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ســازمان ملــل، دو روز پیش کنفرانــس بازنگری 
معاهده عدم اشاعه تسلیحات اتمی )ان.پی.تی( را 
که همه گیــری کروناویروس 2 بار جلوی برگزاری 
آن را گرفت، آغاز کرد. بر اســاس سنوات گذشته 
اســاس و محور این نشست ها تالش برای رسیدن 
به اجماع جهانی در جهــت رفع نواقص معاهدات 
ان پی تی، کمک به دســت یابی کشورها به انرژی 
صلح آمیز هســته ای، مقابله با گســترش سالح 
هســته ای و در نهایت نابودی این تسلیحات است. 
نشســت اخیر در حالی برگزار شده که در مواضع 
مقامات آژانس و کشورهای غربی نکاتی قابل توجه 
مشاهده می شود که محور آن را نیز برجسته سازی 
ایران و فعالیت های هسته ای آن تشکیل می دهد. 
گروسی مدیر کل آژانس در نشست مذکور از نیاز 
به دسترسی بیشتر به تاسیســات هسته ای ایران 
ســخن گفته و مدعی شد که ما به دسترسی هایی 
نیاز داریم که با عمق و وسعت برنامه هسته ای آنها 
متناسب باشد. تنها در آن صورت است که آژانس 
می تواند ضمانت های ضروری و معتبری ارائه دهد 
مبنی بر اینکه فعالیت ها در جمهوری اسالمی ایران 
در راستای اهداف صلح آمیز است. همچنین ایاالت 
متحده، فرانســه و انگلیس برای دهمین کنفرانس 
بازبینی پیمان منع گســترش سالح های هسته ای 
)ان پــی تی(، در خصوص برنامه هســته ای ایران 
بیانیه صادر و مدعی شــدند که موضــع آنها این 
است که جمهوری اسالمی ایران نباید به توانمندی 

ساخت سالح هسته ای دست پیدا کند.
از ســوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا 
مدعی شــد که ایران تمایلی برای بازگشــت به 
توافق هســته ای ندارد. جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا نیز به مســئله مذاکــرات رفع تحریم ها با 
ایران پرداخته و گفته است: ایاالت متحده مصمم 
اســت از طریق قدرت الگویی خود رهبری کند. 
ما از طریق دیپلماســی- با هماهنگی شــریکان 
و متحدانمــان در منطقه طرحی برای بازگشــت 
دوجانبه به اجرای کامل برجام تدوین کرده ایم تا 
اطمینان حاصل کنیم که ایران به سالح هسته ای 

دست پیدا نمی کند.. 
نگاهی بر مواضــع مطرح شــده در دو بعد اصلی 
قابل توجه است نخست آنکه رویکرد تکراری و نخ 
نما شــده غربی ها به متهم سازی ایران به فعالیت 
غیر صلح آمیز هســته ای، تکرار همان رویکردهای 
دروغ پردازانــه و البته باج خواهانه و توجیه گرایانه 
برای ادامه تحریم هاست چنانکه وزارت خزانه داری 
آمریکا ۶ شرکت و یک کشــتی را به بهانه ارتباط 
با ایران در فهرســت تحریم ها قرار داد. غربی ها با 
این رفتار این پیــام را مخابره کرده اند که تغییری 
در ماهیــت رفتاری ضد ایرانی انها ایجاد نشــده و 
نخواهد شــد. رفتــاری  که ابهامــات در صداقت 
ادعاهای بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا منبی بر تدوین راه کار و پیشــنهادات سازنده 
بــرای تحقق توافق را افزایــش می دهد. دوم آنکه 
این ســخنان ادعایی علیه ایران در حالی است که 
کشورهای مذکور و سایر دارندگان سالح  هسته ای 
باالترین ســرمایه گذاری برای توســعه بمب های 
هســته ای را داشته اند چنانکه کمپین بین المللی 
برای نابودی سالح های هسته ای در گزارشی عنوان 
می کند آمریکا در ســال 2۰2۱، به تنهایی ۴۴.2 
میلیارد دالر برای توســعه تسلیحات اتمی هزینه 
کرده که در مقایسه با سال قبل از آن ۱2.۷ درصد 
افزایش را نشان می دهد.کشورهای روسیه، فرانسه 
و انگلیــس قرار دارند که به ترتیــب، ۸.۶ میلیارد 
دالر، ۵.۹ میلیــارد دالر و ۶.۸ میلیارد دالر صرف 
توسعه تسلیحات اتمی کرده اند. رژیم صهیونیستی 
در ســال 2۰2۱ به میزان ۱.2 میلیارد دالر صرفه 
توســعه زرادخانه اتمی خود کرده است. نپرداختن 
به این رفتارها در نشست ان پی تی و اصرار غربی ها 
بر حفظ توان هســته ای به رغــم اصل نابودی این 
تسلیحات نشان می دهد که بازنگری در ان پی تی 
برای خلع سالح هسته ای صورت نخواهد گرفت و 
دارندگان سالح هسته ای همچنان به تهدید امنیت 

جهان می پردازند. 
با توجه به این حقایق می توان گفت که گزینه امروز 
جمهوری اسالمی در کنار ادامه رویکرد مذاکراتی، 
تکیه بر اصل توســعه دانش هسته ای می باشد که 
 IR۱ راه اندازی صدها ماشــین سانتریفیوژ از جمله
و ماشــین های پیشرفته از جمله ماشین IR۶ طی 
روزهــای اخیر اقدامی صحیح در این مســیر بوده 
اســت. چنانکه ژائــو لیجیان، ســخنگوی وزارت 
خارجه چین نیز عنوان داشته:»  نتیجه بخش بودن 
مذاکرات رفع تحریم های ایران  در گرو پاسخ مثبت 
آمریکا به درخواست های مشروع ایران است«. قطعا 
تا زمانی که این مهم محقق نشود، ایران هیچ کدام 
از تعهدات تعلیق شده را انجام نخواهد داد تا مانع 
از توهم غرب مبنی بر کارآمدی تحریم ها و فشارها 

برای امتیازگیری گردد.

بازنگری بی بازنگری

امیر سرتیپ صباحی فرد:

پدافند هوایی ارتش اجازه ورود هیچ پرنده  
مهاجمی را به حریم هوایی کشور نمی دهد
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قاسم  غفوری

ظرفیت پتروپاالیشگاهی باید افزایش یابد
اعضای مجمع تشــخیص در جلسه دیروز مقرر کردند باید خام فروشی نفت و گاز با توسعه 
زنجیره ارزش نفت و گاز کاهش پیدا کند و ظرفیت پتروپاالیشــگاهی کشور در سال های 

برنامه هفتم به حداقل ۳ میلیون بشکه در روز برسد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق العاده  که به ریاست آملی الریجانی و با حضور 
دبیر و اکثریت اعضای مجمع برگزار شــد، بحث و بررســی سیاست های کلی برنامه هفتم 
توســعه را ادامه داد. در این جلســه بندهای مربوط به »انرژی« در سیاست های کلی برنامه 
هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه مجمع اعضا مقرر کردند: » خام فروشی نفت و 
گاز با توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز« می باید کاهش یابد و ظرفیت پتروپاالیشگاهی کشور 

به حداقل ۳میلیون بشکه در روز در سال های برنامه هفتم برسد.  فارس

آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در دو نوبت برگزار می شود  
معاون امور آزمون های ســازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون سال ۱۴۰2 در 
دو نوبت دی ماه ۱۴۰۱ و تیرماه ۱۴۰2 خبر داد و گفت: آزمون سراسری کارشناسی ارشد 

و دکترای تخصصی همزمان در اسفنده ماه ۱۴۰۱ برگزار می شوند.
حسن مروتی در نشست خبری سازمان سنجش گفت: رییس جمهور در 2۶ تیرماه ۱۴۰۱ 
اصالحیه ســاماندهی سنجش و پذیرش دانشجو و متقاضیان ورود به کنکور ۱۴۰2 را ابالغ 
کرد که بر اســاس آن کنکور در دو نوبت در ســال برگزار می شود و دوم اینکه زیرگروه ها 
حذف می شــوند.وی افزود: ثبت نام برای نوبت اول آزمون سراســری در روزهای ۸ تا ۱۴ 
آبان ماه ۱۴۰۱ خواهد بود و آزمون روز پنجشنبه و جمعه 2۹ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار 
می شود. روز پنجشنبه 2۹ دی صبح گروه علوم تجربی و بعدازظهر آزمون گروه زبان های 
خارجی برگزار می شود. صبح روز جمعه ۳۰ دی ماه آزمون گروه علوم انسانی و گروه علوم 
ریاضی و در بعدازظهر آن روز آزمون گروه هنر برگزار خواهد شد.مروتی گفت: برای آزمون 
نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰2 ثبت نام آزمون در روزهای ۱۵ تا 2۱ فروردین ماه ۱۴۰2 
انجام می شود و آزمون آن در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰2 برگزار 
می شود که صبح روز ۱۴ تیر ماه آزمون گروه های علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی و در 
بعدازظهر همان روز آزمون گروه هنر و صبح پنجشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰2 آزمون گروه علوم 

تجربی و در بعدازظهر آن روز آزمون گروه زبان های خارجی برگزار خواهد شد.  ایرنا

 دولت سوئد پاسخگوی حمایت خود
 از گروه های تروریستی باشد

 بایدن ورشکسته
  دست به دامان
جنازه الظواهری

 رئیس جمهور آمریکا ادعای ترور 
سرکرده القاعده در افغانستان را سر داد 
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))آگهی تجدید مزایده عمومي((

کاظم علی پور
 شهردار قائم شهر

ت اول
نوب

شهرداری قائم شهر، در نظر دارد براساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائم شهر نسبت به اجاره دو قطعه زمین در پارک 
ولی عصر  و  تعدادی از واحدهای تجاری در پارک مادر  به شرح  جدول ذیل را از طریق مزایده عمومي به اشخاص واجد شرایط  
اقدام نماید. متقاضیان  می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی  با  شماره تلفن 01142084056  
تماس حاصل نموده  یا به سایت شهرداری به آدرس Ghaemshahr.ir مراجعه و به منظور دریافت و خرید اسناد مزایده به سامانه 

تدارک الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.   

1- نوع کار: اجاره دو قطعه زمین در پارک ولی عصر  و  تعدادی از واحدهای تجاری  در پارک مادر  به شرح جدول فوق
2- محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارک الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد.

3- مدت اجاره : دو سال شمسی  می باشد .
4- میزان سپرده شرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ پایه به شرح فوق به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه 

می باشد.
5- بر اساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

6-  مطابق ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها ، هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا 
هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که 
برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
7-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1401/05/12 لغایت 1401/05/30   قابل تحویل به متقاضیان می باشد.

8- زمان تسلیم پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/06/10 می باشد.
تذکر:  متقاضیان ملزم می باشند کلیه فرآیند مزایده اعم از  خرید اسناد تا تسلیم پیشنهادات  ) پاکتهای الف، ب( را از طریق سامانه 
ستاد دریافت و در قالب فایل پی دی اف بارگذاری کنند و تنها پاکت الف عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور ، به صورت فیزیکی نیز 

حداکثر در مدت زمان تعیین شده  )مهلت تسلیم پیشنهادها( پس از ثبت دبیرخانه
تحویل واحد قراردادهای شهرداری گردد.  

9-به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد ، چک شخصی و نظایر آن و 
یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10 به شرح فوق در دفتر شهردار  قائم شهر گشایش و خوانده خواهد شد.
11- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد. 

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
13- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت تا سه ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.

14- چاپ آگهی نوبت اول مورخ 12/ 1401/05
15- چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 1401/05/23

مساحت تقریبیشرح موضوع اجارهردیف                
)متر مربع(

مجموع مبلغ پایه 
کارشناسی دو سال

)ریال(       

مبلغ  5 % سپرده 
شرکت در مزایده  
)ریال(                

تاریخ بازگشایی

  1/056/000/00052/800/0001401/06/12      968اجاره زمین جهت استقرار پیست اسکیت در پارک ولی عصر                                                    1

  39/000/0001401/06/12     780/000/000           160اجاره زمین جهت استقرار سرسره بادی در پارک ولی عصر                                                        2

  23180/000/0009/000/0001401/06/12اجاره واحد تجاری شماره   1    واقع در پارک مادر                                              3

  14/5156/000/0007/800/0001401/06/12اجاره واحد تجاری شماره   2     واقع در پارک مادر                                              4

  15/60156/000/0007/800/0001401/06/12اجاره واحد تجاری شماره    3   واقع در پارک مادر                                              5

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان

1. نام دستگاه مناقصه گر : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان
2. موضوع مناقصه : اجرای نمای ساختمان نمایشگاه محصوالت فرهنگی و هنری گرگان

میلیون  یک  و  هفتاد  و  )هفتصد  ریال   771,000,000  : مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ   .3
شماره  حساب  به  واریز  یا  و  ماه(   3 حداقل  )اعتبار  بانکی  ضمانتنامه  بصورت  ریال( 
اداره کل  بنام متمرکز وجوه سپرده  بانک مرکزی  نزد   IR720100004078026107925285

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان با شناسه 92111407822172614753005000000 
4. مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 12 تاریخ 1401/05/09 لغایت 1401/05/13 ساعت 

18:00 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(
5. محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(

از  مورخ 1401/05/26  روز چهارشنبه   18:00 پیشنهادها: ساعت  تسلیم  بارگذاري  مهلت   .6
طریق درج در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( 

7. زمان و محل گشایش پیشنهاد ها : ساعت 11 قبل از ظهر روز پنجشنبه مورخ 1401/05/27 
در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان.

8. مهلت اعتبار پیشنهادات: مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکت 
ها بمدت 3 ماه خواهد بود.

و  میلیون  نه  و  چهارصد  و  میلیارد  )پانزده  ریال   15,409,752,123 اولیه:   برآورد  مبلغ   .9
هفتصد و پنجاه و دو هزار و  یکصد و بیست و سه ریال(  می باشد.

شناسه آگهی 1359901

آمریکا نمی تواند با تحریم به امتیازگیری از ایران دست یابد 

گازدهی به صدها سانتریفیوژ، پاسخی به تحریم های جدید
صفحه 5


