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غنی سازی و تولید دوباره اورانیوم 
در فردو

بدعهدی  طرف های برجامی موجب شللد تا جمهوری اسللامی ایران گام 
چهللارم تعهللدات برجامی را بللردارد چنانکه عملیللات گازدهی به 696 
سللانتریفیوژ IR1 در تأسیسات غنی سازی شللهید مسعود علیمحمدی 
)فردو( و در راستای اجرای گام چهارم کاهش تعهدات برجامی آغاز شد. 
در حال حاضر 1۰۴۴ ماشللین سللانتریفیوژ IR1 )شامل 6 زنجیره 1۷۴ 
تایی( در فردو مسللتقر اسللت که به چهار زنجیره از 6 زنجیره 1۷۴ تایی 
 UF6 یعنی 696 سانتریفیوژ گاز هگزافلوراید اورانیوم IR1 سللانتریفیوژ
تزریق شللد و دو زنجیره دیگر که شامل ۳۴۸ ماشین IR1 هستند اقدام 

به تولید و غنی سازی ایزوتوپ های پایدار می کنند. 
گفتنی اسللت  در راسللتای اجرای گام چهارم کاهللش تعهدات برجامی، 
مخللزن ۲۸۰۰ کیلویی حللاوی حدود ۲ هزار کیلوگللرم گاز هگزافلوراید 
اورانیوم UF6 تحت نظارت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از 
انتقال از نطنز به فردو، در سالن خوراک دهی مجتمع شهید علیمحمدی 

فردو قرار گرفت.
پللس از انتقال مخزن حللاوی ۲ هزار کیلوگللرم UF6 از نطنز به فردو و 
اتصللال مخزن به خطوط خوراک دهی و انجام موفقیت آمیز همه عملیات 
فنی مرتبط شللامل خأل سللازی نهایی، کنترل ماشللین های سانتریفیوژ 
و شللیرها و چک کردن سیسللتم های کنترل و اتوماسللیون و راه اندازی 

بخش های جمع آوری و اتمام عملیات پسیواسیون،  پس از دقایق اولیه 
روز پنج شللنبه عملیات گازدهی زنجیره ها و ماشللین های سانتریفیوژ و 
جمع آوری اورانیوم غنی شللده در سللایت فردو آغاز شللد. همه اقدامات 
تحت نظر بازرسللان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شللده است.در 
همین خصوص بهروز کمالوندی معاون و سللخنگوی سازمان انرژی اتمی 
در گفتگویللی پیش از این عنوان کرد: هملله عملیات به صورت موفقیت 
آمیز و با سرعت بسیار زیادی انجام شده و تا ۲۴ امشب کار پسیواسیون 
و خللارج کللردن گازهای سللبک را تمام می کنیم و به مرحله برداشللت 

محصول می رسیم. 
 سللخنگوی سللازمان انرژی اتمی ادامه داد: البته در دوره پسیواسللیون 
محصللول پسللماند را دوبللاره مخلوط مللی کنیم. باید به حدی برسللیم 
که محصول با کیفیت مناسللب تولید کنیم. سللاعت ۲۴ شللیرها را باز و 
محصول را جمع آوری می کنیم، البته این سیسللتم باید پایدار بشللود و 
روز پنجشللنبه از محصول نمونه گیری می شللود. آژانس این نمونه ها را 
می بیند و تا روز شللنبه نیز سطح پایداری باید ادامه یابد. حوالی ساعت 
1۰ و 11 صبح شللنبه به سللطح ۴.5 درصد می رسیم و انشاءاهلل به حد 
پایداری می رسللد. وی عنوان کرد که جمعی از خبرنگاران روز شللنبه از 
فردو و آخرین اقدامات انجام شللده بازدید کرده و نشستی خبری نیز در 

این محل برگزار خواهد شد.
معاون سازمان انرژی اتمی همچنین گفت: در حوزه غنی سازی ما دیروز 
و پریروز به حدود هشللت هزار و 6۰۰ سللو ظرفیت تولید رسیم و حدود 
9۰۰ سو نیز از فردو اضافه می شود که حدود 9 هزار و 5۰۰ سو می شود 
که اگر در نظر بگیریم در قبل از برجام در باالترین حدش 11 هزار سللو 

داشتیم، االن تقریبا به حدود قبل از برجام نزدیک شده ایم.
حسللن روحانی رئیس جمهللوری ایران 1۴ آبان مللاه و همزمان با پایان 

سللومین فرصت 6۰ روزه ایران بلله طرف های باقیمانللده در برجام، گام 
چهارم کاهش تعهدات برجامی را اعام کرد و گفت: سازمان انرژی اتمی 
از روز چهارشللنبه 15 آبللان ماه گام چهارم و جدیللد را بر می دارد.طبق 
برجللام بیش از هزار سللانتریفیوژ  )1۰۴۴( در فردو داریم. در برجام قرار 
بود این سللانتریفیوژها بچرخنللد، اما گاز به آنها تزریللق نکنیم که بنده 
امروز در دسللتوری به سازمان انرژی اتمی می گویم که از روز چهارشنبه 

گازدهی را در فردو آغاز کنیم.
گفتنی اسللت، کاظم غریب   آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس از 
تحویل نامه ایران به این سازمان درباره گازدهی فردو خبر داد.در بند پنج 
برجام آمده اسللت:» ایران بر اساس برنامه بلندمدت خود، برای 15 سال، 
فعالیت های مرتبط با غنی  سازی اورانیوم، از جمله تحقیق و توسعه تحت 
نظارت پادمانی خود را صرفا در تاسیسات غنی سازی نطنز انجام خواهد 
داد، سطح غنی  سللازی اورانیوم خود را تا سقف ۳.6۷ درصد نگه خواهد 
داشللت و در فردو، از هرگونه غنی  سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی 
 سازی اورانیوم و از نگاهداری هرگونه مواد شکافت  پذیر خودداری خواهد 
ورزید.« از سوی دیگر کارخانه تولید آب سنگین اراک که دارای ظرفیت 
اسمی تولید 16 تن آب سنگین در سال با خلوص هسته  ای است در زمان 
ابللاغ گام اول کاهش تعهدات، میللزان موجودی آن حدود 1۲5 تن بود. 
این کارخانه در زمان اباغ دستور شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم 
پایبنللدی به 1۳۰ تن، در مرحله تعمیرات بود که با اباغ به سللازمان در 
تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه مرحله تعمیرات با سرعت پایان یافته و کارخانه 
مجددا تولید را آغاز کرده است و در این مدت حدود ۲ تن از آب سنگین 
تولیدی به خارج از کشللور صادر و حدود ۲ تن دیگر هم برای محصوالت 
دوتره در داخل مصرف شللده اسللت و در حال حاضللر موجودی کل آب 

سنگین کشور حدود 1۳۰ تن است.

 آمریکا شیطان بزرگ باقی می ماند
یک رسانه آمریکایی در تحلیلی ضمن اشاره به تظاهرات های در تهران برای گرامی داشت چهلمین سالگرد 
تسخیر النه جاسوسی نوشته رفتارهای رئیس جمهور فعلی آمریکا با ایران موجب خواهد شد آمریکا در 

دهه های پیش رو »شیطان بزرگ« باقی خواهد ماند. 
نیوزویک در تیتر این تحلیل نوشته است: »نحوه رفتار ترامپ با ایران این را که آمریکا در دهه های پیش 
رو شیطان بزرگ باقی خواهد ماند، تضمین خواهد کرد.«این نشریه با اشاره به ساخت وسازها در ساختمان 
سللابق سفارت آمریکا در تهران گفته این ساختمان اکنون نمادی از احساس انزجار و بی اعتمادی است 
که رابطه آمریکا و ایران را از زمان وقوع انقاب تحت الشللعاع قرار داده اسللت. نیوزویک با اشاره به اینکه 
روابط دو کشور در ۴۰ سال گذشته آکنده از تنش بوده حمایت آمریکا از »صدام«، دیکتاتور معدوم عراق 
در جریان جنگ ایران و عراق را نشللان دهنده میزان »انزجار« واشللنگتن از نظام حاکم جدید در تهران 
توصیف کرده اسللت. رسللانه آمریکایی در ادامه پس از برشمردن اقدامات خصمانه »جورج بوش« پسر، 
رئیس جمهور اسبق آمریکا علیه ایران تاش کرده اقدامات رئیس جمهور بعدی آمریکا، »باراک اوباما« را 
نقطه آغازی برای پایان دادن به خصومت ها میان واشنگتن و تهران جلوه دهد. نیوزویک، حصول »برنامه 
جامع اقدام مشترک« در دولت اوباما را اقدامی در همین راستا دانسته است. معماری مهم ترین تحریم ها 
علیه ایران در دوران اوباما پی ریزی شد و دولت او با ایجاد اجماع بین  المللی علیه ایران توانست موافقت 
شورای امنیت برای اجرای این تحریم ها را به دست بیاورد. بخش زیادی از تحریم هایی که ترامپ بعد از 
خروج از برجام علیه ایران اعمال کرده همان تحریم هایی بوده اند که زیرساخت آنها در دولت اوباما آماده 
و پایه گذاری شد. علی رغم آنکه برجام در زمان اوباما حاصل شد دولت او متهم است با کارشکنی در رفع 
تحریم های بانکی علیه ایران، تاش کرده امتیازات ایران از این توافق را به صفر برساند. نیوزویک، علی رغم 
این نوشته است: »علی رغم چندین دهه خصومت، دو دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به منزله نقطه 
درخششی در تاریخ روابط آمریکا و جمهوری اسامی به شمار می رود.«این نشریه در ادامه، اما با اشاره به 
روی کار آمدن ترامپ و اقدامات ضد ایرانی او می نویسد: »اما امیدها درباره ایجاد دوران تازه ای از همکاری، 
ساده لوحانه از آب درآمد.«نیوزویک در پایان این تحلیل، دولت ترامپ را »تجسم تبلیغات ضد آمریکایی« 

ایران توصیف کرده است. فارس
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صفحه 1

نماینده اصالح طلب مطرح کرد:

سیاست روز مقاالت حوزه قانون و 
قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی )1( 

می کند:

وزیر سابق اطالعات مطرح کرد:

صفحه 2
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سردار محمد پاکپور:
تیپ میرزا کوچک خان یگان با تجربه 
نیروی زمینی سپاه است

پژمان فر: 
آذری جهرمی به قانون پایبند نیست

2
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آگهى تجدید مناقصه عمومى 
شهردارى کمال شهر در نظر دارد اجراى عملیات ساخت و نصب عرشه پل عابر پیاده واقع در کمال شهر بعد از پل حصارك بلوار شهید بهشتى ابتداى ورودى 
خرمدشت را از طریق برگزارى تجدید مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد با رعایت موارد و شرایط 
ذیل ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى جهت خرید اسناد مناقصه از ساعت 9 الى 14 به آدرس: کرج، کمال شهر ، بلوار شهردارى ، شهردارى 

کمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. 

1- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به یکى از روشهاى ذیل:
الف) ضمانت نامه بانکى ترجیحًا از یکى از بانکهاى استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کارى اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد.

ب) واریز فیش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانک ملى 
ج) چک تضمین شده بانکى در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملى به نام شهردارى کمال شهر

2-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهردارى کمال شهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

4- شرکت کنندگان مى بایست جهت خرید اسناد مناقصه ، نسبت به اخذ فیش از شهردارى کمال شهر و واریز مبلغ 500/000 ریال اقدام نمایند. الزم به ذکر 
مى باشد مبلغ واریزى جهت خرید اسناد مناقصه به هیچ عنوان مسترد نمى گردد.
5- در هر شرایطى مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.

6- در هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل شرکت الزامى مى باشد.
7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوطه به پیمانکار نزد شهردارى باقى مى ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه 

تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.
8- مهلت خرید اسناد از مورخ 98/8/16  لغایت 98/8/27 مى باشد بدیهى است پیشنهادات مناقصه گران مى بایست در پاکت ممهور به مهر شرکت تا پایان 

وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/8/28 به دبیرخانه شهردارى کمال شهر تحویل داده شود.
9- کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 98/8/29 در کمیسیون عالى معامالت بازگشایى مى گردد.

10-  هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

مبلغ سپرده شرکت در مبلغ پروژه (ریال)شرح  عملیات
مناقصه (ریال)

مدت
 قرارداد

میزان
 تهاتر

رتبه درخواستى

ساخت و نصب عرشه پل عابر پیاده 
جهت نصب پله برقى

یا 60درصد6ماه 7/000/000/000350/000/000 و  ابنیه  با  باند  و  راه   5 رتبه  حداقل 
مجوز ساخت سازه هاى سنگین فلزى 

از وزارت صنایع

فراخوان مزایده عمومى یک مرحله اى 

روابط عمومى شرکت سهامى آب منطقه اى سیستان و بلوچستان 

(setadiran.ir)

www.setadiran.ir

غنی سازی و تولید دوباره 
اورانیوم در فردو

صفحه 1

صفحه 2

همزمان با آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی صورت گرفت

سالروز آغاز امامت امام عرص)عج( تربیک و تهنیت باد.


