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رئی�س فراکس�یون گام دوم انقلاب
مجلس

اصوال سیاس��ت های آمریکا را روس��ای
جمه��وری ،دموک��رات و جمهوری خواه
طراحی نمی کنند ،پش��ت پرده سیاست
آمریکا صهیونیسم مس��یحی قراردارد و
تمام س��اختارهای اقتص��ادی آمریکا در
دس��ت این اقلیت صهیونیس��ت اس��ت.
بنابراین تلآویو تعیین می کند روس��ای
جمه��وری آمریکا چگونه رفت��ار کنند و
آنها مجری سیاست های صهیونیست ها
هستند .درست است که جمهوری خواه یا
دموکرات ظاهرا و در برخی سیاست های
اقتصادی کشورشان اختالف دیدگاه هایی
دارن��د ،اما دیدگاه کالن آنها به خصوص
در ح��وزه بین الملل در طول  40س��ال
گذش��ته هماهنگ بوده است و باطن آن
تفاوتی نکرده ،البته شاید در ظاهر تفاوت
هایی کرده باشد اما در راهبرد اصلی تغییر
دیده نمی شود .مواضع بایدن اصال جای
تعجب ندارد ،کس��انی که نظام آمریکا را
به درستی می شناس��ند و از دموکرات و
جمهوری خواهان شناخت عمیق و دقیق
دارند می دانس��تند که مواضع ضد ایرانی
بای��دن کمتر از ترام��پ نخواهد بود چرا
که در طول تاریخ ش��اهد بودیم اقدامات
دموکرات ها علیه ایران به مراتب بیشتر
از جمهوری خواهان بوده است .دموکرات
ها با لبخند و با فضای آرام همان مس��یر
جمه��وری خواهان را دنب��ال می کنند.
پیش بینی می ش��ود ک��ه رئیس جمهور
دموکرات آمریکا به برجام بر نمی گردد؛
حتی اگر بازگش��تی داش��ته باشد با این
هدف خواهد آمد که مجدد کش��ور ما را
معطل نگهدارند ،کاری که ترامپ و اوباما
انج��ام داد و ثمره برجام برای کش��ور ما
معطلی  7ساله بود ،بنابراین اگر برگشتی
در میان باشد با هدف معطل نگهداشتن
رش��د و پیشرفت ایران خواهد بود .قانون
اقدام راهبردی در مقابله با تحریمها نشان
داده است که ایران به تعهدات خود پایبند
ب��وده و برای اینک��ه طرفهای مقابل را
ال��زام به انجام تعه��دات خود کند چنین
قانونی را تصویب کردیم.
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وزیر بهداشت:

ایران تا  ۳ماه دیگر یکی از

واکسنسازهای بزرگ دنیا میشود

انتقاد نمایندگان مجلس از اصالحنشدن الیحه بودجه؛

اصالح بودجه 1400
باری که به منزل نرسید
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رئیس سازمان بسیج رسانه:

دولت با حذف
آگهی دولتی عیدی
خبرنگاران را داد
صفحه2

انجمن صنفی مدیران مسئول
روزنامههای غیردولتی:

دولتتعطیلیمطبوعات
را کلید زد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

در شرایطی که مطبوعات کشور به ویژه روزنامههای
بخش خصوصی ب��ه لحاظ اقتصادی (از باب افزایش
شدید هزینهها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط
بسیار سخت و دشواری قرار دارند ،شاهد انتشار...

اصالح جدی در الیحه بودجه صورت نگرفته است
عضو هیأترئیسه مجلس:

صفحه2

حمایت از معیشت مردم حلقه مفقوده الیحه بودجه ۱۴۰۰

پخش زنده سخنرانی رهبر انقالب
در سالروز قیام  ۲۹بهمن مردم تبریز
صفحه2
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معاون عملیات نیروی دریایی ارتش:

رزمایش دریایی ایران و روسیه از امروز در اقیانوس هند برگزار میشود

س��خنگوی رزمای��ش امنی��ت دریایی ایران و روس��یه
گفت :رزمایش مش��ترک دریایی ایران و روسیه امروز با
حضور یگانهای س��طحی ارتش و س��پاه و یگانهاش
شناور روس��یه در ش��مال اقیانوس هند برگزار میشود.
به گزارش مه��ر ،رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی
ایران و روس��یه با حضور یگانهای س��طحی و پروازی
نیروی دریایی ایران و روسیه از امروز در شمال اقیانوس
هند آغاز میشود .امیر دریادار دوم «غالمرضا طحانی»
سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و
روسیه گفت :در این رزمایش عالوه بر یگانهای سطحی
و پروازی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

و نیروی دریایی سپاه پاسداران ،یگانهای شناور روسیه
متشکل از ناوشکن  ،Stoikyناو لجستیکی  KoLaو
یک فروند بالگرد حضور دارند .وی افزود :رزمایش مرکب
کمربن��د امنیت دریایی ایران و روس��یه  ۲۰۲۱با ش��عار
«هم��کاری جمعی در دریا برای امنیت تجارت دریایی»
و در منطقهای به وس��عت  ۱۷هزار کیلومتر ،با پیام صلح
و دوستی برگزار میشود .دریادار دوم طحانی خاطرنشان
کرد :ه��دف از برگزاری این رزمای��ش تحکیم امنیت و
مبانی آن در منطقه و گس��ترش همکاریهای دو جانبه
میان دو کش��ور اس��ت .این رزمایش برابر برنامههای از
پیش تعیین شده در شمال اقیانوس هند گسترش خواهد

داشت .سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی
ایران و روسیه ادامه داد :تمرینهای تاکتیکی متنوعی از
جمله نجات ش��ناور دچار حریق ،آزادسازی شناور مورد
تعرض قرار گرفته ،تیراندازی علیه اهداف مشخص ،تیر
اندازی شبانه به اهداف هوایی و سایر تمرینات تاکتیکی
و عملیاتی در این رزمایش پیشبینی ش��ده اس��ت .وی
تصریح ک��رد :از اهداف این رزمایش میتوان به تقویت
امنیت تجارت دریایی بینالمللی و مقابله با دزدی دریایی
و تروریس��م دریایی و تبادل اطالع��ات در حوزه امداد و
نجات دریای��ی و تبادل تجربی��ات عملیاتی و تاکتیکی
اشاره کرد.

سردار شریف:

صهیونیستها پاسخ شیطنتهای خود را دریافت خواهند کرد

سخنگوی سپاه با اش��اره به اقدامات رژیم صهیونیستی
علیه ملت ایران و دانش��مندان کش��ور ،گف��ت :به طور
قطع رژیم غاصب صهیونیستی پاسخ شیطنتهای خود
را دریاف��ت خواهد کرد .به گزارش مهر ،س��ردار رمضان
شریف مس��ئول روابط عمومی کل و سخنگوی سپاه در
نشست مس��ئولین روابط عمومی اقش��ار و معاونتهای
بسیج از اطالع رسانی به عنوان موضوعی مهم ،سخت،
پیچی��ده و فنی نام برد و اظهار کرد :این مهم در کش��ور
ما از اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت ،به این دلیل که
دش��منان با بهره گیری از رس��انههای متعدد و متکثری
ک��ه در اختیار دارند با عملیات روانی و رس��انهای س��عی
در تش��ویش اذهان و تغییر باورهای افکار عمومی علیه
انقالب اس�لامی ،نظام و ملت ای��ران دارند .وی با بیان
اینکه دش��منان از گسست نسلی به عنوان فرصتی برای
ابهام آفرینی و وارونه نمایی دستاوردهای انقالب و دفاع
مقدس استفاده میکنند ،گفت :آنان در تالشند به جامعه
ما بوی��ژه جوانان اینگونه القا کنند ک��ه با مدیریت رژیم

پهلوی و مشاوران آمریکایی کشور به سمت دروازههای
تم��دن حرکت میکرد و انقالب اس�لامی مانع رش��د و
پیشرفت ش��د که این موضوع بویژه در سالهای اخیر با
پخش برنامههایی در رسانههای خارجی دنبال میشود.
سردار شریف القای شرایط بحرانی در کشور و ناکارآمدی
مس��ئوالن را از دیگر راهبردهای دشمن در سیاه نمایی
علیه نظام مقدس جمهوری اس�لامی توصیف و تصریح
کرد :برغم تمامی توطئهها و خباثتهای دش��منان امروز
پیشرفتها و دس��تاوردهای ایران اسالمی در حوزههای
مختلف قابل کتمان حتی از سوی دشمنان نیست؛ بطور
مثال ش��یوع کرونا باعث ش��د مردم تفاوت ادعا و عمل
را ببینن��د و مقایس��ه کنند که غربیها در ش��رایط کرونا
چگونه رفتار کردند و ما چه کردیم؟ س��خنگوی سپاه با
تاکید بر اینکه افق روشنی پیش روی ما قرار دارد ،گفت:
گام اول انقالب اس�لامی به فضل الهی با وجود تمامی
دش��منیها و توطئههای نظام سلطه و استکبار پرقدرت
برداش��ته شده است و افقهای ترس��یم شده در گام دوم

انقالب نیز به طور قطع قابل دسترسی است .وی افزود:
انقالب اس�لامی ه��ر روز توفنده و بالندهت��ر از پیش به
راه خ��ود ادامه میدهد و وح��دت و همدلی آحاد مردم و
مس��ئولین توطئههای دش��منان را به مانند گذشته ناکام
خواهد گذاشت .سخنگوی سپاه مقابله همه جانبه دشمن
با نظام جمهوری اس�لامی را بیانگر شکل گیری قدرتی
متراکم در ایران اسالمی عنوان و تصریح کرد :رخدادهای
اخیر نش��ان دادکه غربیها فروپاشیده اند و آمریکایی که
توانایی ایجاد هژمونی را داش��ته باشد از بین رفته است.
وی با اش��اره به اقدامات ذلیالنه رژیم صهیونیستی علیه
ملت ایران و دانشمندان و نخبگان این مرز و بوم ،گفت:
به طور قطع رژیم غاصب و جعلی صهیونیس��تی پاس��خ
شیطنتهای خود را دریافت خواهد کرد .سردار شریف در
پایان مطالبه جدی مقام معظم رهبری از بسیج را شادابی،
طراوت و حضور در صحنه عنوان و با اشاره به شخصیت
واال و بی نظیر س��ردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،از این
سرباز مخلص والیت به عنوان الگوی بسیجیان نام برد.

صفارهرندی:

ارتش صدام با بیانیههای نهضت آزادی به نیروهایش روحیه میداد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت :دس��تگاه
عملی��ات روان��ی ارتش ع��راق ب��رای روحی��ه دادن به
نیروهایش ،بیانیههای نهضت آزادی را در بین آنها پخش
میکرد تا ببینید در ایران چقدر اوضاع بهم ریخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدحس��ین صفارهرندی
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در برنامه بدون
توقف شبکه سه س��یما با اشاره به اینکه شکستن کالم
امام (ره) یکی از آن چیزهایی بود که در تحریک دشمنان
ب��رای اینکه جنگ راه بیندازند مؤث��ر بود ،گفت :یکی از
خطاهای نهضت آزادی این بود که فرماندهی کل قوا را

تضعیف کرد .صفارهرندی با اشاره به دالیل حمله عراق
به ایران یادآور شد :در آن مقطع یک اراده ناپاکی در بیرون
ش��کل گرفت که این انقالب مزاحم است ،حاال صاحب
آن ارادهها هم میتواند آمریکا ،ش��وروی یا نظام عمومی
غرب باشد ،هم یک س��ری مرتجعان منطقه که عموم ًا
وقوع انقالب برای آنها یک امر ناخواسته بود و همچنین
اس��رائیل که در وقوع انقالب متضررترین بود ،چراکه در
روز  ۲۲بهمن در کنار پادگانها و دژهای حکومت ش��اه
یکی از جاهایی که فرو ریخت سفارت اسرائیل بود .وی
در ادامه تصریح کرد :یعنی درس��ت مع��ادل بقیه ارکان

بعید است بایدن

به برجام برگردد

روزنامهصبحايران

وزیر بهداش��ت با اش��اره به اقدامات انجام شده جهت
ساخت واکسن کرونا در کشور گفت :یکی از موثرترین
واکسن های کرونای دنیا را در پاستور خواهیم ساخت
و زودت��ر از واکس��نهای برکت و رازی به آن دس��ت
خواهیم یافت؛ چراکه فاز  ۳مطالعات بالینی را...

یادداشت

حکومت پهلوی مردم س��راغ سفارت اس��رائیل رفتند و
همان روز سفارت سقوط کرد و پرچم فلسطین برافراشته
ش��د ،پس اراده پلید امثال اس��رائیل هم در وقوع جنگ
دخیل بود ،یک سری هم زمینههای داخلی وجود داشت
مثل فقدان فرماندهی متناس��ب با یک چنین جریانی و
آدمی مثل بنیصدر که میگفت اگر جنگ ش��د ما مثل
اش��کانیان رفتار میکنیم میگذاریم دشمن بیاید داخل و
بعد از مدتی زمین میدهیم و زمان میگیریم منتهی طبق
آن چی��زی که او طراحی کرده ب��ود قرار بود تا ابد زمین
بدهیم و زمان بگیریم.

سرلشکر صفوی:

ایران به عنوان یک قدرت در غرب آسیا به پیروزی رسیده است

دس��تیار و مش��اور عالی فرمانده کل قوا با بیان اینکه
جه��ان کنونی با س��رعتی باال به س��مت تغییرات و
جابجای��ی قدرت از نیمکره غربی به ش��رقی حرکت
میکند ،گفت :ایران بعنوان یک قدرت در غرب آسیا
ن را در آینده
به پیروزی رس��یده و عالمت روش��ن آ 
نزدی��ک به عنوان خروج ارتش تروریس��ت آمریکا از
منطقه غرب آسیا مش��اهده خواهید کرد .به گزارش
فارس ،سرلشکر سید یحیی صفوی ،دستیار و مشاور
عالی فرمانده��ی معظم کل قوا در همایش تحوالت
ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا در قرن
 21که به همت انجمن ژئو پلیتیک ایران و س��ازمان
جغرافیایی نیروهای مسلح برگزار شد با اشاره به افول
امپراطوری آمریکا در مقیاس جهانی در دهه سوم قرن
بیس��ت و یکم ،گفت :روزگاری بر این عالم گذش��ته
اس��ت که حتی صحبت از مب��ارزه با قدرت بی رقیب
دنیا یعنی امپراطوری آمریکا مضحک ،غیر معقول و
حتی رمان خیالی محس��وب می شد .وی افزود :هم
اکنون در آستانه سال جدید  ۱۴۰۰هجری شمسی و
ورود به قرن پانزدهم شمسی و دهه سوم قرن بیست
و یکم میالدی شاهد رخدادهایی برای استدالل افول

و سقوط امپراطوری آمریکا در مقیاس جهانی در دهه
سوم قرن هستیم .سرلشکر صفوی ادامه داد :ایاالت
متحده در تش��کیل تنها ابرق��درت جهانی و یا قدرت
هژم��ون آمریکایی ب��رای برتری ق��درت اقتصادی،
توانای��ی نظامی و رهبری و مدیریت سیاس��ی جهان
حتی در مسائل ایدئولوژیک و فرهنگی جهان شکست
خورده است .رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران با اشاره
به عالئم افول و س��قوط امپراط��وری آمریکا ،گفت:
عالئم افول و سقوط امپراطوری آمریکا ریشه در تغییر
و تحوالت درونی جامعه و سیاس��تمداران آمریکا دارد
و در انتخابات اخیر این افول برای همه اندیش��مندان
علوم سیاسی ،اقتصاددانها و جامعه شناسان آشکار شد
و رئیس جمهور س��ابق مغرور و فاقد شعور سیاسی و
بین الملل و تروریست آمریکا آخرین تیشه را به ریشه
های فاسد این امپراطوری زد.سرلشکر صفوی با اشاره
به دالیل بیرونی افول قدرت آمریکا گفت :لشکرکشی
نظامی و اشغال دو کشور مسلمان مظلوم افغانستان و
عراق و گیر افتادن و هزینه کردن بیس��ت ساله منابع
اقتصادی و انسانی آمریکا و ناتو در صحراهای عراق
و کوههای س��ر به فلک کشیده افغانستان و استفاده

رقبای استراتژیک آمریکا یعنی چین در بعد اقتصادی
و روسیه برای حفظ خود و حتی افزایش قدرت نظامی
از این شرایط از دیگر دالیل افول قدرت آمریکا است.
وی افزود :به نظر می رس��د جهان کنونی با سرعتی
باال به س��مت تغییرات و جابجای��ی قدرت از نیمکره
غربی به ش��رقی حرکت می کند .دیگر هیچ کشور و
هیچ دولتی چه ایاالت متحده آمریکا و یا حتی چین یا
هر کشور بزرگ دیگری تنها ابرقدرت جهان نخواهد
ش��د و سیر صعودی قدرت غرب که قرن هجدهم به
بع��د بر قرار کرده بود معکوس خواهد ش��د و احتماال
در اقتصاد جهانی قدرت به آس��یا باز خواهد گشت و
کشورهای بزرگ چین و هند و روسیه در قالب پیمان
ش��انگهای هم از نظر اقتصادی ،امنیتی و نظامی در
مقابل پیمان آتالنتیک ش��مالی  -ناتو قدرت خواهند
گرفت .مشاور عالی مقام معظم رهبری با بیان شکل
گی��ری قدرت جدید جهان اس�لام بر مبن��ای منابع
قدرت عظیم بالقوه جهان اس�لام گفت :قدرت جدید
جهان اس�لام بر مبنای منابع ق��درت عظیم بالقوه و
توانمندیهای فرهنگی و اقتصاد با جهت گیری تمدن
نوین اسالمی است.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد بهاستناد قانون برگزاری مناقصات به شماره  130890مورخ 83/11/17
مناقصه با موضوع :انجام کلیه خدمات مرتبط با امور مشترکین آب و فاضالب استان هرمزگان در شهرستان های تحت پوشش در بخش شهری و روستایی
شامل کلیه عملیات حوزه ی مشترکین اعم از قرائت کنتور  ،وصول مطالبات  ،پشتیبانی سیستم جامع خدمات مشترکین با مبلغ برآورد275.000.000.000ریال
( دویست و هفتاد و پنج میلیارد ریال ) برای مدت 12ماه و ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ  8.200.000.000ریال (هشت میلیارد و دویست
میلیون ریال ) به پیمانکاردارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی واگذارنماید .از کلیه
ش��رکتهای صالحیت دار که متقاضی ش��رکت در مناقصه مذکور هس��تند دعوت می ش��ود ازتاریخ درج آگهی به مدت پنج روز با ارائه معرفی نامه کتبی
و فیش واریزی به مبلغ  5.000.000ریال به ش��ماره حس��اب س��پهر  0102934990003بانک صادرات ش��عبه گلشهر بابت خرید اسنادمناقصه در ساعات
اداری به امور قراردادها این ش��رکت به نش��انی بندرعباس -بلوار ناصر  -جنب بیمارس��تان ش��ریعتی مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند  .و متقاضی
می تواند مبلغضمانتنامه را به یکی از صور پیش بینی ش��ده در آئین نامه تضمین در معامالت دولتی کهدر اس��ناد مناقصه درج می باش��د  ،ارائه نماید .
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اس��ناد مناقصه  ،اس��ناد مربوطه را تکمیل و در پاکت الک و مهر ش��ده به دبیرخانه ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
هرمزگان تحویل نمایند ،مهلت ارائه پیش��نهاد تا س��اعت  14مورخ  18/12/99می باش��د و پیش��نهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز
حداقل امتیاز الزم ( )60در س��اعت  10مورخ  20/12/99در کمیس��یون مناقصه بازگش��ایی خواهد شد و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد
دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است  .در ضـــمن عــالقمنــدان می توانند به سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب هرمزگان به نشانی
: Hormozgan.Com WWW.Abfaمراجعه نمایند .
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

