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با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در سایت نطنز صورت گرفت

محکومیت تعرض به کنسولگری ایران در کربال

گازدهی به سانتریفیوژ IR۶

خبرگزاری فرانســه در خبری فوری و با انتشار تصویری
از ســانترفیوژهای  IR۲m، IR۴و  IR۶به نقل از مقامهای
ایرانی اعالم کرد که دو گونه سانتریفیوژ پیشرفته ساخته شده
و تولید روزانه اورانیوم به  ۵کیلوگرم افزایش یافته است.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس نیز در توییتهایی چرخش
 ۶۰ســانتریفیوژ  IR۶ایران را نقض تعهدات برجامی خواند
و نوشت :این خبر در چهلمین سالروز تصرف سفارت آمریکا
در تهران اعالم شد .خبرگزاری رویترز نیز با اشاره به مصاحبه
رئیس ســازمان انرژی اتمی با تلویزیون ،اقدام امروز ایران را
در راستای کاهش تدریجی تعهدات هسته ای تهران دانست.
عملیات گازدهی ماشــینهای سانتریفیوژ پیشرفته نسل
جدید  IR۶با حضور رئیس ســازمان انــرژی اتمی امروز در
مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن نطنز آغاز شد.
رییس ســازمان انــرژی اتمی ایران گفــت که جمهوری
اسالمی ایران هر گونه سانتریفیوژ با هر میزان سویی میتواند
تولید کند و دیگر از آستانهها گذشته است.
علی اکبر صالحی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع
غنیسازی شهید مصطفی احمدی روشن نطنز در گفت و گو
با خبرنگاران افزود :برخی بدون اطالع و با بیانصافی مطالبی
را در زمینه هستهای بیان میکنند که موجبات ناراحتی مردم
را فراهم میکنند از جمله این که صنعت هســتهای به طور
کامل نابود شده اما اینها هیج اثری در اراده ما نخواهد گذاشت
و ملت ایران مطمئن باشــند این صنعت پابرجاست و مطابق
منویات رهبری و دستور رییس جمهوری امور به پیش خواهد
رفت.
وی اظهــار کرد :برجام نتیجه تفاهم جمهوری اســامی
ایران و با شــش کشور بود و از نظر ما در بعد فنی به توصیه
مقامات پابرجاماندن حقوق هســتهای ملت ایران بوده است
البته از طرف مقابل برجام تفاهمی بود تا راه ایران را به سوی
فعالیتهای غیر صلحآمیز مسدود کند.
او تصریح کرد :براین اساس محدودیتهایی در نظر گرفته
شــد که به دو بخش زمانی و تعداد برخی از تجهیزات مورد
استفاده در صنعت هسته ای متمرکز بوده است.
رییس ســازمان انرژی اتمی ایران گفــت  :از زمانی خلق
ایده جدید تا تولید انبوه برای شرکتهایی که در زمینههای
هستهای سابقه دارند دســت کم هشت سال طول میکشد
امــا ما در این زمینه برای انتظارها ظاهر شــدیم برای نمونه
 ir۶ســال  ۸۸کلید خورد و اولین نمونه آن  ۲۰فروردین ۸۹
رونمایی شد.
اتحادیــه اروپا بدون اشــاره بــه بد عهدی
طرفهــای اروپایی برجــام از ایران خواســت
تــا بــه تعهداتــش در توافق هســتهای پایبند
باشد.
بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگزاری
آسوشــیتدپرس« ،مایا کوچیانچیک» سخنگوی
اتحادیه اروپا دیروز(دوشــنبه) در یک کنفرانس
خبری با اشــاره به اقدام ایــران برای راهاندازی
و گازدهی زنجیره ســانتریفیوژهای میانی IR6
در سایت هستهای نظنر گفت :ما از اقدام ایران
مطلع شــدهایم .ما همچنان از ایران میخواهیم

ایران توانایی تولید هر سانتریفیوژی را دارد

صالحــی ادامــه داد :االن نزدیک به  ۹ســال از رونمایی
نخستین دستگاه میگذرد بدنی معنا پنج سال بیش از برجام
روی آن کار شــد و اگر میخواستیم میتوانیستیم آن را به
تولید انبوه برسانیم اما بر اساس معیارها پیش رفتهایم.
وی با اشاره به بازدید خبرنگاران از سالن تحقیق و توسعه
سایت شهید احمدی روشن گفت  :پیش از برجام پنج ماشین
سانتریفیوژ داشتیم که امروز سالن ما پر از  ۱۶نوع سانتریفیوژ
نسل جدید است و تنها در  ۲ماه گذشته در سالن مذکور نصب
شد و برخی از آنها از جمله ir۹با ظرفیت  ۵۰سو یا  irsیا ۷ ir
ساخته و در کنار سایر نسلهای موجود کارگزاری شده است.
بــه گفته وی پیش برجام ظرفیت عملیاتی نزدیک به ۱۱
هزار سو بوده است.
وی اظهارداشــت :پس از گام سوم و تنها در  ۲ماه گذشته
این میزان به هشت و  ۶۰۰سو رسیده است.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران یادآور شد :در این چالش
علمی که جمهوری اســامی پیش روی استکبار جهانی قرار
گرفته بود دانشــمندان ما تنها در  ۲ماه  ۲هزار و  ۶۶۰سو با
سانتریفیوژ جدید به ظرفیت موجود اضافه کردند.
صالحی با اشاره به ســه گام برداشته شده در دوران پسا
برجام افــزود  :محدویتهای مربوط ذخایــر اورانیوم و آب
سنگین و سطح غنی سازی و تحقیق و توسعه به تدریج کنار
رفت و برخی سانتریفیوژ که برچیده شده بود با کمترین میزان
تخریب دوباره نصب شد در حالی که آنها تصور داشتند دست

کم  ۱۰درصد ماشینها در فرآیند آسیب ببینند.
وی اضافه کرد :در  ۲ماه گذشته بهینهسازیهای فراوانی
درزمینه برقرسانی به زیرسیستمها و لولهکشیها انجام شد که
در زمان مقتضی آن اقدامهای بزرگ نیز تشریح خواهد شد.
دیروز شــماری از خبرنگاران رسانههای گروهی داخلی از
مجتمع غنیســازی شــهید مصطفی احمدی روشن بازدید
کردند و در جریان گامهای برداشــته شده در پسا برجام قرار
گرفتند.
ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به  500کیلوگرم رسید
صالحی در نشست خبری عصر روز دوشنبه که در سایت
غنی سازی نطنز در آستانه گام چهارم کاهش اقدامات هسته
ای طبق برجام انجام شــد ،افزود :برجام نتیجه تفاهم ایران
با  1+5بود و مبنای مذاکره بر ســر این توافق از منظر ایران
این گونه بود که بنا به توصیه مقامات به ویژه رهبری ،حقوق
کامل هسته ای ایران پابرجا بماند و حقوقی واگذار نشود .البته
از منظر طرف مقابل این بود کــه برجام زمینه عدم انحراف
ایران به فعالیتهای غیر صلح آمیز را مسدود کند؛ اینها جمع
نقیضین بود .الجرم آنها محدودیتهایی را در نظر داشتند و
پیشنهادهایی دادند.
صالحی در پاسخ به ســوالی دیگر درباره موارد استفاده از
سوخت غنی شده گفت :ما با برجام قرار شد  10تن اورانیوم
را بفروشیم و ما به ازا آن اورانیوم خریداری کنیم .ما اورانیوم
غنی میکنیم برای تولید ســوخت نیروگاهها .ما تولید  20را

تا بدون درنگ از این گامهای خود بازگردد و از
اقدامات دیگری کــه میتواند منجر به تضعیف
توافق هستهای شود ،پرهیز کند.
وی بــا تاکید بر اینکه توافق هســتهای باید
حفظ شــود ،افزود :این توافق ،مسئلهای مربوط
بــه احترام به تعهدات بینالمللی و امنیت ما ،نه
فقــط در اروپا یا منطقه ،بلکــه در تمام جهان
است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای
شماره52408530 :

اروپایی توافق ،شــامل انگلیس ،فرانسه و آلمان
تاکنون به درســتی به تعهدات خود ذیل برجام
عمل نکــرده و راه را بــرای بهرهمندی ایران از
منافع این توافق فراهم نکردهاند .نکته اساســی
اینجاســت که تهران براســاس راهبــرد صبر
اســتراتژیک تاکنون اقدام جــدی در مقابله با
بدعهدی های برجام انجام نداده است و سیاست
گام به گام را اجرایی کرده است.

«نوب
ت اول»

مناقصه گذار :شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه :تعمیر و بازسازی ترانس  450 KAVجرثقیلهای هویست اسلب یارد و آیل  100تن
نوع مناقصه :عمومی یک مرحلهای
مدت زمان 12 :ماه
مهلت اعالم آمادگی :تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ( 1398/08/26با ارسال ایمیل به نشانی زیر)
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت  www.ksc.irمنوی مدیریت خرید و تامین کنندگان ،ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی
و تکمیلی خود ،مستندات و مدارک الزم را پیوست نمایند.
دریافت اسناد مناقصه (پس از ارائه گواهی صالحیت ایمنی اداره کار و تائید واحد ارزیابی تامین کنندگان) از تاریخ  1398/09/04به مدت دو روز در
قبال ارائه اصل رسید واریز مبلغ  500/000ريال (غیر قابل استرداد) در وجه شرکت فوالد خوزستان
تاریخ تحویل پیشنهادات :روز دوشنبه مورخ 1398/09/11
تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت  /فنی :روز سه شنبه مورخ 1398/09/12
مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 175/000/000 :ريال
نوع تضمین )1 :ضمانتنامه معتبر بانکی  -2چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 -3انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان
شماره حساب واریز وجه:
الف) حساب سپهر  0100304453001بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882
ب) حساب سیبا  010251318602بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت :اهواز ـ کیلومتر  10جاده اهواز بندر امام ،شرکت فوالد خوزستان ،مدیریت خرید خدمات و قراردادها
کارشناس :الهام هیبتی تلفن32136418 :ـ061
ایمیلE.HEBATI@KSC.IR :
تاریخ انتشار نوبت اول98/08/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/08/18 :

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحلهای شماره /98/082ات
شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

عملیاتی کردیم طی دو ســال و توانستیم صفحه سوخت را
بسازیم و سوخت راکتور تهران با اورانیوم و غنیسازی خودمان
کار میکند .ما تا به حال سوخت نیروگاه بوشهر را نساخیتیم
البته در  20فروردین سه سال پیش مجتمع سوخت با قرص
مجازی ساختیم اما سوختی که قرار است در نیروگاه برود به
طور واقعی متفاوت اســت .از این رو ما ســوخت را برای این
موارد میخواهیم .ما خیلی از موارد الزم برای تولید سوخت
نیروگاه قدرت را هم طی کردهایم و امیدواریم ســوخت را به
قرص سوخت تبدیل کنیم.
غنیســازی را االن ذخیره میکنیــم و االن حدود 500
کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غنای  4.2و غناهای دیگر است.
رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به ایسنا درباره سطح
نظارت و بازرســی آژانس از اقدامات جدید ایران خاطرنشان
کرد :ما تعهدات هســته ای خود را در ســطح پادمان جامع،
پروتکل الحاقی و بازرسیها انجام میدهیم ولی برخی تعهدات
نظارتی برجامی مان را متوقف کردیم .اما ما بر اساس پروتکل
و پادمان و کد اصالحی  3.1باید اطالعات و اظهارنامه اقدامات
را ارائه کنیم و آنها راســتی آزمایــی میکنند که این کار در
حال انجام است.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه بازتاب و
واکنش اروپاییها نســب به سه گام ایران تاکنون چه بوده و
شما چه برداشتی دارید؟ گفت :اروپاییها االن خیلی ناراحت
هستند و این در مقاالت علمی و رسانهای آنها مشخص است.
واکنش آنها به شیوه خودشان است .وقتی پهپاد را زدیم چه
واکنشــی داشــتند؟ واکنش آنها احساسی و عاطفی نیست.
همان طور که واکنشها احساســی نیســت و با فکر انجام
میشود .بازتاب اندیشــکدههای آنها را بررسی کنید ببینید
وندی شــرمن و دیوید آلبرایت چه میگویند .آنها معتقدند
ایران را دارید به جلو و به سرعت به جلو هل میدهید .از این
رو آنها که باید بدانند و بفهمد میدانند.
معاون رئیس جمهور همچنیــن تاکید کرد که مذاکرات
سیاسی میان ایران و  4+1در حال انجام است.
وی درباره آخرین پیشرفتها در بحث پیشران هسته ای
گفت :به طور غیرقابل باوری در مطالعات پیشــران هستهای
جلو رفتهایم .مــا کارهای محیرالعقول میتوانیم انجام دهیم
اما گفتهام اگر امکانات مالی فراهم باشد حداقل  15سال وقت
میخواهیم و امیدوارم تا پایان سال دیگر خبر مقدماتی خوبی
در این باره داشــته باشیم .هشــت هزار زیرپروژه در این باره
شکل گرفته است.

پافشاری مجدد اتحادیه اروپا بر لزوم پایبندی ایران به برجام
کوچیانچیــک با ادعای اینکــه اتحادیه اروپا
تاکنون به توافق هســتهای پایبند بوده اســت،
گفــت :ما همواره تاکید داشــتهایم که تعهد ما
به این توافق منوط بــه پایبندی کامل ایران به
تعهداتش است.
به گزارش ایســنا ،اتحادیه اروپا در حالی از
ایــران میخواهد که همچنــان بهطور کامل به
تعهداتــش در برجام عمل کنــد که طرفهای

الیروبی حوضچههای اسکله تدارکاتی بوشهر

شــرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوقالذکر را
طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی و به مدت «چهار
ماه» به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
الف :خدمات مورد نیاز:
الیروبی حوضچههای اسکله تدارکاتی بوشهر.
ب :محل اجرای خدمات:
ناحیه بوشهر
ج :مدت خدمات مورد نیاز
چهار ماه
د :شرایط متقاضی:
 -1توانایــی ارائــه ضمانتنامــه «شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار» به مبلغ
( 1/577/000/000یــک میلیارد و پانصد و هفتاد و هفت میلیون) ریال و انجام
تعهدات قراردادی طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.
 -2توانایــی ارائه «ضمانتنامه انجام تعهدات» به میــزان  10درصد مبلغ کل
قرارداد و نیز کســر  10درصد از هریک از پرداختهای قراردادی جهت تضمین
حسن انجام کار.
 -3داشــتن گواهی صالحیت پیمانکاری معتبر با پایه «پنج و باالتر» در رشته
«آب» از ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشــور و یا داشتن سابقه فعالیت در
زمینه موضوع مناقصه.
هـ  :سایر شرایط:
 -1به تقاضاهای مشــروط و مبهم و ناقص و یا مغایر با شــرایط مندرج در این
آگهی و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
 -2شــرکت نفت فالت قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات در
چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار خواهد بود.

«ن

وب
ت دوم»

شماره مجوز1398/4704 :

متقاضیان واجد صالحیتی که دارای شرایط به شرح فوق بوده و آمادگی جهت
انجــام خدمات را دارا میباشــند میتوانند ظرف مــدت  10روز از تاریخ آگهی
نوبت دوم جهت دریافت اســناد ارزیابی به همراه مدارک مشروحه ذیل حضورا
به نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از مسجد بالل ،نرسیده به تقاطع شهید
مدرس ،خیابان تورج ،خیابان خاکزاد ،شماره  .12شرکت نفت فالت قاره ایران،
طبقه پنجم ،امور قراردادها مراجعه نمایند.
 -1اساســنامه شرکت (تصویر صفحه اول اساســنامه که موضوع شرکت در آن
ذکر شده باشد).
 -2معرفینامه معتبر شرکت متقاضی جهت دریافت اسناد.
 -3آگهیهای ثبت ،تاسیس و تغییرات روزنامه رسمی
 -4گواهی پیمانکاری معتبر با پایه «پنج و باالتر» در رشــته «آب» از ســازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور و یا داشتن سابقه فعالیت در زمینه موضوع مناقصه.
ضمنا میبایســتی ظرف مدت  14روز پس از آخریــن مهلت دریافت مدارک
ارزیابی کیفی اطالعات مورد درخواســت به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل
گردد .محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید میگردد.
نشانی :تهــران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از مسجد بالل ،نرسیده به تقاطع شهید
مدرس ،خیابان تورج ،خیابان خاکزاد ،شماره  .12شرکت نفت فالت قاره ایران،
طبقه پنجم ،امور قراردادها .تلفن23942511 :
تبصره :متقاضیان میبایســت جهت اطالع از تاریخ دقیق تحویل پیشنهادات
به کمیســیون مناقصات و نیز کسب اطالعات بیشتر در روز آگهی نوبت دوم به
سایت اینترنتی این شرکت به نشانی  WWW.IOOC.CO.IRمراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول98/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/8/14 :

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران
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جمهــوری اســامی ایران پس از گذشــت
یــک ســال از نقض برجــام توســط آمریکا و
خــروج یکجانبه ایــن کشــور از توافق که به
بازگردانــدن تحریمها علیه تهران منجر شــد
اعالم کرد که طبق متــن توافق ،اجرای برخی
تعهداتــش را کاهــش خواهد داد مگــر اینکه
اروپا بــرای حفظ برجام اقدامــی موثر و عملی
انجــام دهد .تهــران در چندیــن نوبت متذکر
شده اســت که اگر منافع ایران براساس برجام
تامین شــود  ،اقدامات گام به گام تهران نیز لغو
خواهد شد.

وزارت خارجه عراق تعرض به کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در کربال
را محکوم کرد .به گزارش ایســنا ،وزارت خارجه عراق در بیانیهای تأکید کرد
که این وزارت اقدام برخی تظاهرات کنندگان در تعرض به کنســولگری ایران
در کربال را محکوم میکند.
در این بیانیه بر پایبندی وزارت خارجه عراق به تعهداتش درباره مصونیت
هیئتهای دیپلماتیک براســاس توافق وین و ضرورت دور نگه داشــتن این
هیاتها از هرگونه خطر امنیتی تأکید شده است.
وزارت خارجه عراق افزود که امنیت هیاتهای دیپلماتیک و کنسولگریها
خط قرمز ما است و دستگاه امنیتی کشور همه تدابیر الزم برای جلوگیری از
هرگونه تعرض امنیتی به هیاتهای دیپلماتیک را اتخاذ کرده است.
وزارت خارجــه عــراق در ادامه این بیانیه تاکید کرد کــه چنین اقداماتی
بر روابط دوســتانه و حسن همجواری دو کشــور تأثیری نخواهد گذاشت .به
گزارش ایســنا ،با تداوم ناآرامیها در شــهر کربال شــامگاه یکشنبه چند فرد
آشوبگر در مقابل کنسولگری ایران در این شهر تجمع کردند.
سرکنســول جمهوری اســامی ایران در کربال در پی ایــن حوادث تاکید
کرد که نیروهای امنیتی بر اوضاع کنترل دارند و شــرایط در اطراف این مقر
دیپلماتیک کشــورمان به حالت طبیعی بازگشته است .میرمسعود حسینیان
در مصاحبه با شبکه عربی زبان العالم این موضوع را عنوان کرد.
بر اســاس برخی تصاویر منتشر شــده در فضای مجازی افراد ناشناس در
اطراف کنســولگری ایران در کربال حضور پیدا کرده و ضمن ســنگپرانی به
ساختمان این کنسولگری اقدام به آتشافروزی کردند.
فرماندهــی پلیس کربــا نیز اعالم کرد که اوضاع در اطراف کنســولگری
جمهوری اسالمی ایران در کربال تحت کنترل است.
رویداد

خوشحالی نتانیاهو از سیاستهای ترامپ
در قبال ایران

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی گفت که این رژیم به همراه آمریکا تنها دو
هدف را دنبال میکنند؛ منع ایران از دســتیابی به ســاح هسته ای و مقابله با
اشغال بخشی از خاورمیانه که متعلق به اسرائیل است .به گزارش ایسنا ،بنیامین
نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صفحه توییتر خود نوشت :در کنفرانس
بینالمللی رسانههای مسیحی گفتم که به رسمیت شناختن اورشلیم (قدس) به
عنوان پایتخت اسرائیل از سوی ترامپ را باید به وی تبریک بگوییم .وی با اشاره
به اینکه ترامپ بلندای جوالن را نیز بخشــی از اسرائیل میداند و با بیان این که
اکنون دیگر با اسرائیل به عنوان یک دشمن رفتار نمیشود بلکه با آن به عنوان یک
هم پیمان ضروری در مبارزه با اسالم افراطی که سنیهای افراطی مانند القاعده و
داعش آن را رهبری میکنند ،برخورد میشود گفت که همچنین با آن به عنوان
هم پیمانی که بیش تر با اســام شــیعی افراطی که به ادعای وی ایران و دنباله
روهای این کشور آن را رهبری میکنند ،رفتار میشود .وی با اشاره به آغاز عادی
ســازی روابط میان رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی گفت :مهم ترین
مساله عدم دستیابی ایران به سالح هسته است و ما با تالشهای این کشور برای
ایجاد امپراتوری و اشغال کشورهای دیگر مقابله خواهیم کرد.
کوتاه از دیپلماسی

تکذیب درخواست ایجاد بخش کنسولی آمریکا در ایران

گروه سیاسی :ســخنگوی وزارت امور خارجه ادعای وال استریت ژورنال
بــه نقل از یک مقام آمریکایی مبنی بر درخواســت ایــران برای ایجاد بخش
کنســولی آمریکا در سفارت سوییس در تهران را تکذیب کرد .به گزارش روز
دوشنبه اداره کل اطالعرسانی و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه« ،سید
عباس موســوی» ادعای منتشره در روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک
مقام آمریکایی مبنی بر اینکه ایران خواستار ایجاد یک بخش خدمات کنسولی
آمریکا در سفارت سوئیس در تهران شده است به شدت تکذیب کرد.

