سخنگوی قوه قضاییه:

ترک فعل مسئوالن ستاد ملی
مقابله با کرونا پیگیری میشود

از اخالق من تملق نیست مگر در جستن دانش .پیامبر اکرم

(ص)

ورزش��ي
فرهــنــگ��ي
اجتماعــ��ي
اقتصــ��ادی
سيــاس��ي
سال دوازدهم چهارشنبه  25فروردین  1 1400رمضان1442
 14آپری��ل  2021ش��ماره  8 3247صفح��ه  3000تومان

2 0 2 1

A p r i l

W e d

3 2 4 7

N o

پاسخ میدهیم

جواد کریمیقدوسی

عضو کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت
خارجی مجلس

دش��منان از پیشرفت
صنع��ت هس��تهای
کش��ورمان وحش��ت
دارند ،صنعت هس��ته
ای در حقیقت فناوری
هس��تهای تعری��ف میش��ود و این نیز
در حوزهه��ای مختلف زندگی بش��ریت
تاثیرگذار اس��ت .صنعت هس��تهای در
دنیا یک صنعت س��ری است و صفر و
 100آن فقط در اختیار چند کشور بوده
که بنده ب��ا تحقیق و بازدی��د از مراکز
هستهای به این یقین رسیدهام که تمام
دستاوردهای هستهای کشورمان بومی
اس��ت .ما قادر هس��تیم هر ضربهای را
که دش��من وارد میکن��د بالفاصله آن
را تبدی��ل ب��ه فرصت کنی��م و جهش
پیدا خواهیم کرد ،هر چند که به زودی
سانترفیوژهای نسل  9هم به تولید انبوه
خواهند رس��ید و یک تحول عظیمی در
این صنعت ایجاد خواهد شد .ملت ایران
در این چهل س��ال اخیر توانس��تهاند به
هر ضربهای از س��وی دش��منان پاسخ
دهن��د و اتفاقا آن ضرب��ه را نیز تبدیل
به فرصت کردهاند .رژیم صهیونیس��تی
به هدف خود در ای��ن اقدام خرابکارانه
نائل نش��ده است ،این حادثه خرابکارانه
خسارت حداقلی برای تاسیسات هسته
ای نطنز به دنبال داشته است البته رژیم
صهیونیستی تمام تالش خود را به کار
گرفته تا با جنگ روانی خال این حادثه
تروریستی را جبران کند .نطنز با قدرت
بیش��تر به فعالیت خود ادامه خواهد داد
و نسل جدید س��انتریفیوژها در مجتمع
ش��هید احم��دی روش��ن آغاز ب��ه کار
خواهند کرد .رژیم صهیونیستی در این
اقدام خرابکارانه به حداقلی ترین هدف
خود رسید ،دس��ت و پا زدنهای رسانه
های رژیم صهیونیس��تی نشان میدهد
که به دنبال جنگ روانی هستند تا خود
را پیروز صحنه خرابکاری نش��ان دهند.
بعد از برگش��ت از ای��ن بازدید گزارش
الزم را به مجلس ارائه خواهیم داد.
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صفحه5

شاخصهای سنجشپذیر صحت رفع تحریمها

راس��تیآزمایی چندس��اعته و چندروزه رفع تحریمها،
اساس ًا مغایر با اصل و ضرورت «راستیآزمایی واقعی»
است و نمی تواند تضمین کننده منافع اقتصادی ایران
باشد زیرا به طور مثال ،صرفا حدود  ۳ماه طول میکشد
که خریدار نفت ایران ،پول این معامله...
صفحه3

عراقچی:

ایران غنیسازی
 60درصدی اورانیوم
را آغاز کرد
صفحه2

بهانهتراشیهای دولت برای عدم پاسخ

به دشمن عامل خرابکاری دوباره در نطنز؛

اگرنزنیم
باز هم میخوریم

وزیر خارجه روسیه:

تحریمهایاتحادیهاروپاعلیه
ایران«غیرقابلقبول»است

وزیر ام��ور خارجه روس��یه ،جدیدتری��ن تحریمهای
اتحادیه اروپا علیه نهادها و ش��خصیتهای ایرانی در
آس��تانه مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین را
غیرقابل قبول خواند«.سرگئی الوروف» وزیر امور...
صفحه2

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس :

غرور ملی ایران جریحهدار شده است باید منافع
اسرائیل را بدون مالحظه مورد هدف قرار دهیم

کشتی اسرائیلی در نزدیکی

سواحل امارات هدف قرار گرفت
همین صفحه

صفحه2

سخنگوی وزارت خارجه چین:

معاون هماهنگکننده ارتش:

ارتش با تمامی امکانات درمانی خود در خدمت مردم است

دریادار سیاری گفت :ارتش در پیک چهارم شیوع کرونا نیز
همانند گذش��ته با تمامی امکانات درمانی خود در خدمت
مردم اس��ت .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،امیر
دریادار «حبیباهلل سیاری» معاون هماهنگکننده ارتش
جمهوری اس�لامی ایران در نشس��ت خبری در نشست
خبری قرارگاه پدافند زیس��تی امام رضا (ع) ارتش اظهار
کرد :همانگونه که در  ۱۴ماه گذش��ته ارتش جمهوری
اس�لامی ایران در حوزه مقابله با کرونا ،خدمترسانی به
مردم را با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای بهداش��تی و
درمانی وظیفه خود دانس��ته است ،در پیک چهارم شیوع
کرون��ا نیز ب��ا تمامی امکان��ات درمانی خ��ود در خدمت
مردم عزیزمان هس��تیم .وی ادامه داد :ارتش با توجه به
مأموریت ذاتی خود که همان حفظ تمامیت ارضی کشور
است ،بهطور دائم توان خود را افزایش میدهد تا در برابر
تهدیدات روز جوابگو باشد؛ مأموریتی که تاکنون از عهده
انجام آن به خوبی برآمده اس��ت .امیر سیاری افزود :البته

ارت��ش در کنار این مأموریت ،خدمترس��انی به مردم در
شرایط خاص مانند کمک به مردم در حوادث غیرمترقبه
را ه��م جزو افتخارات خود میداند؛ زیرا ارتش همواره در
خدمت مردم بوده اس��ت؛ بر این اس��اس از زمان شیوع
کرون��ا نیز همواره آمادگی خود را برای کمک به بیماران
کرونایی و کمک به بخش بهداشت و درمان کشور اعالم
کرده اس��ت که در همین رابطه میت��وان به اختصاص
بیمارستانها و درمانگاهها به این بیماران و ایجاد نقاهتگاه
و نیز کمک به کنترل تردد اش��اره ک��رد؛ در واقع اینها
اقدامات بزرگی بود که انجام دادیم .معاون هماهنگکننده
ارتش خاطرنشان کرد :در حوزه خدمترسانی ،ما در دهه
اول فروردین س��ال گذش��ته ،ظرف  ۴۸ساعت نقاهتگاه
دو ه��زار تختخواب��ی ایجاد کردی��م؛ عالوه ب��ر این ،با
گس��ترش یافتن خدمات ،فعالیتهای ارتش هم افزایش
یاف��ت به نحوی که در طول این م��دت توجه خود را به
موض��وع کرونا کم نکردیم .وی گفت :در س��طح ارتش

و ش��هرکهای مسکونی و شهرهای مرزی کنترل را به
گونهای انجام دادیم که آس��یبی ب��ه کارکنان ارتش وارد
نشود؛ به همین خاطر علیرغم گسترش کرونا ،کارکنان
ارتش کمترین آسیب را از این ناحیه داشتند؛ لذا فعالیتها
در مراکز س��تادی ،عملیاتی و آموزشی ارتش همچنان با
قوت و با رعایت دقیق دس��تورالعملهای بهداشتی ادامه
دارد .دریادار س��یاری عنوان کرد :با افزایش شیوع کرونا،
تمامی بیمارستانهای ارتش در کشور در خدمت بیماران
کرونایی خواهند بود و عالوه بر این در محلهای استقرار
ارت��ش ،درمانگاهها ه��م به این بیماران خدمترس��انی
خواهند کرد .معاون هماهنگکنن��ده ارتش اضافه کرد:
همچنین اگر نیاز باشد در کمترین زمان ممکن ظرفیت
نقاهتگاهه��ای ارتش نیز افزایش مییابد و عالوه بر این،
ام��کان برپایی بیمارس��تانهای صحرایی در هر نقطه از
کشور که از طرف س��تاد ملی مقابله با کرونا اعالم شود
نیز وجود دارد.

معاون سیما تشریح کرد؛

پخش  ۹۰۰ساعت برنامه انتخاباتی در تلویزیون

حمید شاهآبادی معاون سیمای سازمان صداوسیما از تولید و
پخش  ۹۰۰ساعت برنامه ،ویژه انتخابات ریاست جمهوری
در تلویزیون خبر داد .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از
روابط عمومی رسانه ملی ،حمید شاهآبادی امروز سه شنبه
 ۲۴فروردین در جلسه ستاد انتخابات سیما گفت :معاونت
سیما در دوره جدید ،توجه و تمرکز خود را بر سه مناسبت
مهم نوروز ،ماه مبارک رمضان و انتخابات گذاشته است تا
با برنامهریزی و تصمیمگیریهای درست و بهموقع بتواند
در عرصه برنامهسازی به شایستگی عمل کند .وی افزود:
با توفیق الهی تجربه موفق نوروز را پش��ت سر گذاشتیم؛
در این مناس��بت کارهای ارزشمندی روی آنتن رفت که
حاصل تالش همه همکاران در معاونت سیما بود و به همه
همکاران خدا قوت عرض میکنم .شاهآبادی تصریح کرد:
جنس انتخابات ریاست جمهوری از بقیه مناسبتها متمایز
است و حساسیت زیادی دارد درواقع ،از هماکنون در حال
و هوای انتخابات هستیم و کمیتهها باید برنامههای خود
را با دقت بیش��تری پیش ببرند .وی با اشاره به پیشبینی

حدود  ۹۰۰س��اعت برنامه ویژه انتخابات خردادماه گفت:
این میزان برنامهسازی میتواند زمینه الزم برای مشارکت
حداکثری و پرش��ور مردم را فراهم کند .شاهآبادی افزود:
البته مهمتر از میزان تولیدات انتخاباتی ،کیفیت آثار است
بطوریک��ه برنامههای س��یما باید با رعای��ت کامل اصل
بیطرفی ،هنرمندانه و هوش��مندانه موج��ب ارتقا بینش
و آگاه��ی عموم مردم ش��ود و فضا را برای انتخاب دقیق
آماده کند .معاون سیما تأکید کرد :بحث تبیینی و تحلیلی
شرایط روز کشور با استفاده از ساختار اثرگذار مستند باید
در این برنامهها س��اعت بیشتر گنجانده شود و تمام سعی
سیما بر تحقق مش��ارکت حداکثری متمرکز شود .وی با
اشاره به هجمه تمامعیار رسانههای معاند در ایام منتهی
به انتخابات تصریح کرد :دشمن فعالتر از هر زمان دیگر
خط تخریب را در پیشگرفته و با س��یاه نمایی و سانسور
موفقیتها و نقاط قوت کشور به دنبال ناامید کردن مردم
از نظام است .ش��اهآبادی افزود :در این نبرد بیامان ما در
رسانه ملی باید هنرمندانه و عالمانه ضمن تبیین دستاوردها

و توانمندیهای نظام جمهوری اس�لامی ،این توطئه را
خنث��ی کنیم تا برخ��ی از ناکارآمدیها و بیتدبیریهای،
افتخارآفرینیها و حرکت روبهجلوی کش��ور را مخدوش
نکند .وی با اشاره به اینکه با استفاده از ظرفیت «تلوبیون»
که مرجع پخش زنده و آرشیو برنامههای صداوسیماست
میتوانیم ،بحثهای انتخاباتی را در این فضا امتداد دهیم
افزود :تلوبیون میتواند در امتداد تلویزیون ،به تأثیرگذاری
بیشتر برنامههای انتخاباتی سیما کمک کند .وی ادامه داد:
تولید قطعات اختصاصی ویژه فضای مجازی و پادکست
هم از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود تا با استفاده
از ظرفیت فضای مجازی ،حال و هوای انتخاباتی و موج
مش��ارکت پرشور مردم را به زیبایی نمایش دهیم .معاون
سیما تأکید کرد :استفاده از ظرفیت اندیشکدهها و محققان
فعال و انقالبی آنها خیلی مهم است و سیما از آثار علمی
و کاربردی این اندیش��کدهها که به دغدغههای کشور و
مردم میپردازد ،بهره بیشتری خواهد برد.

کشتی اسرائیلی در نزدیکی سواحل امارات هدف قرار گرفت

منابع خب��ری از ه��دف قرارگرفتن یک کش��تی رژیم
صهیونیس��تی در نزدیک��ی بن��در الفجیره ام��ارات خبر
دادند .به گزارش تس��نیم ،ش��بکه المیادی��ن به نقل از
منابع آگاه از هدف قرار گرفتن یک فروند کش��تی رژیم
صهیونیس��تی در س��احل بندر الفجیره امارات خبر داد.
المیادی��ن به نق��ل از منابع خود اعالم کرد نام کش��تی

اس��رائیلی که هدف قرار گرفته است ،هایپریون وابسته
به شرکت  pccرژیم اسرائیل است .کشتی در مالکیت
ش��رکت صهیونیستی  RAY SHIPPINGاست و
با پرچم کش��ور باهاما تردد میکند .این کشتی در سال
 2015توسط شرکت کشتیسازی هیوندای کره جنوبی
ساخته ش��ده و مخصوص حمل خودرو است .بر اساس

اطالعات من��درج در پایگاه اینترنتی vesselfinder
این کشتی از س��اعت  23:30دیشب به وقت محلی در
بندر فجیره لنگر انداخته است .یکی از خبرنگاران شبکه
صهیونیس��تی کان ،در حس��اب کاربری رسمی خود در
توئیتر مدعی ش��د که کش��تی مذکور با موشک هدف
قرار گرفته است.

به ضربه دشمنان
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چرا راستی آزمایی رفع تحریمها
حداقل  ۳ماه زمان میبرد؟

یادداشت

مسلمانان سراسر جهان مدتهاست گرفتار آمریکا هستند
ه��م در زمینه جنایتهای مختلف آمریکا وجود دارد.
س��خنگوی وزارت خارج��ه چی��ن در ای��ن خصوص
تصریح کرد :همانطور که واقعیت نش��ان داده است،
توطئه های شرورانه آمریکا در اختالف افکنی ،تاثیری
بر کشورهای مسلمان ندارد .آمریکا در حال سرپوش
گذاشتن بر س��وابق تأس��ف بار خود در مورد رفتار با
مس��لمانان است .از س��ال  ۲۰۰۱به این سو ،ایاالت
متحده عملیات نظامی را در بیش از  ۸۰کشور تحت
عنوان مبارزه با تروریس��م آغاز کرد و به واس��طه آن
بی��ش از  ۸۰۰هزار نفر از جمله  ۳۳۰هزار غیرنظامی
جان خود را از دست داده اند .ایاالت متحده با استناد
ب��ه یک لوله آزمایش حاوی پودر لباسش��ویی و یک

س��خنگوی وزارت خارجه چین در س��خنانی تصریح
کرد :مس��لمانان سراس��ر جهان مدتهاس��ت گرفتار
آمریکا هستند؛ واشنگتن سعی دارد عصبانیت جامعه
مسلمانان را از خود دور کند .به گزارش مهر به نقل از
وبگاه وزارت خارجه چین« ،ژائو لیجیان» سخنگوی
وزارت خارجه این کش��ور امروز سه شنبه در نشست
هفتگی خود در پاس��خ ب��ه ادعاهای اخی��ر «آنتونی
بلینک��ن» وزیر خارجه آمری��کا در خصوص وضعیت
مس��لمانان اس��تان «س��ین کیانگ» گف��ت :آمریکا
سرخپوس��تان خود را نسلکشی کرد .سیاه پوستان را
معامله و به بردگی گرفت و بیش��رمانه به کشورهای
دیگر حمله و در امور آنها دخالت کرد .شواهد مستدلی

فیلم ،آشکارا به کش��ورهای مستقل از جمله عراق و
سوریه حمله کرد و باعث کشته شدن شدن دهها هزار
غیرنظامی و بیخانمان شدن میلیونها نفر شد« .ژائو
لیجی��ان» در ادامه اضافه ک��رد :آیا آمریکا اینگونه به
مسلمانان بها میکند؟ چرا ایاالت متحده فقط نسبت
به مسلمانان در سین کیانگ نگران است؟ مسلمانان
سراس��ر جهان مدتهاس��ت که گرفتار ایاالت متحده
هستند و این کشور به هیچ وجه به مسلمانان اهمیت
نمیدهد و سعی دارد عصبانیت جامعه مسلمانان را از
خود دور کند .این در حالیس��ت که «آنتونی بلینکن»
وزیر خارجه آمریکا پیشتر و در اقدامی عوامفریبانه آغاز
ماه مبارک رمضان را به مسلمانان تبریک گفته بود!

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم

شماره  1400/1-3ت

ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی " فروش
 10هزارتن کلوخه باریت معدن مهدی آباد (با وزن مخصوص  " )4/2را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به ش��ماره ثبت س��تاد
 ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰2و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمع ًا به مبلغ ( 1.000.000.000یک میلیارد) ریال را در بستر
س��امانه س��تادیران برگزار نماید .تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت  10صبح مورخ  1400/01/21و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17
روز شنبه مورخ  1400/02/04میباشد .عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی با ش��ماره ه��ای دفتر ثبت نام  021-1456تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنت��ی  www.setadiran.irمراجعه نمایند .در ضمن
بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ  1400/02/05می باشد.

م/الف120 :

مناقصه عمومی
ش��هرداری مالرد در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به ش��رکتهای پیمانکاری واجد
شرایط طبق شرایط مشروحه واگذار نماید.
-1برندگان اول،دوم و س��وم،مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نش��وند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد
شد.
-2کلیه متقاضیان واجد ش��رایط می توانند از تاریخ  1400/1/25لغایت  1400/2/4و با ارائه کارت ملی،معرفی
نامه معتبر از ش��رکت و اصل فیش واریزی به مبلغ  500/000ریال به حس��اب شماره  100790829443بانک
ش��هر بنام ش��هرداری مالرد جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیش��تر از ساعت  9لغایت 12:30

1

زیرسازی و جدولگذاری بلوار حضرت رسول اکرم (ص)

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/01/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/25 :

 10/000/000/000ریال

نوبت دوم

ب��ه امور قراردادهای ش��هرداری مالرد مراجعه و پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم از تاری��خ 1400/1/25لغایت
 1400/2/4پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه شهرداری مالرد نمایند.
-3هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-4سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
-5شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
-6پرداخت ها به صورت پنجاه درصد غیرنقد و براس��اس آیین نامه مالی ش��هرداری ها می باش��د،ضمنا ارائه
برنامه تفصیلی و آنالیز الزامی است.

 3ماه

حداقل رتبه  5راه و باند و ابنیه از سازمان مدیریت و
برنامه ریزی و دارای صالحیت ایمنی کار

محمدصادق کولیوند-شهردار مالرد

 500/000/000ریال

