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روحانی:
نیروهای مسلح در انتقام شهید 

سلیمانی به خواست مردم عمل کردند
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ملت ب��زرگ ایران دی��روز در چهل و یکمین 
سالگرد انقالب اسالمی اش حماسه ای دیگر را 
رقم زد. حضوری پرش��ور و میلیونی که حتی 
رسانه های بیگانه نیز به رغم تمام تالشهایشان 
نتوانس��تند آن را کتمان و نادیده انگارند. این 
حضور گسترده از چند بعد قابل توجه و تامل 
اس��ت. نخس��ت پیام های این حضور بود. 22 
بهمن امس��ال در حالی فرا رسید که دشمنان 
در جنگی هیبریدی یا همان جنگ چند الیه، 
تمام ابزارهای اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی و 
اجتماعی و حتی تروریسم دولتی خویش را به 
کار گرفتند تا ضمن ایجاد فضای غبارآلود در 
کشور، به زعم خود، گسست میان ملت و نظام 
را رقم زنند. آنها در کنار فش��ارهای اقتصادی 
حتی در عملکردی بزدالنه اقدام به ترور سردار 
سلیمانی کردند تا شاید به رویاهای چهل ساله 
خود جامعه عمل بپوش��انند اما ملت ایران با 
حضور همه جانب��ه در راهپیمایی 22 بهمن، 
جشن انقالب را برگزار کردند تا به جهان این 
پیام را بدهند ک��ه در کنار حفظ حقوق خود 
ب��رای بیان اعت��راض و نارضایت��ی از عملکرد 
دولتمردان، همواره پای نظام خویش ایستاده 

و حاضر به ترک میدان مقاومت نیستند.
دوم آنک��ه در کن��ار پیام اس��تقالل، آزادی و 
جمهوری اسالمی که ملت ایران برای جهانیان 
مخابره کرد، ایرانیان با حضور خود مطالباتش 
از دولتمردان را نی��ز اعالم نمود. ملت ایران با 
حضور میلیونی اعالم کرد که مقاومت و تسلیم 
نش��دن تنها گزینه برای حل مشکالت کشور 
اس��ت و باید از دلبس��تن به خ��ارج باید دل  
کند و یکصدا برای س��اختن ایرانی آباد و آزاد 
گام برداش��ت. نکته دیگر در مطالبات مردم را 
می توان در لزوم حرکت مس��ئوالن در تحقق 
وظایف و وعدهایشان جس��تجو کرد. ملت با 
حض��ور میلیونی خود بار دیگر نش��ان داد که 
در صحنه حضور دارد و این مسئوالن هستند 
که باید کمر همت بس��ته و با اعتماد به مردم 
به وی��ژه جوانان، کارها را به آنها س��پرده تا با 
همدلی ملت و مسئوالن، مشکالت به ویژه در 
حوزه اقتصادی و فرهنگ��ی رفع گردد. ملتی 
که هم��واره به خوبی به تکالیف خود در قبال 
نظام عمل کرده که حضور میلیونی در مراسم 
تش��ییع پیکر س��رداران مقاومت حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانشان 
و حض��ور پورش��ور در راهپیمای��ی 22 بهمن 
نمودی از آن اس��ت. حرکت��ی عظیم که گام 
بعدی آن حضور فع��ال در انتخابات پیش رو 
خواهد بود.  اکنون زمان آن است که مسئوالن 
با تکیه بر این پشتوانه مردمی و ملی در قالب 
اقتصاد مقاومتی برای رفع مش��کالت کشور و 
تحقق مطالبات به حق مردم نجیب و شریف 
ایران گام برداش��ته و نشان دهند که قدردان 
چنین ملتی بزرگ و با عظمت هستند.  نکته 
بسیار مهم دیگر در راهپیمایی دیروز مطالبه 
م��ردم برای تکمیل ش��دن، فریاد انتقام خون 
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی است. ملت 
دیروز در حالی اربعین شهادت قهرمان بزرگ 
آزادی خواه��ی جهان را برگزار کرد که اخراج 
نیروهای آمریکای��ی از منطقه، تقویت جبهه 
مقاومت منطقه در برابر آمریکا و صهیونیستها، 
پیگیری جهانی تروریسم دولتی آمریکا و ترور 
سردار سلیمانی و نیز تالش برای اعطاء جایزه 
صلح جهانی برای سردار را بخشی از انتقام خود 
سردار عنوان نمود. ملت ایران انتظار دارند که 
دستگاه دیپلماسی کشور در مجامع جهانی تمام 
ظرفیت ها را به کار گرفته تا آمریکا در دادگاهی 
بین المللی به جرم ترور سردار مجازات گردد، 
چرا که عدم این مس��اله زمینه ساز گستاخی 
بیشتر آمریکا و تکرار چنین جنایاتی خواهد شد.  
به هر تقدی��ر درجمع بندی نهایی از آنچه ذکر 
ش��د می توان گفت که ملت ایران دیروز حجت 
را بر مسئوالن و دوس��تان و دشمنان خارج از 
مرزهایشان تمام کرد. ملت به مسئوالن نشان 
داد که همواره پای کار است و مسئوالن باید کمر 
همت بسته و دس��ت در دست ملت برای رفع 
کاستی ها و مشکالت گام بردارد. ملت به دوستان 
ایران پیام ادامه مقاومت و ایس��تادگی داد و به 
دشمنان این پیام را داد که هرگز تسلیم فشارها 
و تهدیدات نخواهد شد و برای مقابله با دشمن 
به جای تسلیم و سازش، مسیر قوی شدن را در 
پیش گرفته است. قوی شدن در تمام عرصه های 
اقتصادی، سیاسی، دفاعی و فرهنگی که با حضور 
خود در انتخابات پیش رو، گامی بلند برای تحقق 

این مهم بر خواهد داشت.

پیام  یک ملت

رییسی: 
در گام دوم انقالب پیرایش از 
هرگونه آلودگی خواست مردم است
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خشم فرانسه از دستاوردهای فضایی ایران 

فرانس��ه که کش��ورش تسلیحات هس��ته ای اش را امنیت اروپا می نامد در اقدامی که نشانگر خشم آن 
دستاوردهای بومی علمی ایران است، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای پرتاب ماهواره توسط ایران را 

در تضاد با قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد توصیف کرد.
س��خنگوی وزارت خارجه ضمن رد بیانیه مداخله جویانه فرانسه، برنامه فضایی ایران را از حقوق ذاتی 
کش��ور در توسعه علم و فناوری خواند و برنامه دفاع موشکی را هم مرتبط با قطعنامه 22۳۱ ندانست. 
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن رد بیانیه مداخله آمیز 
فرانس��ه در خصوص برنامه فضایی ایران آن را  از حقوق ذاتی ایران در توس��عه علم و فناوری خواند. 
سید عباس موسوی مجددا تاکید کرد: برنامه دفاعی موشکی ایران هم هیچ ارتباطی با قطعنامه 22۳۱ 
ندارد چون موش��ک های ایرانی اساس��ا برای حمل سالح های هسته ای طراحی نشده اند.  وزارت خارجه 
فرانس��ه با صدور بیانیه ای پرتاب ماهواره توسط ایران را محکوم کرده و مدعی شده است که این اقدام 
بر خالف تعهدات بین المللی ایران اس��ت.  در بیانیه وزارت خارجه فرانس��ه با اش��اره به پرتاب ماهواره 
»ظفر« و همچنین رونمایی از موش��ک بالس��تیک تازه ایران، آمده اس��ت: »ایران، بر اساس بخشی از 
تعهداتش ذیل قطعنامه 22۳۱ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد، نمی توان��د فعالیت هایی از جمله 
ش��لیک ]موشک[، مرتبط با موشک های بالس��تیک دارای توانایی حمل سالح اتمی، انجام دهد.« این 
بیانیه می افزاید: »توسعه برنامه موشک های بالستیک ایران ثبات منطقه ای را تضعیف کرده و بر امنیت 
اروپ��ا اثر می گذارد. فرانس��ه از ایران می خواهد کامال به تعهدات بین الملل��ی خود در این حوزه پایبند 
باشد.« ادعای فرانسه در حالی مطرح می شود که ادعای یکسانی موشک بالستیک و ماهواره بر بارها رد 
شده است. عالوه بر این، در قطعنامه 22۳۱ که مورد استناد پاریس قرار گرفته، با ادبیاتی غیرالزام آور 
از ایران خواسته شده که بر روی موشک هایی که »با هدف داشتن توانایی حمل کالهک اتمی طراحی 
شده اند«، کار نکند. این ادعای فرانسه در حالی مطرح می شود که این کشور نیز مانند آمریکا به دنبال 
س��لطه بر فضاست و ارتش فضایی را در دس��تور کار دارد. این کشورها حضور سایر کشورها در عرصه 
فض��ا را مغایر با س��لطه گری فضایی خود می دانند. نکته قابل توجه آنکه اخیرا رئیس جمهور فرانس��ه 
در س��خنانی از زرادخانه ها و توان هسته ای کشورش دفاع کرد.»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه 
در س��خنانی با دفاع از زرادخانه اتمی فرانس��ه، آن را عامل تحکیم امنی��ت اروپا عنوان کرد. ماکرون، 
»بازدارندگی اتمی« را یکی از مبانی اصلی راهبرد دفاعی فرانسه خواند و گفت: اگرچه امنیت بلندمدت 
اروپا، از طریق ائتالف با آمریکا امکان پذیر است، اما امنیت ما در عین حال و به صورتی اجتناب ناپذیر، 
از طریق اقدامات مس��تقالنه در اروپا، نیز تامین خواهد ش��د. به گفته ماکرون، زرادخانه اتمی فرانسه، 
امنیت اروپا را تحکیم می کند. الزم به ذکر است که فرانسه، پس از خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا، تنها 

کشور عضو اتحادیه است که دارای سالح اتمی است.

وزیر دفاع: 
نیروهای مسلح سایه تهدیدات را از سر ملت و کشور 

دور نگه داشته اند 
وزیر دفاع گفت: نیروهای مس��لح به فرماندهی ولی امر مس��لمین حضرت امام خامنه ای عزیز به س��طحی از 

اقتدار و بالندگی ر سیده  که توانسته سایه تهدیدات را از سرملت و کشور دور نگه دارد.
امی��ر س��رتیپ حاتمی وزیر دف��اع قرار بود امروز به مناس��بت یوم اهلل 22 بهمن در جمع راهپیمایان ش��هر 
رش��ت س��خنرانی کند، اما به دلیل بارش س��نگین برف، وزیر دفاع و هیئت همراه موفق به حضور در جمع 
راهپیمایان نشدند.  امیر سرتیپ حاتمی در گفت وگویی  با تبریک چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی به مردم رشت، رودبار و تمامی گیالنی های عزیز اظهار داشت: توفیق حضور در جمع  مردم 
شهیدپرور استان گیالن و به ویژه مردم شریف رشت به دلیل شرایط جوی و اتفاقات جاده ای حاصل  نشد.

وزی��ر دف��اع تصریح کرد:  نیروهای مس��لح به فرماندهی ولی امر مس��لمین حضرت ام��ام خامنه ای عزیز به  
س��طحی  از اقتدار و بالندگی ر س��یده  که توانسته سایه تهدیدات را از سر ملت و کشور دور نگه دارد که در 
آخرین اقدام دفاعی خود موفق ش��د پایگاه عین االس��د را در پاسخ به اقدام جنایتکار آمریکا ، مقتدارانه  هدف 

قرار داده و سیلی محکمی به شیطان بزرگ بزند.
امیر س��رتیپ حاتمی با ابراز امیدواری نس��بت به آینده انقالب اسالمی افزود: ان شااهلل به برکت این انقالب و 
خون ش��هدای عزیز وطنمان، ایس��تادگی  و مقاومت مردم در  برابر فشارهای حداکثری دشمنان نظام ادامه 

خواهد یافت و با سربلندی از این مهلکه بیرون خواهند آمد. تسنیم

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه مسئوالن باید لباس رزم بپوشند،  گفت: 
ب��رای حل مش��کالت اقتصادی و فرهنگی کش��ور نیازمن��د مدیریت جهادی 
هس��تیم. حجت االس��الم جعفر منتظری در س��خنرانی راهپیمایی 22 بهمن 
قم که در حرم حضرت معصومه )س( برگزار ش��د، حضور گسترده و حماسی 
مردم در راهپیمایی 22 بهمن را باعث نابودی توطئه های دش��منان دانست و 
گفت: ملت ایران اسالمی طی ۴۰ سال گذشته هرکجا که الزم بوده به صورت 

خودجوش حضور یافته و از انقالب دفاع کرده اند.
وی ش��رکت در صحنه های مختلف انقالب همچ��ون راهپیمایی 22 بهمن و 
تشییع میلیونی سردار س��لیمانی را همچون سوخت موشک هایی دانست که 
پای��گاه عین االس��د آمریکا در عراق را نابود کرد و گفت: این حضور باش��کوه 
ثمره خون شهداس��ت و به فرموده رهبر معظم انقالب باید در برابر دش��منان 

قوی باشیم.

وی همچنین پیش��رفت کشور و رفع مشکالت اقتصادی و فرهنگی را در گرو 
توجه به مدیریت جهادی دانس��ت و گف��ت: با مدیریت جهادی در بخش های 
مختلف دفاعی و نظامی و امنیتی به موفقیت های بس��یاری رس��یده ایم که با 
این نگاه در بخش های دیگر کشور نیز می توانیم به موفقیت برسیم و مشکالت 

را برطرف کنیم.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت انتخابات دوم 
اسفندماه اشاره کرد و گفت: مردم در این انتخابات و حضور حداکثری خود و 
انتخاب نمایندگان انقالبی می توانند مجلس��ی در تراز انقالب اسالمی تشکیل 
دهند. وی با ابراز تأس��ف از اینکه ۶۰ نماین��ده فعلی مجلس تأیید صالحیت 
نش��ده اند، گفت: این مسئله مایه شرم است و در این زمینه حرف هایی داریم 
که در تریبون عمومی نمی توان بیان کرد زیرا باعث س��و اس��تفاده دش��منان 

می شود. مهر

مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردى استان هرمزگان 
موضوع مناقصه: خرید ، نصب و راه اندازى تجهیزات بروزرسانى آرشیو اطالعات سایت هاى VTS بنادر و جزایر استان هرمزگان ، به شرح اسناد مناقصه

شرایط اختصاصى: 
1- دارا بودن سوابق کارى مشابه موضوع مناقصه در پنج سال اخیر

2- توان مالى و فنى
3- ارائه اساسنامه ، آگهى آخرین تغییرات شرکت، کد اقتصادى ، شناسه ملى 
4- ارائه تاییدیه عدم بدهى از اداره کل امور مالى سازمان بنادر و دریانوردى 

5- سایر موارد طبق اسناد مناقصه
مهلت و نحوه دریافت اسناد:

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند از تاریخ 98/11/23 تا پایان وقت ادارى مورخ 98/12/4 روز یکشنبه با مراجعه به سایت  www.setadiran.ir نسبت 
به دریافت (دانلود) رایگان اسناد اقدام نمایند.

*ضمنا دریافت آگهى از سایتهاى iets.mporg.ir-  www.shahidrajaeeport.pmo.ir     نیز بصورت غیر حضورى و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما 
امکان پذیر است.

مهلت و محل تسلیم پیشنهاد و بارگذارى اسناد: 
به  ایران)  (ستاد  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  در   98/12/14 مورخ  چهارشنبه  روز   15/00 ساعت  تا  را  خود  پیشنهادات  باید  متقاضیان 

آدرس www.setadiran.ir بارگذارى نمایند.
تبصره 1: متقاضیان مکلفند تا همین تاریخ عالوه بر بارگذارى اسناد خود در سایت مذکور نسبت به تحویل فیزیکى صرفا پاکت الف محتوى سپرده شرکت 
در مناقصه به دبیرخانه مرکزى اداره کل بنادر و دریانوردى استان هرمزگان ، مجتمع بندرى شهید رجایى ، ساختمان مرکزى ، طبقه همکف اقدام نمایند.

تبصره 2: کلیه ى مراحل برگزارى از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پوشه ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد ایران) آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند بدیهى است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه ى مذکور پیشنهادات ارائه 

شده به صورت فیزیکى مورد قبول واقع نمیگردد.
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (تضمین شرکت در مناقصه): جهت شرکت در مناقصه به مبلغ 500/000/000 ریال با واریز وجه نقد به حساب شماره 

2196455407008 نزد بانک صادرات به نام سپرده اداره کل بنادر و دریانوردى استان هرمزگان یا به صورت ضمانت نامه بانکى معتبر 
تبصره: ضمانت نامه مذکور مى بایست از تاریخ صدور به مدت حداقل 3 ماه داراى اعتبار باشد. همچنین براى یک دوره سه ماهه دیگر نیز قابل تمدید مى 

باشد.
زمان و محل گشایش پیشنهادات:

تاریخ 98/12/17 روز شنبه ساعت 9/00 مجتمع بندرى شهید رجایى - ساختمان مرکزى اداره کل - طبقه سوم - دفتر مدیرکل.
تبصره1:  اسناد ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط مذکور توسط مناقصه گران بصورت الکترونیکى در سامانه ستاد ایران بارگذارى گردد.
تبصره 2: اسناد باید با کیفیت باال و خوانا (400 یا dpi 300 ) اسکن و بارگذارى گردد. در صورت ناخوانا بودن ، به اسناد مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

حضور مناقصه گران یا نمایندگان تام االختیار آنها با معرفى نامه رسمى در جلسه بازگشایى پیشنهاد قیمت بالمانع است.
-براى کسب اطالع بیشتر در خصوص اسناد مناقصه با تلفن هاى 32124532 - 32123157 - 076 و جهت دریافت و بارگذارى اسناد مناقصه با شماره تلفن 

32123226-  076 تماس حاصل فرمایید.
شناسه آگهى: 767891

وزارت راه و شهرسازى
سازمان بنادر و دریانوردى

اداره کل بنادر و دریانوردى استان هرمزگان 
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دادستان کل کشور:
برای حل مشکالت کشور نیازمند مدیریت جهادی هستیم


