى خدمات مورد نظر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامى و ارائه معرفى نامه و کارت ملى براى نمایندگان 
شرکتهاى متقاضى حضور در مناقصه در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد ضمنا کلیه شرکتهاى متقاضى ملزم به ارائه صورت هاى مالى حسابرسى 

شده مربوط به سال قبل مى باشد.
تذکر 1: حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه شرکت نامه و آگهى تاسیس و آخرین تغییرات ثبتى الزامى است

تذکر 2: مناقصه گر ضمن اعالم آمادگى تایید مى نماید هیچ یک از اعضاى هیات مدیره و سهامداران آن شرکت/ پیمانکارى شاغل دولتى نبوده و مشمول 
قانون منع مداخله در معامالت دولتى مصوب دى ماه 1337 نمى باشند.

http://iets.mporg.ir                            www.msi.nisoc.ir                   www.shana.ir  
نوبت اول: 1399/2/17 
نوبت دوم: 1399/2/18 

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسلیمان
شماره مجوز: 1399.658

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 

روابط عمومى شرکت پاالیش گاز ایالم

ول
ت  ا
نوب

www.setadiran.ir 

اصالحیه

روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان کردستان

8 8 0 0 6 6 7 7
روزنامهتلفنیآگهیمیپذیرد

ارتباطتصویریهفتمجموعهتولیدیبارهبرانقالب

دستمزد عادالنه، پرداخت منظم و بدون تأخیر 
حقوق طبیعی نیروی کار است


