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نخودولوبیا تنظیم بازار دارد؛ مسکن ندارد!
پاسخ جانانه ای به کوچکترین خطای دشمن خواهیم داد

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در
بازدید از یگان ها و سامانههای پهپادی
ارتش بــا بیان اینکه مســئله پهپاد در
ارتش ،در مســیر بلوغ ارزشمندی قرار
گرفته اســت ،گفت :چنانچه دشــمنان
کوچکترین خطایی کنند ،حتما نیروهای
مسلح پاسخ جانانهای خواهند داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی
ارتش ،سردار سرلشــکر محمد باقری
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در
بازدید از یگان ها و سامانههای پهپادی
ارتش در جریان برگزاری تمرین بزرگ
رزم پهپادی ارتش با اشاره به بازدارندگی
و پیشــرفت ارتش و نیروهای مسلح در
حــوزه پهپادی و اقتدار دفاعی کشــور
گفــت :امــروز دســتاوردهای جدید و
فوق العاده ارزشــمندی از فعالیتهای
تحقیقاتــی نیروهــای چهارگانه ارتش
جمهوری اسالمی ایران را شاهد هستیم.
رییس ســتاد کل نیروهای مســلح با

تاکید بــر این که در لبه فناوری جهانی
در حال پیشــرفت روز افزون قرار داریم
افزود :مسئله پهپاد در ارتش جمهوری
اسالمی ایران ،در مسیر بلوغ ارزشمندی
قرار گرفته است که در این تمرین بزرگ
پهپادی بخشهایی از این پیشــرفتها
مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی اضافه کــرد :تمرین پهپادی ارتش
جمهوری اســامی ایــران و همچنین

کشورمان در این خصوص در صفحه توییترش
نوشت :جنگ ادراکی آمریکا برای بزرگنمایی
موضوعی بیارزش چون بازگشــت این کشور
به برجام ،فرجامی نخواهد داشــت .لغو کامل
و قطعی کلیه تحریمها ،تنها گزینه واشنگتن
برای بازگشــت از راهبرد شکست خورده فشار
حداکثری ترامپ است.
سیاســت فشــار حداکثری سیاستی شکست
خورده اســت که ترامپ با اعمال آن نتوانست
به هیچ یک از اهداف خود برســد اگرچه این
سیاست هزینه و ســختی های بسیاری برای
کشور و مردم ایران داشت اما جمهوری اسالمی
در مقابــل آن مقاومت حداکثــری را در پیش
گرفت و با این مقاومت توانســت کشور را به
مدت دوسال جلو برده و ایستادگی کند.ایران در
سالهای تجربه زیستن در شرایط تحریم را ولو با
هزینه های زیاد آموخته است با این حال تسلیم
زیاده خواهی های ترامپ نشــد .با این حال به
نظر می رسد اکنون هم دولت آینده آمریکا باید
نه با زبان تهدید بلکــه با زبان تکریم با ایران
سخن بگوید و تعامل منطقی داشته باشد
در طول مناظرات انتخاباتی و تبلیغاتی جو بایدن
بارها سخن از بازگشت آمریکا به برجام به میان
آورد هرچند در رابطه با لغو تحریم های یکجانبه
علیه جمهوری اسالمی سخنی گفته نشد با این
وجود بدیهی است که بازگشت به برجام با رفع
تحریمهای ایران موضوعیت می یابد.
عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر خارجه در
گفتوگویی میگوید :اگر آمریکا برگردد ،تمامی
تحریمهایی که گذاشتهاند ،باید برداشته شود،
یعنی این نه شــرط برجام و بلکه خود برجام

است .حضور واشنگتن در برجام یعنی برداشتن
همه تحریمهایی که به دلیل موضوع هستهای
به مردم ایران تحمیل کردند .بنابراین ،به طور
طبیعی باید این اتفاق بیفتد که البته چالشهای
دیگری هم هست که باید درباره آنها صحبت
کنیم و شــرایط بازگشت آمریکا به برجام را به
گونهای که منافع مردم ایران تأمین شود ،فراهم
کنیم.
ی تمایل
در این میان برخی از کشــورهای غرب 
دارنــد پیش از بازگشــت آمریکا بــه برجام و
احیــای این توافق و لغو تحریــم های ایران،
گفتوگوهای دوبارهای بیــن دو طرف انجام
شــود؛ در حالی که ایران بازگشت به تعهدات
توافق امضا شــده و نقض شــده پیشین را از
قدمهــای اولیه برای هر گونــه تعامل در این
زمینه می داند و نمی خواهد برای اجرای آنچه
منطبق با قوانین بینالمللی میبیند ،پیششرط
و تبصرهای بپذیرد .از دیــدگاه مقامات ایران،
امریکا باید وظایف خود را براســاس قطعنامه
 ۲۲۳۱انجام دهد پس از آن ایران هم تعهدات
خود را طبق برجام انجام می دهد .این قدم اول
است و نیازی به شرط و شروط ندارد.
اگر جو بایــدن می خواهد که در مورد بحرانی
که در دولت ترامپ با اعمال سیاســت فشــار
حداکثری ایجاد شــد به نتیجه مثبت برســد
و این شــرایط بحرانی را خاتمــه دهد ،باید با
قاطعیت ،مستقل و بدون در نظر گرفتن دیدگاه
کشورهای ضد ایران در منطقه به برجام بازگردد
و تحریــم های ایران را لغــو کند .در غیر این
صورت این موضوع به کالفی سردرگم تبدیل
خواهد شد که به سادگی قابل حل نخواهد بود.
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تهران -ایرنا -بازگشت آمریکا به برجام تنها در
صورتی موضوعیت دارد که تحریم هایی که در
چهار ســال اخیر با عهدشکنی ترامپ بر زمین
مانده ،بدون هیچ عذر و بهانه ای اجرا شود.
به گزارش ایرنا ،ایران و آمریکا روزهای پرتنشی
را سپری می کنند .ترامپ در حالی که حدود دو
هفته دیگر باید کاخ سفید را ترک کند ،هنوز هم
دست از اقدامات شکست خورده خود علیه ملت
ایران برنداشــته و دست و پا می زند تا به زعم
خود پروژه خودخوانده استفاده از مکانیسم اسنپ
بک را اجرا کند.هر چند کسی دیگر اعتنایی به
ترامپ و خواسته های غیر منطقی ترامپ نمی
کند .بــا این حال روابط خارجــی آمریکا و به
تبع آن روابط این کشــور بــا ایران از دو هفته
دیگر احتماال وارد مســیر جدیدی خواهد شد.
دو کشــور باید خود را آماده کنند تا تصمیمات
دشــوار دیپلماتیک بگیرند .بــا وجود آنکه جو
بایدن ،رئیسجمهوری ایاالتمتحده تا کنون
چندین بار از تصمیمش برای بازگشت به برجام
ســخن گفته است اما این تمامی ماجرا نیست
دولت جدید آمریــکا باید تحریم های ایران را
بی قید و شــرط لغو کند .در واقع بازگشت به
برجام تنها بــا لغو تمامی تحریم هایی معنادار
خواهد شــد که طبق برجام باید لغو می شدند
بعالوه تحریمهایی که ترامپ در چهار سال اخیر
به هر دلیل علیه ملت ایران اعمال کرده است.
این اقدام از ســوی آمریکا امتیازی محسوب
نمی شود بلکه تنها عمل به تعهداتی است که
با خروج غیر قانونی از برجام معوق شــده و بر
زمین مانده بود.
طــی هفته هــا و ماههــای اخیــر برخی از

کارشناســان غربی و آمریکایــی گفته اند که
آمریکا باید بخشی از تحریم ها را به عنوان اهرم
فشار برای گفت و گوهای آتی در مورد موشک
های بالســتیک ایران نگه دارد .موضوعی که
قطعا با مخالفت جمهوری اسالمی روبرو خواهد
شد و دوشنبه شــب هم سید عباس عراقچی
معــاون وزیر امور خارجه خواســت که غربیها
اساسا فکر چنین مذاکراتی را از سر بیرون کنند.
از ســوی دیگــر بایــدن میدانــد کــه
جمهوریخواهان و حتی برخی از اعضای حزب
دموکرات از برجام در دوران اوباما و تصویب آن
در سال  ۱۳۹۴رضایت نداشتند و اکنون نیز با
بازگشت بی قید و شرط به آن مخالفت خواهند
کرد« .جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی بایدن
گفته است که بعد از بازگشت به توافق هستهای
با تهــران ،بایــد درباره برنامه موشــکهای
بالستیک ایران گفت و گو انجام شود .موضوعی
که جزو خط قرمزهای ایران است.
با توجه به خروج یــک جانبه آمریکا از برجام
در دولت دونالــد ترامپ و با وجود آنکه تهران
به تمام تعهدات خود عمل کرده بود ،این حق
ایران است که خواستار بازگشت فوری و بدون
شــرط و شروط از سوی آمریکا به برجام و لغو
تمامی تحریم ها باشد .روشن است که ایاالت
متحده آمریکا با بازگشت خود به برجام تنها به
تعهدات بین المللی خود بازگشته است تعهدی
کــه در دوران باراک اوباما آن را پذیرفته اما در
دولت ترامپ از آن خارج شــد و اکنون اگر این
ن المللی
کشــور به برجام بازگردد به وظیفه بی 
خود عمل کرده است.
علی شــمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی
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در هر ساعت  ۱۷تا  ۲۰گرم اورانیوم  ۲۰درصد تولید میشود

رییس سازمان انرژی اتمی گفت که فعالیت های سازمان
انرژی اتمی رو به گسترش است و هیچ بخشی از فعالیت
ها تعطیل یا راکد نشده است.
به گزارش ایســنا ،علی اکبر صالحی در حاشیه مراسم
چهلمین روز شهادت محســن فخری زاده اظهار کرد:
مرکز رادیوداروی تترا بزرگترین مرکز رادیوداروی غرب
آســیا خواهد بود کــه در  ۳۷هزار متــر مربع به عنوان
مرکز تحقیقاتی در حال احداث است و  ۶۰میلیون یورو
تجهیزات خریداری شده که در حال انتقال به ایران است.
ایران بزرگترین تولید کننده رادیو دارو در منطقه وسیعی
از آســیا خواهد بود .همین االن بــا امکانات و بضاعت
کمی که داریم کار می کنیم به  ۱۰الی ۱۱کشــور داریم
رادیودارو ارســال می کنیم و به تعدادی از کشــورهای
مختلف حتی به اروپا این رادیوداروها ارسال خواهد شد.
وی تاکید کرد :فعالیت های ســازمان انرژی اتمی رو به
گسترش اســت و این فعالیت ها مستلزم این است که
نیروی جدید بگیریم ،همان طور که به عنوان بازنشسته و
بازخرید خارج می شوند ساالنه چند صد نفر نیروی جدید
می گیریم لذا این نوید را می دهم که سازمان با قوت جلو
می رود و هیچ بخشی از کار ما راکد نبوده است.
وی افزود :در غنی سازی  ۲۰درصد وقتی مجلس قانون
را تصویب کرد ،خود را ملزم به اجرای قانون دانستیم.
رئیس ســازمان انرژی اتمی افــزود :رئیس جمهور هم
دستور تامین بخشــی از نیازهای مالی قانون را در سال

سازمان انرژی اتمی حدود  ۲۰هزار نیرو با فعالیت های
گســترده دارد .ساخت دو نیروگاه اتمی در بوشهر که در
حال انجام است و  ۱۰میلیارد دالر هزینه دارد .در اکتشاف
و استخراج هم فعالیت های گسترده ای داریم و به طور
متوسط تا سه چهار سال قبل چهار الی  ۵تن کیک زرد
تولید می کردیم که به  ۳۰تن رسیده و امسال تا  ۴۰تن
افزایش می یابد.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود :این فعالیت ها روز به
روز گســترده تر می شود و در ساخت رآکتور تحقیقاتی
اراک و آب ســنگین و موارد اســتفاده های گوناگون از
آب سنگین فعالیت های زیادی شده است و در ساخت
مرکز یون درمانی در البرز که بزرگترین و بی نظیرترین
بیمارستان غرب آسیا خواهد بود پیشرفت خوبی داشته
ایم که فقط  ۲۰۰میلیون یورو تجهیزات دارد و ساختمان
آن با  ۱۰۰۰میلیارد تومان در حال ســاخت اســت که
شهریور مرحله اول آن بهره برداری می رسد.
همچنین بر اســاس گزارش العالم  ،همچنین صالحی
با اشــاره به مراسم چهلمین روز شهادت شهید محسن
فخری زاده دانشــمند برجسته هستهای و دفاعی کشور
که در سازمان انرژی اتمی برگزار شد ،گفت :مهمانهای
گرانقدری در این مراســم به پاس احترام به این شهید
بزرگوار در این مراسم حضور داشتند از جمله امیر حاتمی
وزیر دفاع و حسین امیرعبداللهیان و مدیران ارشد سازمان
انرژی اتمی.

 ۹۹و غنی ســازی  ۲۰درصد را دادند و  ۲۰درصد را بعد
از طی کردن تشــریفات آژانس  ،به لحاظ فنی در مدت
 ۲۴ساعت توانستیم راه بیندازیم و ساعتی  ۱۷تا  ۲۰گرم
غنی ســازی  ۲۰درصدی می شود و االن تولید و پایدار
شده است.
صالحی افزود :ماهانه  ۸الی  ۹کیلوگرم توان تولید داریم
تا به  ۱۲۰کیلوی تکلیف شــده در قانون برســیم و ۲۰
درصــدی که ظاهرا متوقف بود و تصور می کردند نابود
شده است در مدت  ۲۴ساعت راه اندازی شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :ما برای  ۵سال رآکتور
تحقیقاتی تهران ســوخت داریم و ایــن  ۲۰درصد هم
ذخیره خواهد بود و انباشــته خواهد شد لذا فعالیت های
سازمان هیچکدام متوقف و کند نشده است .
صالحی افزود :االن در حال نصب  ۱۰۰۰ســانتریفیوژ
 IR۲nهستیم و دو آبشار نصب شده و در حال کار است
یعنی بیش از  ۳۲۰ســانتریفیوژ  IR۲nنصب شده و در
حال نصب است و تا دو سه ماه آینده طبق قانون که باید
 ۱۰۰۰دستگاه نصب کنیم زودتر هم انجام خواهد شد.
رئیس ســازمان انرژی اتمی خاطرنشــان کرد۱۰۰۰ :
سانتریفیوژ  IR۶هم تا یکسال آماده خواهد شد و رئیس
جمهور هم دستور مقتضی برای تامین مالی را داده اند و
مطابق درخواست مجلس درست در محدوده های زمانی
و حتی زودتر کار پیش می رود.
وی درباره فعالیت های ســازمان انــرژی اتمی گفت:

فراخوان مزایده عمومی

شناسه آگهی1072816:

شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری از کارواش پایانه مسافربری برون شهری واقع در میدان آزادی بلوار شهید قره نی و از
طریق برگزاری فراخوان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به افراد حقوقی و حقیقی واجد شرایط در قالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی
اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید مطابق جدول زمانبندی ذیل به ســامانه مذکور به آدرسWWW . setadiran . irمراجعه و نســبت
به دریافت اســناد و مدارک اقدام نمائید .الزم اســت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
مبلغ پایه اجاره بها

ردیف

رزمایشهای متعــددی که در روزهای
اخیر در خلیج فــارس صورت گرفته و
در روزهــای آتی صورت خواهد گرفت،
نشــانگر آمادگی کامل نیروهای مسلح
برای مقابله با هرگونه تهدید نسبت به
امنیت و دفاع کشور عزیزمان است.
سرلشــکر باقری در خصــوص آخرین
وضعیت منطقه خاطرنشان کرد :متاسفانه
در روزهــای اخیر تحرکاتــی از جانب

ارتش تروریســت و جنایتکار آمریکا در
منطقه صورت گرفته است و پروازهایی
از هواپیماهای دوربرد یا ســایر موارد را
در جهت قدرتنمایی و ایجاد وحشت به
نمایش گذاشتند .همچنین اتهاماتی را به
جمهوری اسالمی وارد کردهاند که این
آمادگیها و رزمایشهای متعدد و انتقال
نیرو در راســتای به نمایش گذاشــتن
آمادگــی کامل نیروهای مســلح برای
دفاع از مرزهای زمینی ،هوایی ،دریایی
و امنیت ملی کشور است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح
کرد :با وجود اینکه جمهوری اســامی
ایران قصد تهاجم و تجاوز به هیچ کشور
همسایه ای را ندارد ،اما در برابر هرگونه
تهدید به طور کامل آماده است ،دستان
نیروهای مســلح قهرمان مــا بر روی
ماشــه ها قرار دارد و چنانچه دشمنان
کوچکترین خطایی کند ،حتما نیروهای
مسلح پاسخ جانانهای خواهند داد.

صفحه 2

لزوم نوآوری و
خالقیت در حوزه
پیشگیری از اعتیاد

موضوع پروژه

شماره فراخوان

موقعیت مکانی

مدت

به صورت ماهیانه

1

واگذاری بهره برداری از کارواش

50990057100004

محوطه شمال

یک سال

55/۰۰۰/000

پایانه مسافربری برون شهری واقع در
میدان آزادی بلوار شهید قره نی به
صورت اجاره

غربی پایانه
مسافربری

قرارداد

(ریال)

مساحت

زمین

2000

متر مربع

مبلغ تضمین شرکت
در فراخوان

40/۰۰۰/000
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