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هستههای مقاوم
در برابر هستهای شدن

زندگیپدرانهرا

رئیسستاداجراییفرمانامام
درسفریکروزهبهکهگیلویهوبویراحمدخبرداد:
(ره)

ایرانباخروجاز پروتکلالحاقی
بهروالعادیهستهایبازگشت

4

وحدت

سالروز میالد با سعادت موالی متقیان حضرت امیرالمؤمنین علیهالسالم
و روز پدر بر عموم مسلمانان مبارک باد

فؤادایزدی
کارشناسمسائل بینالملل:

زلزله  8ریشتری
بیت کوین

4

درخوزستان

پسازشیوعنوعجهشیافتهویروسانگلیسی،
نب���ردم���ابا کروناواردمرحلهایتازهش���دهواین
 گون���ه جهشیافته آنچنان مجال جوالن یافته که
رنگ کرونایی بسیاری از استانهای کشور از آبی به
زردونارنج���یتغیی���ر ک���ردهاس���توخطرموجچهارم
ش���یوع بیماری کل کش���ور را تهدید میکند .در این
میانحالخوزس���تانخوبنیس���تودبیرش���ورای
سالمت اهواز عنوان کرده ،روند و شدت بیماری در
اهواز ب ه گونهای اس���ت که ا گر در طیف رنگبندی،
سیاهنیزوجودداشت،میتوانستیمبگوییماهوازبه
مرزوضعیتسیاهرسیدهاست .گرچهبا کوششهای
صورت گرفته،وا کسن کروناوارد کشور شدهوتزریق
تدریجیآنآغازشدهاست،امامسئوالنو کارشناسان
ح���وزه بهداش���ت و درم���ان مدام تأ کی���د میکنند تا
رس���یدنبهایمنیعمومیزمانزیادیباقیمانده،
ب���ه طوری ک���ه رعایت فاصله فیزیک���ی ،خودداری از
ترددهای غیرضروری در س���طح ش���هر ،اس���تفاده از
ماسک و شست وشوی دستها برای پیشگیری از
ابتال هنوز ضرورت دارد؛ موضوع مهمتر آن است که
دراس���تانخوزس���تانبهدلیلوابستگیطایفهایو
قبیل���های،ب���ههنگامعزاوعروس���ی،دورهمیبرگزار
سازمان ملل برای نجات بن سلمان
به میدان آمد

12

شوکتازه
بهآلسقوط

10

میشود کهبایدپروتکلهایبهداشتیوفاصل ه گذاری
اجتماعی را رعایت و در اجتماعات ش���رکت نکرد .از
طرفی ضرورت ایجاب میکند ،س���ریعتر نس���بت به
اعمال سیاس���تهای کنترلی نیز اقدام کرد ،چرا که
وضعیتبغرنجاستومطابقاظهاراترئیسدانشگاه
علومپزشکیجندیشاپوراهواز،برخالفپیکهای
قبل که بیشتر گروههای سنی باالتر درگیر میشدند
امادر پیکاخیرباانتشار کرونایانگلیسی ،کودکان
و نوجوانان هم قربانی میشوند.
فرهادابولنژادیانبهمرگدو کودک9سالهویکساله
اش���ارهکردهاس���ت.امادر پاسخبهاینکهچراویروس
جهشیافته بهیکباره در خوزس���تان طغیان کرده
است،میتوانبهافرادیاشاره کرد کهباتستهای
جعلی از مرزهای عراق وارد کشورمان شدهاند.
ش���یوعویروسجهشیافتهباس���رعتانتشار
چندبرابری در خوزستان
ابولنژادیان کهس���خنگویس���تادمدیریت کرونادر
ایناس���تاناس���تاز خریدوفروشبرگهتس���تPCR
در آنس���ویمرزهای کش���ور خبردادهاس���ت.طبق
گفته او ،این اقدام موجب خدشهدار شدن اعتماد
کادر بهداشت و درمان شده است.
رویکرد اخیر مجلس و دولت
در حوزه انرژی هستهای بررسی میشود

یکصدایی
رمزاقتدار

9

«رسالت»ازتوقفپروتکلالحاقیو نظارتهایفراپادمانیآژانسگزارشمیدهد

پایانصبرراهبردیایران

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 3سال 1399

رهبرانقالباسالمیدر دیدار نمایندگانخبرگانرهبری
موضوعمناقشههستهایغربباپیشرفتهایایرانرا
مورداشارهقراردادندوبهادبیاتمستكبرانه،طلبكارانه،
غلط،غیرمنصفانهوازموضعباال حرفزدناینجماعترا
پاسخدادهوفرمودند«:شما كیهستیدوچه كارههستید
كهجلویمارابگیرید؟!شماچه كارههستید كهمی گویید
نمی گذاریم؟!مابهسالحهستهایاصالفكرنمی كنیم.
ا گر تصمیم داشتیم سالح درست كنیم شما و بزرگتر از
شما هم نمی توانستند جلوی آن را بگیرند».
وقت آن است كه مسئوالن كشور پس از گذشت  20سال
گفتوگوی بی حاصل با استكبار جهانی در سه دولت
گذشته در مورد «كیستی» طرف مذا كره و «چیستی»
موضوع مذا كرات و «چرایی» آن دقیق بیندیشند و آن را
مبنایدیپلماسیخارجی كشور با 4كشور محور شرارت
در جهان قرار دهند.
برخی دیپلمات های ما به گونه ای با طرف مناقشه
هستهای،موشكیو...طرفمیشوند گوییبرایآنها
«حقتحریم»قائلهستند.چه كسیبه آنهااینحقرا
دادهاست.هند،پا كستانو كرهشمالیبهسالحهستهای
دسترسی دارند .چین و روسیه كه در قالب  5+1طرف
گفتوگو با ما بودند ا كنون مدعی ما نیستند و در مواضع
صریح و رسمی اعالم كرده اند ایران در مواضع هسته ای
خود در برجام محق است و طرف بدعهد و ناقض پیمان
مقصراست كهیكپیمانبینالمللیرابالاثروبالموضوع
كرده است .می ماند آمریكا  ،انگلیس ،فرانسه و آلمان
كه اولی محور اصلی شرارت و تجاوز و ناامنی در جهان و
دومیوسوموچهارمیشركایجنایاتوتجاوزاتآمریكا
در  5قاره جهان هستند .چه كسی گفته است ادعاهای
بیاساس آنها در مورد پیشرفت های علمی و فناوری
هسته ای ایران باید مسموع باشد؟
چه كسی گفته ا گر این جماعت شرور زورشان رسید
ظالمانهترینتحریمهاراعلیهملتودولتایرانتصویب
وبهمرحلهاجرا گذاردندوبرخالفعرفدیپلماسیجهان
بر این تجاوز اصرار كنند ،برای آنها «حق» درحقوق
بینالمللپیدامیشود.ا گرمبنا«زور»استماهماز فردا
میتوانیمتمامپایگاههاینظامیآمریكاوناتورادر شعاع
دو هزار كیلومتری ایران در زمین و دریا در هم بكوبیم.
آزادی كشتیرانی در آبراههای بین المللی علیه آمریكا،
انگلیس ،فرانسه و آلمان را ناامن كنیم! چه كسی گفته
استنمیشودجنگاقتصادیرابهجنگنظامیتبدیل
كرد؟ به ویژه آن كه ملت عراق و ملت افغانستان و دولت
وملتسوریهخواستار خروجسریعنیروهایآمریكاییو
ناتودر منطقههستند.اینتصمیم مشروعیت خواست
مردم منطقه را هم در پی دارد .آیا می توان این «زور» را
تبدیل به «حق» كرد؟ زور نمی تواند مبنای مشروعیت
اعمال قدرت باشد .منطق ،انصاف ،مبانی حقوق
بینالملل و حق دستیابی ملت ها به تكنولوژیهای
پیشرفته ،استقالل ملی كشورها این حق را به ایران و
به همه دولت ها و ملت ها داده و می دهد كه هرطور كه
میخواهندمسیرپیشرفت كشور راطی كنندوبهمقابله
با زورگویان و زیادهخواهان بپردازند.
چه كسی به رژیم اشغالگر قدس با داشتن  200كالهك
هسته ای و داشتن پایگاه هسته ای دیمونا این اجازه
را داده است كه هر از چندی غلط زیادی كند و زبان به
تهدید و زیاد ه گویی بیاالید.
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3
نوبت دوم

سرمقاله

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
عملیات احداث آبنمای كف خشك پارك فردوسی نوبت دوم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات احداث آبنمای كف

شماره  3سال  1399به شماره  2099005674000142را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل

خشك پارك فردوسی) به شماره  2099090549000017را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل

برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات

برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات

الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/11/29می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز شنبه تاریخ 1399/12/9
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز سه شنبه تاریخ 1399/12/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتها
آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مركزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای موزاییك فرش معابر سطح شهر شماره  3سال 1399
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر  :تهیه مصالح و اجرای موزاییك فرش معابر سطح شهر
شماره  3سال  1399به شماره  2099005674000141را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید كلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسنادمناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات
الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/11/29میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسنادم مناقصه تا ساعت  18روز شنبه تاریخ 99/12/9
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ازتاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز سه شنبه تاریخ 99/12/19
زمان بازگشایی پا كتها :ساعت  16روز چهارشنبه تاریخ 99/12/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كت ها
آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مركزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  -مركز تماس 021-41934
تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/6

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  12روز دوشنبه تاریخ 99/12/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12روز شنبه تاریخ 99/12/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتها الف :آدرس
سیرجان بلوار شهید زندی نیا مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 03442338102 -3
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

نوبت دوم

دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/11/29می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021-41934

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  -مركز تماس 021-41934
تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/6

قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  16/30روز یكشنبه تاریخ 99/12/24

زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  16/30روز چهارشنبه تاریخ 99/12/20

دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

الكترونیكیدولت(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصه گراندر صورتعدمعضویت

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/6

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای
انجام عملیات آالیش و پاكسازی سر ،جگر و پاچه و تمیز كردن آن از زمان
جداسازی از الشه و بسته بندی بهداشتی آن در كشتارگاه صنعتی دام نوبت دوم
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح
مختصر :انجام عملیات آالیش وپا كسازی سر ،جگر و پاچه و تمیز كردن آن از زمان جداسازی از الشه و بسته بندی بهداشتی آن
در كشتارگاه صنعتی دام به شماره  2099090872000004را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید كلیه مراحل
برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسنادمناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه
تداركاتالكترونیكیدولت(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصه گراندر صورتعدم
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/11/29میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  10روز شنبه تاریخ 99/12/9
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  10/30روز سهشنبه تاریخ 99/12/19
زمان بازگشایی پا كتها :ساعت  11روز چهارشنبه تاریخ 99/12/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كت ها الف :آدرس
سیرجان بلوار زندی نیا مجتمع سازمانی تلفن 034-42330055
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/6

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

