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پس از انجام یک عملیات تروریســتی ناموفق در 
یکی از ســاختمان های متعلق به سازمان انرژی 
اتمی کشــورمان در کرج، ایران تصمیم به انتقال 

تجهیزات این مجتمع به سایت نطنز گرفت.
کارنامــه رفتار فنــی، حقوقی و سیاســی آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی از ابتــدا تاکنون با فراز 
و نشــیب های بســیاری روبرو بوده و در رابطه با 
کشــورهای عضو و غیرعضو این سازمان متفاوت 
و متناقــض اســت و در برخی از مواقــع آمریکا 
و کشــورهای غربــی ســعی کردنــد مطالبات و 
زورگویی هــای خــود را با زبان فنــی و از طریق 

آژانس پیگیری کنند.
یکــی از وظایف مهــم آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی حفاظت و صیانت از فعالیت های هســته ای 
صلح آمیــز کشــورها اســت کــه در مواجهه با 
کشــورهای غیرهمســو با ایاالت متحده همواره 
بســیار منفعالنــه عمل کــرده اســت و این نوع 
رفتــار غیرحرفه ای آژانس همــواره در برخورد با 
فعالیت های هســته ای صلح آمیز کشورمان مطرح 
اســت. در آخرین دســت از این نوع اقدامات، در 
دوم تیرمــاه ســال گذشــته )۱۴۰۰( در یکی از 
اماکن مرتبط با سازمان انرژی اتمی کشورمان در 
اطراف کرج، حادثه ی تروریستی رخ داد و به نظر 
می رســد این ساختمان به این علت مورد انتخاب 
متخاصمین قرار گرفت که فاقد استحکامات ایمن 
برای حافظت از خود بود. بر اســاس گزارش های 
منتشر شــده در رســانه ها، مجتمع »تسا کرج« 
وظیفه ی تولید بیلوز و روتور ســانتریفیوژها را بر 
عهده داشت، به همین جهت تقویت استحکامات 

دفاعی آن امری ضروری است.
ایران بر اساس برجام متعهد شده بود که در یک 
بازه ی زمانی، فعالیتی برای ســاخت این قطعات 
حساس در سانتریفیوژها نداشته باشد که با توجه 
بــه خروج ایاالت متحده از برجــام و پس از یک 
ســال صبر در دولت قبل )دولِت روحانی( مجلس 
شورای اســالمی با قانون راهبردی لغو تحریم ها، 
ســازمان انرژی اتمی را موظف به از ســرگیری 
بخشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز کشورمان 
کرد. البته در حمله تروریســتی به ساختمان های 
مرتبط با ســازمان انرژی اتمی کشورمان در کرج 
بخشی از دوربین های نظارتی آژانس تخریب شد 
کــه همین عاملی برای رفتار دوگانه آژانس شــد 
که نشــان داد این سازمان به اصطالح فنی، هیچ 
واکنش و تحقیقاتی را برای شناسایی عوامل این 
حمله تروریستی ندارد، اما به صورت شبانه روزی 

پیگیر نصب مجدد دوربین های خود بود.
انرژی  بهــروز کمالوندی، ســخنگوی ســازمان 
اتمی، همان وقت یعنی در مهرماه ســال ۱۴۰۰ 
به رســانه ها گفت: آقای گروسی و همکاران او به 
خوبــی می دانند که تفاهم صــورت گرفته میان 
ایران و آژانس در قالب بیانیه مشــترک، مشمول 
تجهیزات نظارتی )دوربین ها( مجتمع کرج به این 
دلیــل که در نتیجه خرابکاری تیرماه این مجتمع 
همچنــان تحت تحقیقــات امنیتی قــرار دارد، 
نمی گردد و درخواست تعویض کارت های حافظه 
دوربین های این مجتمع در سفر مدیرکل به تهران 
و نیز دیداری که در حاشیه کنفرانس عمومی وین 
انجام و مطرح شــده بــود جایگاهی ندارد، ضمن 
اینکه در هر دو بار ضمن ارائه توضیحات توســط 
محمد اسالمی، پاســخ منفی و مخالفت ایران در 
این رابطه اعالم شده اســت. در نهایت بر اساس 
توافقی که بین ایران و آژانس برقرار شد، تصمیم 
بر ادامه فعالیت های دوربین هــای نظارتی بدون 

دسترسی آژانس به آن ها شد.
ایران بــرای نصب مجــدد دوربین هــای آژانس 
در تأسیســات تسا ســه شرط )بررســی قضائی 
- امنیتی خرابکاری هســته ای در مجتمع تســا؛ 
محکومیت خرابکاری از ســوی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی؛ بررسی فنی دوربین ها، قبل از نصب 
توســط نهادهای امنیتی( را داشت که در نهایت 
در روز ۲۴ آذرماه ســال ۱۴۰۰ با تحقق شــروط 
سه گانه اجازه نصب دوربین های جدید آژانس در 
تأسیســات تســا کرج را صادر کرد. این اجازه به 
معنای نقض قانون اقــدام راهبردی مجلس نبود 
و تصاویر ضبط شــده مانند دوربین های قبلی در 
اختیار کشورمان اســت. البته ایران صرفاً به این 
موضوع اکتفا نکرد و در کشور تصمیم بر این شد 
که تجهیزات حساس ســایت کرج به یک سایت 
مطمئن با ضریب ایمنی باالتــری انتقال یابد. به 
همین دلیل مجتمع غنی ســازی شهید احمدی 
روشــن )نطنز( برای این منظور انتخاب شــد. در 
همین راستا محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی 
اتمی در گفتگو با مهر در خصوص استمرار نظارت 
آژانس در سایت جدید داشت، تصریح کرد: آنچه 
تحت نظارت آژانس بوده، پادمانی اســت و طبق 
پادمان انجام می شــود و تعریــف آنچه در بخش 
برجامــی اســت، تعریف آن در حقیقت داشــتن 
تجهیزات مانیتورینگ اســت که با جابجایی هایی 
که برای دور شــدن از یک نــوع تهدیدات انجام 

می دهیم، متناسب با آن باید اقدام شود.

 انتقال سانتریفیوژها به نطنز 
 برای حفاظت در مقابل 

اقدامات خرابکارانه

هیتلر نیز
 اصالتی یهودی 
داشته است
4

درنگ

اخــبــار
 اعتراض خانواده »حمید نوری« 

به روند رسیدگی به پرونده در سوئد
همســر و دختر حمید نوری در گفت وگویی به روند رســیدگی به این پرونده در 

کشور سوئد  اعتراض کردند.
دختــر حمید نــوری در گفت وگویی به پرس تی وی گفت: »پــدر من در بدترین 
شــرایط دستگیر شــده و با دعوت یک خانواده به ســوئد رفته است و تصور هم 
نمی کرد او را با این شــرایط دســتگیر کنند. ایشان وقتی از هواپیما خارج می شد 
به بدترین شــکل ممکن توســط چند پلیس قوی هیکل جلوی تعدادی ایرانی و 
خارجی دســتگیر شد. آبروی ایشان را بردند و ایشان را تحقیر کردند. وقتی ایشان 

را دستگیر کردند این کار یک فشار روحی و روانی بوده است. «
دختر حمید نوری ادامه داد: »این مدت به پدرم خیلی سخت گذشت، ۳۰ ماه در 
انفرادی در یک ســلول تقریبا ۶ متری بود. تحمل چنین شــرایطی برای یک فرد 
۶۱ ســاله واقعا سخت است. عالوه بر این، پشت در دادگاه ها منافقین می ایستادند 
و شــعار می دادند. پدر من بخاطر سنشان از عینک استفاده می کند و بارها و بارها 
درخواســت چشم پزشک کرد اما این حق را از ایشان دریغ کردند. مورد دیگر این 
اســت که پدرم شب قبل از کیفرخواســت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ایشان 
را کتک زدند و برگه های یادداشــت ایشان را گرفتند و بارها و بارها توسط پلیس 
سوئد تحقیر شد. در کشوری که ادعای حقوق بشر دارد این همه نقض حقوق بشر 
خیلی جالب اســت.« وی در ادامه اضافه کرد: »اولین وکیل پدرم تسخیری بود که 
توسط دولت به ایشان معرفی شد و اصال وکیل خوبی نبود و پدرم را راهنمایی های 
غلط کرد و پدرم اصال از ایشــان راضی نبود. حتی وظیفه رســیدگی و سر زدن به 
پدرم را انجام نمی داد. بعد از درخواست تغییر وکیل توسط پدرم یک وکیل ایرانی 

برای ایشان انتخاب شــد اما توسط فرقه منافقین خود و خانواده اش تهدید شدند 
که ایشان مجبور به ترک پرونده شد. بعد از ایشان نیز دو وکیل برای پدرم انتخاب 

شدند که انتخاب خود پدرم نبودند و از طرف دولت انتخاب شده  بودند.«
همســر حمید نوری نیز با بیان اینکه »حدود ۲ ســال نتوانستیم با ایشان مالقات 
کنیم« گفت: بعد از ۲ سال فقط به من، پسرم و دخترم خیلی کوتاه اجازه مالقات 
حضوری دادند. دولت سوئد همسر من را بدون هیچ مدرک و سندی دستگیر کرده 
و مرتب بازداشت را تمدید کرده تا بتواند اسناد و مدارک را جمع کند. هیچ کجای 
دنیا این طور نیســت که اول فرد را دستگیر بعد اسناد و مدارک را جمع کنند. این 
به نظر من یکی از موارد نقض حقوق بشــر است که فقط در دولت سوئد دیدم که 
بدون هیچ مدرکی کسی را دستگیر کنند.« بر اساس این گزارش و به نقل از مرکز 
رســانه قوه قضاییه، حمید نوری کارمند بازنشسته قوه قضائیه هنگام ورود به شهر 
استکهلم برای رسیدگی به مشکل خانوادگی دختر خوانده اش، در فرودگاه توسط 
پلیس سوئد بازداشت شــد. اتهام حمید نوری بر اساس ادعاهای واهی تعدادی از 

اعضای منافقین این است که در مقطعی از زمان زندانبان آن ها بوده است.

حکم اعدام جاسوس سوئدی تا پایان اردیبهشت اجرا می شود
حکم اعدام »احمدرضا جاللی« به جرم جاسوســی برای رژیم صهیونیستی که به 

تایید دیوان عالی کشور رسیده است،  تا ا آخر اردیبهشت ماه اجرا می شود.
جاللی به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت و پس از محاکمه و طی 
مسیر طوالنی قضائی به اعدام محکوم و حکم صادره مورد تایید دیوان عالی کشور 
قرار گرفت. اطالعاتی که این مزدور رژیم صهیونیســتی از برنامه هســته ای کشور 
به ســازمان جاسوسی- تروریستی موساد ارائه کرده بود، متاسفانه منجر به ترور و 

شهادت دو دانشــمند هسته ای کشور شد. موضوع بسیار قابل تامل، آن بود که به 
دلیل اقامت موقت این جاســوس در کشور ســوئد و جلب همکاری وی به موساد 
در همان کشــور، دولت سوئد بنا به درخواست رژیم صهیونیستی، پس از بازداشت 
وی در ایــران بــه او اقامت دائم و پس از محاکمه و صــدور حکم اعدام وی، به او 
تابعیت ســوئدی اعطاء نمود تا نظام قضایی ایران را تحت فشــار قرار دهد. برخی 
تحلیلگران سیاسی معتقدند که کل پروژه بازداشت حمید نوری در سوئد و تشکیل 
دادگاه نمایشی برای وی در آن کشور با هدف فشار بر دولت ایران جهت رهاسازی 
احمدرضا جاللی بوده اســت. این تحلیلگران می گویند دولت ایران با اجرای حکم 
احمدرضا جاللــی، ضمن اجرای یک حکم قضایی الزم االجرا، امکان اقدامی دیگر 

مشابه بازداشت حمید نوری را از دولت سوئد سلب خواهد کرد.«

صدیقی: مردم از گرانی افسارگسیخته در رنج هستند 
خطیب نماز عید فطر تهران گفت: مردم از گرانی در رنج و ســختی هستند و این 

وضعیت در شأن دولت انقالبی نیست.
آیت اهلل کاظــم صدیقی در خطبه های نماز عید فطر تهران طی ســخنانی اظهار 
داشت: خدای متعال خودش و بدون واسطه  به روزه داران پاداش می دهد. صدیقی 
با تبریک روز کارگر و روز معلم و با بیان اینکه مردم از گرانی افسارگســیخته در 
رنج هســتند، گفت: ریاســت دولت ســیزدهم را یک عالم ربانِی سختی کشیده و 
رنج دیــده به عهده دارد و ما به صداقت و امانتــداری او یقین داریم، اما گروه هایی 
از مردم از گرانی افسارگســیخته در رنج انــد و همه جا گله می کنند و انتظار دارند 
که این بن بســت تمام شــود و مردم بــا  آرامش کنار دولت و نظام مثل گذشــته 

فداکاری هایشان را داشته باشند.
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  فراخوان مناقصه يك مرحله ای 

  شركت شهرک های صنعتي خراسان جنوبي 

ت اول
نوب

  شركت شهرک های صنعتي خراسان جنوبي در نظر دارد مناقصه پروژه اجرای آسفالت بلوار ورودی ناحیه صنعتی بشرويه  را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان 2001001298000002 به شرکت داراي رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته 

راه واگذار نماید.
1- مشخصات کار: اجرای آسفالت بیندر بلوار ورودی ناحیه صنعتی بشرویه به مساحت حدود 5700 مترمربع 

یا  یک  به صورت  می بایست  که  می باشد  ریال(  میلیون  چهار  و  شصت  و  ریال)ششصد   664.000.000 مبلغ  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  میزان   -2
ترکیبی از تضمین های موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی مورخه 94/09/22 مصوب هیأت 
شماره  با   4001109807144621 شماره  حساب  به  شماره  سپرده  به حساب  می بایست  مبلغ  نقد  وجه  انتخاب  صورت  در  گردد.  ارائه  وزیران  محترم 
نام شرکت  به  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  نزد   945294720200000000000000294720 واریز  و شناسه    IR  280100004001109807144621 شبا 

شهرک های صنعتي خراسان جنوبي واریز گردد.    
3- مبلغ برآورد: 13.264.170.828 ریال)سیزده میلیارد و دویست و شصت و چهار میلیون و یکصد و هفتاد هزار و هشتصد و بیست و هشت ریال( 
از محل اعتبارات منابع عمرانی شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی می باشد. این قرارداد تعدیل دارد. شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم 

1400 می باشد.
4- مدت اجراي کار: دو ماه

5- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: روز شنبه 1401/03/07 ساعت 14:30 می باشد و پیشنهادهاي واصله روز یکشنبه 1401/03/08 ساعت 8:00 صبح 
در محل سالن کنفرانس شرکت به نشانی بیرجند- خیابان شهید محالتي- خیابان هفتم تیر- شرکت شهرک های صنعتي خراسان جنوبي، بازگشایي 

خواهد گردید. 
6- قیمت اسناد مناقصه: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد که به حساب شماره به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی بشماره 4001109804019958 
با شماره شبا IR 820100004001109804019958 و شناسه واریز 326109880294720811200000400000  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی به نام 

شرکت شهرک های صنعتي خراسان جنوبي واریز و رسید آن همزمان با تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت تحویل گردد.
از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت اعالم آمادگي، ارائه سوابق اجرایي و خرید اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اولین آگهي تا پایان 

وقت اداری روز شنبه 1401/02/24 به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.
نوبت اول 1401/2/15 ، نوبت دوم 1401/2/17

شناسه آگهی 1311175

  شرکت شهرک های صنعتي خراسان جنوبي 
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه
انجمن مالکان شهرک ساحلی خوشامیان 

به شماره ثبتی 140 و شناسه ملی 14010790686
بدینوسیله از کلیه مالکان محترم شهرک ساحلی خوشامیان دعوت می شود که جهت 
شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شهرک که رأس ساعت 15:00 روز چهارشنبه 
4/ 1401/03 در محل قانونی انجمن واقع در کالرآباد، ضلع جنوبی میدان کالرآباد، شهرک 

ساحلی خوشامیان، دفتر مرکزی شهرک تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع:

1 -استماع گزارش هیأت مدیره شهرک درمورد عملکرد سال 1400
2 -استماع گزارش بازرس شهرک در مورد عملکرد سال 1400

3 -تصویب حساب های سال 1400
4 -بررسی و تصویب بودجه سال 1401 و تعیین شارژ

5 - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای دوسال آتی
6 -انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل سال 1401

7 -انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شهرک
ضمنا به اطالع مالکان محترم می رساند جهت حضور در مجمع ضروری است که در 
تاریخ های 25/ 1401/02 لغایت 01/ 1401/03 جهت اخذ برگه ورود به جلسه مجمع با ارائه 
وکالتنامه و مدرک مالکیت و اوراق هویتی خود )کارت ملی و شناسنامه( به محل دفتر 
شهرک واقع در کالرآباد و یا تهران، شهرک اکباتان، فاز یک، بلوار نفیسی، جنب بانک 

پارسیان، مجتمع آرین، طبقه پنجم، واحد 24 مراجعه فرمایید.
هیأت مدیره انجمن مالکان شهرک ساحلی خوشامیان

مردم از گرانی افسارگسیخته در رنج هستند 
خطیب نماز عید فطر تهران

صفحه 1


