خبرگان

دیدگاه

انتقاد از بیتوجهی مسئوالن به مشکالت معیشتی مردم

دبیر ش��ورای نگهبان با انتقاد از نابس��امانیهای اقتصادی بهویژه نوس��انات
اخیر در بازار ارز و س��که گفت :بیاعتنایی دولتمردان به مس��ائل معیشتی مردم
بههیچعنوان قابلقبول نیست.
آیتاهلل احمد جنتی با اظهار نگرانی و تأسف شدید از اوضاع اقتصادی نابسامان
کش��ور گفت :رئیسجمهور و دولت بیدرنگ در این زمینه اقدامات الزم را صورت
دهن��د .وی با بیان اینکه مش��کالت و نوس��انات ارز هر روز مایحتاج م��ردم را گرانتر
میکند ،افزود :دولت تدبیر و امید باید همه تدابیر الزم جهت ساماندهی اوضاع اقتصادی را
فراهم آورد ،حتی اگر در این زمینه الزم باشد باید تیم اقتصادی دولت نیز تغییر کند.
آیتاهلل جنتی با تأکید بر ضروری بودن گفتوگوی رئیسجمهور با مردم ،گفت :باید
جامعه را امیدوار به آینده کرد .ما یقیناً با عنایت حق تعالی و تالش خالصانه مس��ئوالن
تسنیم
میتوانیم از این مرحله تاریخی عبور کنیم.

میکروفن باز

دشمنان منطقه نقش سازنده ایران در منطقه را هدف گرفتهاند

راههای منتهی به آمریکا بازگشت به عقب است

دس��تیار ویژه رئی��س مجلس در ام��ور بینالملل در دیدار با س��فیر عراق با
اش��اره به اقدامات خصمانه و راه اندازی جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران ،آن را
اثباتکننده اقتدار جمهوری اس�لامی ایران خواند و افزود :دشمنان منطقه نقش
سازنده و نفوذ مثبت ایران در منطقه را هدف گرفتهاند.
حس��ین امیرعبداللهیان با اش��اره ب��ه اقدامات خصمان��ه و راه اندازی جنگ
اقتصادی آمریکا علیه ایران ،آن را اثبات کننده اقتدار جمهوری اسالمی ایران خواند
و افزود :دشمنان منطقه نقش سازنده و نفوذ مثبت ایران در منطقه را هدف گرفتهاند.
س��فیر ع��راق در تهران نی��ز در این دیدار ب��ا قدردانی از حمایت و پش��تیبانیهای
جمهوری اس�لامی ایران از عراق گفت :ایران همواره در شرایط سخت از هیچ کمکی به
دولت و ملت عراق دریغ نکرده است .دولت عراق اجازه دخالت هیچ کشوری ،در تعامالت
خانه ملت
دوستانه و برادرانه در مست مسلمان ایران و عراق را نخواهد داد.

عض��و مجلس خبرگان رهبری گفت :همه راههای منتهی به آمریکا ،راههای
بازگشت به عقب و نابودی اقتصاد ایرانی است .همه مشکالت کشورهای مستقل
و غیرمتعهد از تسلیم در برابر آمریکا ناشی میشود.
آی��تاهلل عباس کعبی گفت :ترامپ و آمریکاییها قصد دارند س��ناریویی که
برای کره ش��مالی پیاده کردند را برای ایران به اجرا بگذارند؛ آنها میخواهند با
تهدید و تحریم ،ایران را وادار به تسلیم کنند.
وی افزود :برای دیپلماس��ی ترامپ ،دیپلماسی مقاومت جواب میدهد نه دیپلماسی
تس��لیم؛ دیپلماسی عزت و مقاومت راهی است که ملت ایران با هدایت حضرت امام(ره)
و رهبری فرزانه انقالب پیش گرفته اس��ت؛ این دیپلماسی باعث رشد ،تعالی و پیشرفت
شده و خواهد شد .آمریکا در مقابل دیپلماسی عزت و مقاومت شکست میخورد؛ برنامه
مهر
تحریم آمریکا هم نمیتواند ملت ایران را خسته کند.

رویـکرد
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از موضع انقالبیمان کوتاه نیایید؛ لطفا!

عبرت عقبنشینی

مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

در حالی که مواضع انقالبی و
دست بـه نقد
مطالبهگرانه رئیسجمهور در
اتریش درباره هشدار به جهان درخصوص صادرات
نفت ایران نقل محافل بود و همه را به وجد آورده
ب��ود و پس از آن روحانی در دیدار با س��فرا گفت
ک��ه تنه��ا تنگ��ه هرم��ز نیس��ت ک��ه در صورت
محدودی��ت صادرات نفت از س��وی ایران بس��ته
میش��ود و جمهوری اس�لامی تنگههای بیشتری
دارد ،باز هم از این لحن مس��رور شدیم و ملتی را
پش��ت رئیسجمه��وری که بعد از دیپلماس��ی به
سراغ مطالبهگری به زبان انقالبی رفته بود دیدیم
ام��ا از لحن سهش��نبه عص��ر او در مقابل س��فیر
انگلیس دوباره یاد نرمش بیش از اندازه افتادیم
همان نرمش��ی که تعلی��ق داوطلبانه و اجرای
خودخواس��ته پروتکل الحاقی را برایمان به ارمغان
آورد ک��ه در انتها ما را تا ذیل فصل هفت منش��ور
ملل متحد پیش برد و در برابر افکار عمومی جهان
ناکام جلوه داد .همان نرمش��ی که بتن ش��د و در
راکت��ور اراک ریخت تا بدون هیچ گامی از س��وی
طرف مقابل تعهدات برجامی یکی بعد از دیگری به
گواه آژانس انرژی اتمی انجام شود و به سادگی این
موافقتنامه که قطعنامه س��ازمان ملل را به عنوان
ضمانت اجرایی داش��ت! توس��ط ترامپ لغو شود!!!
ان��گار در یک لحظه صاعقهای ف��رود آمد و یادمان
انداخت که مقام معظم رهبری چه نرمش��ی را در
مقابل دشمن توصیه کردند و حتی با بازی کشتی
مثال زدند!!! یادمان افتاد که قرار بود تنها در جایی
نرم��ش کنیم ک��ه بتوانیم حریف را ب��ا این نرمش
ضربه فنی کنیم ،نه اینکه نرمش��ی به خرج دهیم

که خودمان را در آستانه ضربه فنی قرار دهد.
اما مگر رئیسجمهوری چه گفت؟! باید بگوییم
ک��ه روحان��ی در دیدار با س��فیر انگلیس که برای
تقدیم اس��توارنامه آمده بود ،مالقاتها و مذاکرات
مسووالن دو کشور در مسائل دوجانبه و بینالمللی
را س��ازنده توصیف کرد و افزود« :امروز در مقطع
تاریخی بسیار مهمی در رابطه با برجام قرار داریم
و بیان ش��فاف موضع اروپا نس��بت به اقداماتی که
باید برای جبران خروج غیرقانونی آمریکا از برجام
انج��ام دهد ،برای ملت ایران بس��یار حائز اهمیت
اس��ت.جمهوری اس�لامی ای��ران هرگز ب��ه دنبال
تن��ش در منطقه نبوده و نمیخواهد مش��کلی در
آبراههای جهانی ایجاد ش��ود ،اما هیچگاه از حق
خود در صادرات نفت نیز ،به راحتی نمیگذرد».
سخنان رئیسجمهور درباره تعامالت دو جانبه
و بینالمللی با انگلیس آن هم در زمانی که جانسون
وزیر خارجه انگلیس بعد از خروج غیرقانونی امریکا
از برج��ام به ج��ای حمایت از جمهوری اس�لامی
بالفاصله پشت ماکرون قرار گرفت و خواستار تغییر
رفتار جمهوری اس�لامی و مذاکره موش��کی شد!!
قابل تامل است ،خصوصا اینکه انگلستان در حوزه
اقتصادی هم در مسیری که امریکا قرار داشت گام
گذاشت و حتی بانکهای انگلیسی تحریمها را پیش
از دیگر کشورهای اروپایی برگرداند و انقدر مواضع
انگلی��س با امریکا همراس��تا بود که ترامپ رس��نا
مسیر دو کشور در مقابله با ایران را یکسان توصیف
ک��رد! آن وقت رئیسجمهور در دیدار با س��فیر به
جای گالیه گذاری و مطالبه گری و خواستار تغییر
رفتار ش��دن!! از مراودات دو جانبهای میگوید که
عمال وجود خارجی ندارد.

هر چن��د که در ادامه روحانی با انتقاد از عدم
اجرای کامل برجام در بخشهای تجاری و اقتصادی
و روابط بانکی از س��وی برخی از اعضا ،اظهار کرد
که «جمهوری اس�لامی ایران همواره برای توسعه
مناسبات و حسن رابطه با کشورهای اروپایی آماده
اس��ت و اکنون پس از خ��روج غیرقانونی آمریکا از
برجام ،در فرصت محدود باقیمانده توپ در زمین
اروپ��ا قرار دارد ».اما این س��خنان در کنار اش��اره
به باز ب��ودن آبراههای بینالمللی آن هم در مقابل
سفیر کشوری که رس��ما از تحریمهای جمهوری
اس�لامی و تحریمهای نفتی حمایت کرده و حتی
مراودات بانکی را انجام نمی دهد باعث میشود که
مردم نگران عبرت نگرفتن از نرمشهایی بش��وند
که درست و به جا رخ نداده است.
آقای روحانی خوشبختانه تجارب بسیاری در
ناکام ماندن نرمشهای غیر موجه در مقابل دشمنان
داشتند ،از بستن قرارداد  598تا تعلیق داوطلبانه
فعالیتهای هستهای در س��ال ،82انجام داوطلبانه
پروت��کل الحاقی ت��ا موارد اینچنین��ی تجاربی که
انتظار داشتیم که در ادامه در مناسبات بینالمللی
بسیار به کار آید و به نوعی عبرتی شود برای انجام
نرمش قهرمانانه و درست اما انگار...
هر چن��د که االن برای نتیجه گرفتن و تحلیل
نرمش��ی که به خرج داده شده اس��ت زود است اما
نوسانات مسئوالن سیاسی و بینالمللی خصوصا در
مقابل کس��انی که بارها خصومت خ��ود را به ملت
جمهوری اس�لامی ثابت کردهآاند باعث شده است
نس��بت به عبرت گرفتن از اقداماتی که انتهای آن
نش��ان دهد نرمش اضافه با دش��من صورت گرفته
است ،هشدار دهیم.

پاسخ فرمانده کل سپاه به ترامپ:

آرزویتان درباره ایران را به گور میبرید
فرماندهکل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
پا س�ـد ا ر ا ن
در پاسخ به اظهارات اخیر رئیسجمهور
آمریکا که ادعای درخواست مذاکره بدون پیششرط با ایران را
کرده بود ،اعالم کرد :آقای ترامپ ،ایران کره شمالی نیست که
به درخواست مالقات شما پاسخ مثبت بدهد.
سرلش��کر محمدعلی عزیز جعفری طی پیامی در پاسخ
ب��ه اظهارات اخیر دونالد ترام��پ رئیسجمهور آمریکا برای
مذاکره با ایران ،با اش��اره به اینکه مسئولین نظام جمهوری
اس�لامی ایران هم س��ناریوهای عوام فریبانه شما را بخوبی
میشناسند و آن را بارها تجربه نمودهاند ،افزود :بدانید مردم
ایران ،دین و ایمانشان را با اسالم احیا شده توسط حضرت
امام خمینی(ره) تقویت کردهاند و با ملتهای س��لطهپذیر
تفاوته��ای فراوانی دارند و هرگز به مس��ئولین خود اجازه
مذاکره و مالقات با شیطان بزرگ را نمیدهند.
سردار جعفری ادامه داد :اما شما یک رئیسجمهور غیر
حرفهای در عرصه سیاست بوده که در عوض سیاستمداری
و سیاستورزی ،همان راه و رسم گذشتهی تجارت مبتذل
خود را دنبال کرده و با الفبای مبارزه و آزادیخواهی ملتها
بکلی بیگانهاید .روس��ای جمهور سابق آمریکا که یا نظامی
بودن��د یا سیاس��ی ،خیلی بهتر از ش��ما میدانس��تند و یا
آموختند که ایران و ایرانی قابل تهدید نیست و در برابر هر

نوع تهدید و فشار بیگانگان متحد و یک دل میشوند.
فرمانده کل س��پاه پاس��داران خطاب به رئیسجمهور
آمری��کا با بیان اینکه از کارشناس��ان و متفکرین با تجربه و
منصف کشورتان بپرسید اصوالً این بازیهای ناشیانه شما را
قبول دارند و یا به نتیجهای که شما در انتظار آن نشستهاید
معتقدند؟ گفت :اطالعات و دانس��تههای آشکار و پنهان ما
این را تایید نمیکند.
وی افزود :ش��ما ای��ن آرزو را به گ��ور خواهید برد که
مقامات جمهوری اس�لامی ایران از شما درخواست مالقات
کنند یا اجازه مالقات با شما را از ملتشان دریافت نمایند.
هرگ��ز چنی��ن روزی را نخواهی��د دید .همچن��ان در کاخ
سیاهتان بنشینید و در توهم مالقات با مقامات ایرانی بمانید
و بدانید این یک آرزویی اس��ت که تا پایان دوران ریاس��ت
جمهوریتان با ش��ما هم��راه خواهد ماند و حتی روس��ای
جمهوری بعدی آمریکا هم آن را نخواهند دید.
س��ردار جعف��ری در پای��ان تاکید کرد :دول��ت و ملت
بزرگوار ایران پش��ت به پشت هم داده و با اتکا به وعدههای
اله��ی ،رهبری عظیمالش��ان ،منابع داخل��ی و ذخایر عظیم
خدادادی و تحمل تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی شما ،تا
پیروزی نهایی و شکست قطعی آن نظام سلطه و استکباری
تسنیم
ایستادگی و مقاومت خواهند کرد.

از این هش��دار هم خوش��حالیم و هم ناراحت.
خوش��حالیم چون به کسی هش��دار میدهیم که
خودش تا بن دندان نتیجه تساهل بسیار با دشمن
و باور کردن ادعاهای پوچ او را حس کرده اس��ت و
میتواند از این تجارب پلی بسازد برای رسیدن به
پیروزیهای بینالمللی و ناراحتیم چون به کس��ی
هش��دار میدهیم که خودش باید هشدارها را قبل
از ه��ر هش��داری حس کند و او باش��د که نگذارد
کارمان به مرز هشدار برسد .در نهایت باید بگوییم
که امیدواریم که این هش��دارها و این تس��امحها
درست در جایی صورت گیرد که باید و درست در
جایی انجام شود که بتواند منافع ملیمان را حفظ
کرده و برای مردم جز دس��تاورد ش��یرین انقالب
چیزی را به ارمغان نیاورد.
بر همین اس��اس اس��ت که فارغ از نگاه حزبی
و جناح��ی به رئیسجمهوری محترم میگوییم که
لح��ن صحبت ش��ما در اتریش و دیدار با س��فرا را
پسندیدیم چون حس کردیم که فارغ از دیدگاههای
جناح��ی و مس��ایل انتخاباتی اس��ت و چون حس
کردیم که حرف دل مردم و پیگیری مطالبات مردم
است که در نهایت برای کشور و منافع ملی دستاورد
عظیمی میتواند داشته باش��د ،پس امیدواریم که
رئیسجمهور از مس��یری که انتخ��اب کرده نتیجه
گیرد تا از مسیرش الگویی برای نفوذ به قلب دشمن
و استیفای حقمان بسازیم نه عبرتی برای آیندگان.
در ای��ن مس��یر ه��م رئیسجمه��وری و تیم
دیپلماس��ی کش��ورمان باید بدانند ک��ه مردم برای
تصمصات آنها که منافع ملی را درپی داش��ته باشد
آماده جانفش��انی هس��تند .رئیسجمهوری و تیم
هستهای باید بدانند که همانطور که مردم از مواضع
انقالب��ی آنها و صحبتهایی که در ابتدای مذاکرات
بیان شد مبنی بر اینکه هم چرخ سانتریفیوژ بگردد
و ه��م چرخ زندگی مردم حمای��ت کردند و به آنها
رای دادن��د ،اگ��ر نتوانند حق مطل��وب جمهوری
اس�لامی ایران را از دش��منان مطالبه کنند از آنها
بازخواس��ت کرده و آنها را در مقابل قصوری که در

جهت رس��یدگی به حق مسلم ایران صورت گرفته
است مقصر میدانند.
اما دولت باید بدان��د اگر همانطور که تیمملی
فوتبال در جامجهانی جانفش��انی کرد اگر عملکرد
خوبی داش��ته باشد حتی اگر در نهایت نتواند همه
خواستههای مردم را تامین کند و بخشی از مسیر
را ه��م خطا کند باز تالش و حرکتی که خالصانه و
براساس خدمت به مردم انجام داده است از اذهان
عمومی پاک نخواهد ش��د و مردم همان حس��ی را
دارند که در مقابل حذف شدن ایران از جامجهانی
داش��تند و خواهند گفت که راضی هس��تیم چون
دولت تمام تالش��ش را برای اس��تیفای حق ملت
انجام داده است .ش��اید همین یک مثال که اتفاقا
رهبر معظم انقالب نیز در دیدار با مسئوالن به آن
اشاره کردند برای انرژی دادن به دولت کفایت کند
خصوصا اینکه یادآوری کنیم مردم از جناحبازیها
و رژه اشرافیگری و دردشان را نفهمیدند ،بیزارند.
در نهای��ت الزم به ی��ادآوری اس��ت که بگوییم
عقبنش��ینیهای گذشته که منجر به از دست رفتن
حق ملت ش��ده است باید سرلوحه امروز قرار بگیرد و
حتی اگر تیم فعلی همان روشی که قدیم انجام شده
را تنها بلد است ،میتواند با عذرخواهی از مردم ابتکار
عمل استیفای حق ملت را در مقابل داللی به نام ترامپ
به تیم دیگری بسپارد و همچنان محبوب بماند.
دولت باید ب��اور کند که خداحافظی قهرمانانه
تیم استیفاکننده مطالبات ملت و مشاوره دادن به
تیمی که زبان ترامپ را بهتر بداند نیز محبوبیتش
را افزون میکند نس��بت به ادامه مس��یر با روندی
ک��ه حق ملت ایران و مطالبات جمهوری اس�لامی
را تامی��ن نکند .در نهایت اینطور باید نوش��ت که
مطلوب استیفای حق از دشمنان است و قطعا برای
مدرم همکاری برای رس��یدن به حقوقشان مهمتر
از لجبازی جناحی برای اثبات خود خواهد بود.
با همه این ش��رایط امیدواریم که مسئوالن در
جمهوری اس�لامی به خواسته مردم توجه بیشتری
کرده و محتاطتر درباره حق مردم تصمصم بگیرند.

3

مخاطب شمایید
آمریکا جز زور ،هیچ منطقی ندارد

یک جمله هم راجع به این تهدیدهای آمریکا عرض
بکنیم .مرتباً تهدید میکنند؛ تهدید به این زبان :همهی
گزینهها روی میز اس��ت! یعن��ی حتّی گزینهی جنگ.
این ،تهدید به جنگ است با این زبان .خب ،این تهدید
به جنگ ،به ضرر آمریکاس��ت؛ خود جنگ ،ده برابر به
ضرر آمریکاست .چرا این تهدیدها به ضرر آمریکاست؟
به خاطر اینکه خود این تهدیدها نش��اندهندهی عجز
آمریکا از مقابلهی منطقی و مقابلهی گفتمانی اس��ت؛
ی��ک گفتمان��ی در مقابل گفتمان جمهوری اس�لامی
ندارن��د؛ نمیتوانند در میدان مقابلهی فکری و منطقی،
برای خودش��ان غلبهای ایجاد کنند؛ مجبور میش��وند
توس��ل به زور و تش��بث به زور بکنن��د .این معنایش
این اس��ت که آمریکا ج��ز زور ،هیچ منطقی ندارد؛ جز
خونریزی ،هیچ راهی برای پیش��برد خ��ود ندارد .این،
اعتبار آمریکا را بیش از آنچه که تاکنون شکسته است،
در چشم ملتها و در چشم ملت خودش خواهد شکست؛
این همان چیزی اس��ت که سرنوشت رژیمها را معین
میکن��د .آن رژیمی ،آن نظامی که اعتبارش در چش��م
مردم خودش بش��کند ،سرنوش��تش معلوم است؛ مثل
رژیم شوروی سابق .اتفاقاً بعضی از صاحبنظران غربی
همی��ن چند روز قبل گفتند که ام��روز وضع آمریکا و
غرب شبیه وضع شوروی سابق در سالهای اواخر دههی
 ۸۰میالدی اس��ت که منجر به سقوط شد .یعنی وقتی
ی��ک رژیمی ،ی��ک نظامی از لحاظ گفتم��ان ،از لحاظ
منطق ،در چش��م مردم خودش س��اقط بش��ود ،دیگر
امیدی به بقای این رژیم نیست .لذا هرچه تهدید کنند،
به ضررشان است .البته آنها و دیگران بدانند  -میدانند
ه��م  -که ما هم در برابر تهدید ب��ه جنگ و تهدید به
تحریم نفتی ،تهدیدهائی داریم که در وقت خودش ،آن
شاءالل اعمال خواهد شد.
هَّ
وقتی که الزم باشد ،ان
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سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

دستور رهبر انقالب درباره  UF6و  UF4در حال اجراست
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی گفت:
سخنــــگو
میتوانی��م مدت زمان افزایش ظرفیت
غنیس��ازی برای رسیدن به  190هزار سو را از  10سال به
 5سال کاهش دهیم.
بهروز کمالوندی در رابطه با تغییر ماهیت رآکتور اراک
گف��ت :طراحی تفصیلی هم در طول یک س��ال و نیم انجام
ش��ده که پ��س از تایید چی��ن ،طراحی نهای��ی نیز صورت
خواهد گرفت که این امر مستلزم زمان بیشتری است؛ البته
ای��ران منتظر تایید جزئیات اس��ت وگرنه تایید کلی قبال از
سوی کشور چین دریافت شده است.
کمالوندی درخصوص دس��تور اکید رهبر انقالب مبنی
ب��ر تحق��ق  190هزار س��و در چارچوب برج��ام بیان کرد:
دس��تور رهبر انقالب درباره  UF6و  UF4و س��الن مونتاژ
در ح��ال اجراس��ت .دو مورد اول نیازمند اطالع رس��انی به
آژانس بود و بالفاصله انجام ش��د و درخصوص سالن ،گرچه
نیازی به اطالع رس��انی نبود ،ام��ا ما این کار انجام دادیم تا
به ملت ایران و جامعه بینالملل نش��ان دهیم که ایران این
پ��روژه را با جدیت پیگیری میکن��د .گرچه این کار خالف
قوانی��ن برجام نبود ،اما به دلیل اینک��ه ظرفیت تولید ما را
درخصوص س��انتریوفیوژها افزایش میداد ،نهایی نشد .سه
س��ال کار روی این پروژه ،در مرحله پایانی ،یعنی در دو ماه

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ /4ﻡ97/
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ  96ﺳﻠﻮﻝ ﺑﺎﺗﺮﻯ  2ﻭﻟﺖ  1000ﻭ  2000ﻭ  3000ﺁﻣﭙﺮﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻛﻨﺪ.

ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ،ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
 WWW.TCIMARKAZI.IRﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻣﻮﺭﺥ  97/5/27ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﺮﻳﺪ

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﻳﺎ ﭼﻚ

ﺗﻀﻤﻴﻨﻰﺑﺎﻧﻜﻰ.

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  110/000/000ﺭﻳﺎﻝ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﺋﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ

ﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ )ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ(  :ﺍﺭﺍﻙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﻗﻨﺎﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﺮﻳﺪ

ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻣﻀﺎء  ،ﻣﺨﺪﻭﺵ  ،ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ  ،ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﺎ ﺭﺩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ08633255100 :

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ

آخر متوقف شد و ایران این زمان را به انجام مرحله دیگری
از برجام که قرار بود در س��ال هشتم اجرای آن انجام شود،
اختصاص داد و این نش��ان دهن��ده جدیت ما برای افزایش
ظرفیت غنیسازی است.
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه 190
هزار س��و حداقل نیاز کش��ور اس��ت ،گفت :برنام��ه افزایش
ظرفیت غنیس��ازی تا  250هزار س��و برای ظرف  15سال
به آژانس ارائه ش��ده بود ،اما با توجه به روند فعلی ،میتوان
امی��دوار بود که در بدترین حال��ت ممکن ما این ظرفیت را
به  36هزار س��و در طول دو سال برسانیم ،و با توجه به این
س��رعت افزایش ،میتوان گفت چیزی حدود  3سال بعد از
آن ،این میزان یه  190هزار سو میرسد.
وی گفت :مس��ائل قاب��ل توجه دیگ��ری از جمله تولید
اورانی��وم کافی ،اکتش��اف و اس��تخراج و همچنین مس��ئله
تکنولوژی س��وخت نیز وج��ود دارد؛ چراک��ه ظرفیت تولید
ش��ده باید بتواند تبدیل به سوخت شود .سالها زمان میبرد
ت��ا بتوانیم ای��ن تکنولوژی را تکمیل ک��رده و با اطمینان در
نیروگاهها قرار دهیم .ما برنامه بلندمدتی در دستور کار داریم،
اما میتوانیم با فشردهس��ازی ،مدت زم��ان افزایش ظرفیت
غنیسازی برای رسیدن به  190هزار سو را از  10سال به 5
سال کاهش دهیم .باشگاه خبرنگاران

سیاست مجازی
هدیه را پس بگیرید

وحید یامین پور فعال رسانهای نوشت :دوستان
پیشنهاد میکنند که آقای ظریف و همکارانش
به عنوان قهرمان مذاکرات هس��تهای نفری  50تا 100
س��که پ��اداش گرفتند اکن��ون که به برک��ت برجام و
مدیریت ژنرالهای کارکش��ته س��که از م��رز  4و نیم
میلیون هم گذشته پیشنهاد میکنیم جهت همدردی
با مردم سکهها را به خزانه کشور بازگردانند.

بدون شرط یعنی بدون اعمال تحریم

حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهوری و استاد
دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
در راس��تای صحبتهای ترامپ برای مذاکره بدون قید و
ش��رط با ایران و با اش��اره به توییت محمودجواد ظریف
وزیر خارجه کشورمان ،نوشت :به نظر میرسد محمدجواد
ظریف ،میگوید که عبور شما از برجام با ادعای مذاکرات
بدون شرط منافات دارد .شما با اعالم بازگشت تحریمها
جنگ��ی اقتص��ادی را علیه ما آغاز کردی��د ،این جنگ را
متوق��ف کنید ،آنگاه درخواس��ت مذاکره کنی��د" .بدون
پیششرط" یعنی "بدون اعمال تحریم".

» ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺭﻧﮓ ﻭ ﻧﻘﻮﺵ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ «

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻧﻘﻮﺵ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ
 (1ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  200/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺏ  2091520071ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺰﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﻲ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ.
(2ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ :ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
(3ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﭘﺮﻭژﻩ :ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ  1397ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻳﺰﺩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1397/05/11ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/05/28ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/05/29ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻳﺰﺩ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ :ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ
ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ،ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ  yazd.irﻓﺮﻡ ﭘﻴﺶ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﻨﺎﺩ  600/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2091521000ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ،ﻣﺸﺮﻭﻁ ،ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ ،ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻭﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭ ،ﭼﻚ
ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ،ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺩﻭﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻳﺰﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  10ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎﻯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻳﺰﺩ

