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روند مذاکرات برجامی و غنیسازی  ۶۰درصد اورانیوم تبیین شد

چون که ۶۰آمد ...
دارند و میتوانند در مذا کرات حضور یابند.
درهمینهنگامخبرازخرابکاریرژیمصهیونیستی
در تأسیس���اتهس���تهاینطنزپخششدوهمین
مس���ئله باع���ث پافش���اری بیش���تر ایران ب���ر موضع
خود و همان کالم قطعی رهبری یعنی «آمریکا ا گر
میخواهدبهبرجامبرگرددبایدتمامتعهداتخود
رااج���راوتم���امتحریمه���ایاولیهوثانویهرالغو کند
و پسازآن جمهوری اس�ل�امی ایران راستیآزمایی
لغ���وتحریمه���اراآغاز خواهد کردوا گرمطمئنش���د
کهمجدداغربیهازیرتعهدخودنمیزنند گامهای
ی کند».
کاهشی خود را متوقف م 
حالدرشرایطیایستادهایم کهایرانبهواسطهفشار
و عدم حسننیت غربیها غنیسازی  ۶۰درصدی
اورانیوم را به تأ کید رهبر فرزانه انقالب در بهترین و
حساسترین شرایط سیاسی آغاز کرده است.
قالیباف :ایران به اورانیوم  ۶۰درصد رسید
رئیسمجلساعالم کرد:درساعت۰۰:۴۰نیمهشب
گذش���تهدانشمندانایرانیتوانستندبهمحصول
اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند.
صالحیدستیابیبهغنیسازی۶۰درصدیرا
تایید کرد
رئیسسازمانانرژیاتمینیزباتأییداینخبر گفت
کهغنیسازی۶۰درصدیهما کنوندر تأسیسات
هس���تهایشهیداحمدیروشندر جریاناست.
بنابرای���ن غربیها باید توج���ه کنند که یا مذا کرات
ب���انظ���رای���رانپیشمیرودیااقدام���اتو گامهای
کاهشی ایران شدت خواهد یافت.

م ابزاری که آمریکا س���عی دارد بهواسطه
تحری 
آن حرف و خواس���ته خود را بر کش���ورها غالب
کند و هرچه میتواند امتیاز بگیرد.
جمهوریاسالمیایران،کشوریکهمنابعبینظیری
برای استفاده دارد و موقعیت جغرافیایی آن نیز از
هر حیث موردتوجه است.
ب���اری!همانط���ور کههم���همیدانیمپساز اعالم
استقالل ایران و پیروزی انقالب اسالمی بریتانیا و
واش���نگتنابزارتحریمراهرس���البادرجهایبیشتر
علیه جمهوری اس�ل�امی ایران شدت دادند ،بلکه
نظ���رم���ردمراتغیی���روترسرادر دلمقاماتس���وق
دهند.
حال پس از گذر از پیچوخمهایی لغزنده و چهبسا
خطرنا کبهنقطهایرسیدهایم کهمیتوانیمذرهذره
ت گیریم
قدرتی که طی  ۴۰سال اندوختهایم را دس 
و در مقاب���ل تم���ام خرابکاریه���ا و زیادهخواه���ی و
زورگوییهای اربابان پوشالی دنیا بایستیم.
ا کنونچندهفتهاس���تجلس���اتونشس���تهای
کمیسیونمشترکبرجامدروینازسرگرفتهشدهو
طی این مدت اتفاقات زیادی ر خداده است.
جمهوریاسالمیایرانپیشوپسازاینمذا کرات
موضعخودراتصریحوروشن کردوبرهمیناساسنیز
ن کهبهواسطه
آمریکاییهاسعیداشتندباوجودای 
خ���روجترام���پاز برجامجاییدر مذا کراتندارند،
خودرامشتاقحضورنشاندهند.حتیعدهزیادی
از تحلیلگ���رانومقام���اتآمریکای���یاقرار کردند که
آمادگیمذا کرهمس���تقیموغیرمس���تقیمباایرانرا

حذف «اضافه برداشت»
کمترین دستاورد توقف بهرهبرداری چوبی
از جنگلهای شمال است

«تنفس»

قانونیبهنفع
جنگلها
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چرا دستان غرب در دور جدید مذاکرات برجامی بسته بود؟

رونماییازتحفهنطنزدر مذاکراتوین
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ابعادسختافزارانه
ونرمافزارانهضرب ۶۰نطنز

عکس :مهر/الله خاجویی

طرح جایگزین
مانع تغییر کاربری
اراضی جنگلی

حجتاالسالمعلیرضاسلیمی
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ابوالفضل عمویی
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ابعاد سختافزارانه و نرمافزارانه ضرب  ۶۰نطنز
ادامه از همین صفحه
آن اراده انقالبی که ما را وا میدارد در قبال هجمه دش����من ،بهجای ترس
از وا کنش خارجی و حتی بینالمللی ،با خواس����ت ملی تصمیم به وا کنش
محکمتری به خباثت دشمن نشان دهیم ،جای توجه و بزرگداشت دارد.
ت کم نگیریم.
مفهوم استقالل ملی نهفته در این تصمیم شجاعانه را دس 
ما ش����بیه این اراده را در س����الهای پیروزی انقالب اس��ل�امی ،آن زمان که
در آستانه پیروزی انقالب  ،۵۷رسانههای بیگانه ،مردم را از کودتای ارتش
و کش����تار میهراس����اندند،ی����ادر س����الهایدفاعمقدسرزمن����دگانمارااز
بمباران شیمیایی و میکروبی انذار میدادند ،تجربه کرده بودیم و ا کنون
توانس����تهایمب����هنح����ویدیگراینارادهمل����یرادر وا کنشبهیکخرابکاری
نشان دهیم.
همبستگی دولت ،مجلس  ،نخبگان و اهلفن در اجرای بهموقع و سریع
غنیس����ازی۶۰درص����د،تک����رار بهر ه گیریاز همانروحی����هپایمردیدر برابر

فشارهاس����ت کهمادوبارهآنرابرابردش����مناناینملتاز صهیونیس����تها
گرفته تا سا کنان کاخ سفید به نمایش درآوردهایم.
م����ادر مجل����سش����ورایاس��ل�امی،باهمی����نمنطققانوناق����دامراهبردی
ن کهراهکار مواجههبافش����ارهای
ب����رایلغ����وتحریمه����اراطراحی کردیم.ای 
پیوس����تهآمریکاییه����ا،همراه����یاروپاییهاوخرابکاریصهیونیس����تها
مماشاتونادیده گرفتننیستبلکهوا کنشمنطقیوبجابهرویکردهای
غلط اس����ت و چه وا کنش����ی دقیقتر از پاره کردن زنجیرهها و توس����عه ابعاد
ی که نمایش
صلحآمیز برنامه هس����تهای جمهوری اس��ل�امی ایران بهنحو 
اقتدار کشور باشد؟
ن کهماده ۱اینقانون،بهزیرساختحقوقیتولیداورانیومغنیشده
ا کنو 
۶۰درص����دیتبدیلش����ده،ج����ایمباهاتدوبارهدارد ک����هاینقانون ،که
موجب افتخار نمایندگان در مجلس یازدهم اس����ت ،دگربار محملی برای
تجلی اراده ملت ایران شده است.

رؤسای سه هیئت اروپایی با عراقچی دیدار و گفتوگو کردند
رؤسایسههیئتاروپاییشاملآلمان،انگلیسوفرانسهدر جلسهای
مشترکبامعاونسیاسیوزیرامور خارجهورئیسهیئتمذا کره کننده
کشورمان ،دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش مهر ،در ادامه رایزنیهای هیئتهای ایران و  ۴+۱در
وین صبح دیروز رؤسای سه هیئت اروپایی شامل آلمان ،انگلیس و
فرانسه در جلسهای مشترک با سید عباس عراقچی معاون سیاسی
وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذا کره کننده کشورمان ،دیدار و
گفتوگو کردند .همچنین نشست دیگری میان عراقچی و انریکه مو را

خبر

معاوندبیر کلسرویساقدامخارجیاتحادیهاروپابرگزار شد.همزمان
با دیدارهای دو و چندجانبه در سطح رؤسای هیئتها ،نشستهای
فنی در سطح کارشناسی در دو حوزه تحریمها و مسائل هستهای نیز
ادامهدارد.باادامه گفتوگوهادر وین،تجمعاتاعضای گروهکهای
ضدانقالب از جمله گروهکهای منافقین و سلطنتطلب در برابر
محل گرندهتلوینادامهدارد.حاضریندر اینتجمعات،باسردادن
شعارهای هتا کانه ،توقف گفتوگوها و خودداری از رفع تحریمهای
ایران را خواستار شدهاند.

براس���اس گزارشرس���انههایصهیونیس���تی،
اق���دام خرابکارانه و جنایتکارانه در نطنز با این
هدف طراحیش���ده بود که دس ��ت جمهوری
اس�ل�امی ایران را در مذا کرات وین خالی کند و
مردم کش���ورمانرادر مقابلفش ��ارهایآمریکا
وبدعه���دیاروپ���ابیدف���اعنش ��انده���د؛ام���ا
توانداخلی کش���ورمانمس ��یراعمالفش���ار را
معک���وس ک���ردوآنرابهطرفدش ��منانملت
ایران بازگرداند.
تجربهبهملتماآموختهاست کهمسیرمقابله
با زیادهخواهی دشمنان از بیراه ه مماشات با
خواس���تههایآنانوتمکینبهمطالباتش���ان
ی گذرد بلکه ایس���تادگی بر موضع منطقی و
نم 
مقابلهبازیادهطلبیآمریکاواروپاست کهآنها
را از مسیر بیشتر و بیشتر بازمیدارد.
پ ��ساز حادثهنطنزبرخی کارشناس ��اندرباره
آین���ده توس���عه برنام���ه هس ��تهای صلحآمی���ز
ی کردند،
کش���ورمان تردیدهای���ی را مط ��رح م 
ی کهنیویورکتایمزبهنقلاز منابعش،
بهنحو 
ب ��هطرحای���ن گمانهزنیپرداخ ��ت کهبازیابی
ت ��وان س���ایت نطنز به حداقل  ۹م ��اه زمان نیاز
دارد.ام���ادرعم���لوب���ا گذش ��ت۴روز،ایرانبه
اولی���ن محصول اورانیوم غنیش ��ده  ۶۰درصد
خ���وددر س���ایتنطن���زدس� �تیافت.ج���ادارد
کارشناس���انبهطرحاینپرس ��شبپردازند که
چنینتواناییرشکبرانگیزی،محصول کدام
برنامه و اراده است؟
ازدیدنگارنده،این گامبلندمحصولتولیدقدرت
است.تولیدقدرتدرجنبههایسختافزارانه
و نرمافزارانه هر دو باعث شد آن خرابکاری که
میرفت برنامه هستهای کشورمان را به عقب
براند ،به پیش���ران یک اقدام تاریخی در ایران
تبدیلشود.جنبهسختافزارانهتولیداورانیوم
غنیشده۶۰درصدالبتهدردانشدانشمندان
ج���وانس���ازمانان���رژیاتمیوفن ��اوریبومی
هستهای کشورمان تبلوریافته است .آنجا که
ی گیرد،دانش���مندان
وقت���یارادهایش���کلم 
جوانایرانیازدلنطنززخمخورده،میتوانند
در کسریازهفته،ققنوسمحصوالتپیچیده
را به پرواز درآورد.
اما از دید من ،در کنار توجه به توانمندیهای
فن���ی ،نباید جنبههای نرمافزارانه این حرکت
بینظیر را نادیده گرفت.
1

آ گهی اجاره مخزن

شماره مناقصهILPC-T-00-004 :

شرکت پتروشیمی ایالم در نظر دارد جهت ذخیره سازی  4000تن  PGHنامنطبق تولیدی خود به مدت  45روز با شرایط مندرج در آ گهی
دربندرامام خمینی (ره) مخزن اجاره نماید ،لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید مدارک مربوط به مخازن و روزمه کاری خود را
به همراه پیشنهاد مالی تا تاریخ  1400/01/30به آدرس ذیل ارسال نمایند.
شرایط مخازن:
 -1سقف شناور
 -2کامال تمیز و با قابلیت شستشو خطوط
 -3امکان ارسال به اسکله صادراتی
 -4رعایت الزامات ایمنی و آتش نشانی بر اساس استاندارد
شایان ذکر است کلیه خدمات تخلیه از کامیون به مخزن و بالعکس  ،حمل فرآورده از مخزن به اسکله و نیز بارگیری (شوتینگ) فرآورده به /
از کشتی به عهده موجر می باشد
آدرس :ایالم-چوارنرسیده به روستای آبزا -مجتمع پتروشیمی ایالم -ساختمان مدیریت -کمیسیون معامالت
کدپستی6936159700 :
تلفن 08433360782-5 :داخلی 3014 :

شركت پتروشیمی ایالم

تاریخ انتشار1400/1/28 :
خ.ش 1400/1/28

آ گهی تجدید مزایده عمومی (شماره )1400/1

آ گهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شهرداری کهریزک در نظر دارد با استناد به مجوز شماره  621/2252مورخ  1399/12/11شورای محترم اسالمی شهر کهریزک نسبت به برگزاری تجدید مزایده
عمومی به شرح ذیل اقدام نماید.
موضوع مزایده

قیمت کل پایه مزایده(ریال) طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری

مبلغ سپرده(ریال)

فروش خودروها و تجهیزات مستهلک شهرداری کهریزک شامل (پژو ،405
آیفا ،غلطک ،دستگاه مکانیزه زباله  5تن 2 ،عدد کمپرسی وانت نیسان)

2/252/000/000

112/600/000

شرط مزایده :کلیه خودروها و تجهیزات مذکور به صورت یکجا و کلی واگذار می گردد.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود پس از چاپ آ گهی نوبت دوم از روز شنبه مورخ  1400/2/4جهت بازدید و دریافت اسناد
تجدید مزایده به آدرس :شهرری-جاده قدیم قم -کهریزک -بلوار شهید بهشتی-شهرداری کهریزک-واحد امور قراردادها-شماره تماس  56523850مراجعه
نمایند.
الزم به ذکر است وجه خرید اسناد تجدید مزایده به مبلغ  1/000/000ریال می بایست به حساب درآمد شهرداری کهریزک به شماره  3100001300000نزد بانک
ملی شعبه کهریزک واریز و اصل فیش واریزی هنگام دریافت اسناد مذکور ارائه گردد( .با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه در شهرداری نیز میسر
می باشد)
ضمنا آخرین مهلت قبول پا کات پیشنهاد تا پایان وقت اداری (ساعت  )12/30روز پنجشنبه مورخ  1400/2/16به واحد دبیرخانه شهرداری در قبال اخذ رسید
و تاریخ بازگشایی پا کات در کمیسیون عالی معامالت شهرداری ساعت  15روز شنبه مورخ  1400/2/18می باشد.
قابل توجه اینکه:
-1شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -2هزینه کارشناسی و آ گهی در تمامی مراحل به عهده برنده تجدید مزایده می باشد.
-3برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده درج شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/1/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/2/4 :
خ.ش 1400/1/28

محمدی فرد
سرپرست شهرداری کهریزک

عملیات انبارش محصوالت پلی اتیلن ،بارگیری وانبارهای مرکزی
شماره مناقصهILPC-T-00-003 :

شرکت پتروشیمی ایالم درنظرداردخدمات عملیات انبارش محصوالت پلی اتیلن  ،بارگیری و انبارهای مرکزی خود را
ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط وا گذارنماید.
لذابدینوسیله ازشرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد مدارک ومستندات مورد نیازمندرج درسایت شرکت به آدرس
(مزایده ومناقصه  /بازرگانی)ilampetro.ir /
را از تاریخ 1400/02/01دریافت و اسناد مربوطه را حدا کثرتا پایان ساعت اداری تاریخ  1400/02/11به آدرس ذیل ارسال
نمایند.
آدرس :ایالم-چوارنرسیده به روستای آبزا -مجتمع پتروشیمی ایالم -ساختمان مدیریت -کمیسیون معامالت
کدپستی6936159700 :
تلفن 08433360782-5 :داخلی 3014 :
تاریخ انتشار1400/1/28 :
خ.ش 1400/1/28

شركت پتروشیمی ایالم

