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سرویس کارگری .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :بهبود وضعیت آینده جهان کار نیازمند همکاری همه با یکدیگر
به منظور فراگیر کردن صلح ،عدالت اجتماعی و کار شایسته است .متاسفانه در جهانی زندگی میکنیم که برخی کشورها به
نالمللی بیتوجه هستند و اینها برای توسعه منافع اقتصادی و سیاسی خود ،بخشی از جهان را به خشونت
توافقنامههای بی 
میکشانند،کودکانوزنانبیگناهرابمبارانمیکنند.متاسفانهدرجهانامروز،برخیقدرتهابحرانزاییوتولیدخشونتمیکنند
که نتیجه ناخوشایند آن بیش از همه بر زنان و کودکان تاثیر دارد .به گزارش کار و کارگر ،علی ربیعی در سخنرانی خود در مجمع
نالمللیکار،گفت:پیشازآغازسخن،مایلمماهمبارکرمضان،ماهرحمتومبارزهبافقررابهخواهران
عمومیاجالسسازمانبی 
وبرادرانمسلمانمدرهیئتهایاعزامیومیلیونهاکارگرروزهدارتبریکبگویم.
در صفحه 3

رهبرانقالب در مراسم سالگرد عروج ملکوتی امام(ره):

سازمان انرژی اتمی سریع ًا مقدمات
رسیدن به ۱۹۰هزار سو را فراهم کند
بسیاری از آرزوهای امام خمینی در زمان حیات پربرکتشان محقق شد
دچار ضعف نمیشویم و در برابر زیادهخواهی و زورگویی دشمنان میایستیم
برنامه دشمن ایجاد آشوب با سوءاستفاده از مطالبات مردمی است

در صفحه 2

محجوب در دیدار با دبیرکل اتحادیههای کارگری سوریه:

هزین ه بلندپروازی آمریکا را
برخی دولتهای عربی منطقه پرداخت کردند

ســرویس کارگری .دبیرکل خانه کارگر در حاشیه یکصدوهفتمین نشست ســاالنه سازمان بینالمللی کار با
دبیرکل اتحادیههای کارگری کشور سوریه دیدار کرد .به گزارش کار و کارگر ،علیرضا محجوب در این دیدار با
یادآوری اقدامات مشترک گذشته در مجامع جهانی مرتبط با مسائل کارگری از تالشهای چشمگیر و پردامنه
تیم کارگری ســوریه در کنفدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری ( )WFTUتقدیر کرد .دبیرکل خانه کارگر با
اشــاره به سختیهایی که در معیشت و اشتغال کارگران سوری پس از تهاجمات تروریستها حاصل شده ،به
اســتمرار شــیطنتهای جمهوریخواهان آمریکا و ترامپ پرداخت و تاکید کرد که ترامپ از یکسو براساس
تسویه حساب با رقبای داخلی و از سوی دیگر برای تضعیف خط اصیل مقاومت در منطقه تالش میکند.
در صفحه 3

رئیس سازمان انرژی اتمی :

زیرساخت ایجاد چند صد هزار سو آماده است

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت که اقداماتی که ســازمان انرژی اتمی آغاز کرده است ،خالف برجام نیست و افزود:
زیرساخت ایجاد چند صد هزار سو آماده است .به گزارش خبرگزاری فارس ،علی اکبر صالحی روز سه شنبه در نشستی
خبری در پی دستور مقام معظم رهبری به سازمان انرژی اتمی عنوان کرد :دیروز رهبر انقالب فرمانی صادر کردند که سازمان در
یکسری زمینهها که در چارچوب برجام است فعالیتهایی را آغاز کند و سرعت ببخشد .وی افزود :چند اصل است که باید
مدنظر قرار دهیم ،یک اصل التزام به تعهدات است که رهبری فرمودند اگر ایران تعهدی را پذیرفت قطعا ملتزم به آن تعهدات
است و این یک اصل اخالقی ،دینی و سیاسی است که ما ملتزم به تعهداتمان هستیم و این اصل در سازمان همواره مدنظر
بوده است .ما قبل از برجام توافقنامه پادمانی را به طور کامل مدنظر قرار میدادیم ،بعد از برجام به این توافقنامه هم پروتکل
الحاقیاضافهشدوهممالحظاتبرجامی.ماقبلازبرجامبهتوافقنامهعملمیکردیموبعدازبرجامبههرسهعملمیکردیم.
صالحی خاطرنشان کرد :اصل دوم این است که فعالیتهای هستهای ایران همانطور که از سوی مقامات ارشد ایران اعالم
شده ،صلح آمیز است و مبنای آن فتوای رهبری است که صراحتا فرمودند تولید ،انباشت سالحهای هستهای و کشتار جمعی
حرام است و ما هیچگاه منحرف از این اصل نشده و نخواهیم شد .معاون رئیس جمهور درباره اصل سوم بیان کرد :اصل سوم
اهمیت صنعت هستهای برای کشور است که دو هدف عمده را سازمان انرژی اتمی دنبال میکند یکی تامین برق هستهای و
دیگری تامین سوخت نیروگاههای هستهای .صنعت هستهای از این باب مدنظر کشور ایران است که میتواند در سبد تولید
انرژی جایگاهی قابل توجه داشته باشد .رهبری بارها بر این اصل تأکید داشتند و حمایتهای الزم را همچنان در این زمینه
داشتهاند.رئیسسازمانانرژیاتمیخاطرنشانکرد:اصلدیگرایناستکههمزمانیتحریموبرجامغیرممکناستورهبری
دیروز صریحا این موضوع را فرمودند که ما نمیتوانیم هم برجام را داشته باشیم و هم شاهد تحریم باشیم .صالحی یادآور شد:
تمامی فعالیتهای ما در چارچوب این اصول چهارگانه است .وی گفت :فناوری هستهای ذاتا یک فناوری دوگانه است و
میتوان استفاده دوگانه از آن کرد ،استفادههای غیرصلحآمیز و صلحآمیز و ما به دنبال استفاده صلح آمیز هستیم .امکان استفاده از
این فناوری در حوزه صنعت ،کشاورزی و  ...است و ظرفیت بسیار با ارزشی است .اگر ما بتوانیم این صنعت را به حد بلوغ در
کشوربرسانیم،قطعاصنایعدیگرازشرایطاستانداردهایفناوریبرخوردارخواهندبود.متاسفانهغربسعیمیکنداینفناوری
و صنعت که برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است را به نقطه ضعف تبدیل کند.
ادامهدرهمینصفحه

رئیس سازمان انرژی اتمی :

ادامهازهمینصفحه
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد:
طرف مقابل نمیخواهد ما از این ظرفیت
برخوردار و عامل قدرت باشیم و در افکار
عمومی به گونــهای کار میکنند که ایران
کشــوری نفت خیز اســت و چرا دنبال
نیروگاه های هستهای است .این در حالی
است که در حال حاضر کشوری در حوزه
خلیج فارس هست با دو سه میلیون نفر
جمعیت و اندازه ما نفت صادر میکند و
همیناالنچهارنیروگاههستهایمیسازد.
وی بیــان کرد :آنها به دنبال ســاختن
افکار عمومی هستند که افکار عمومی را
نسبتبهاینصنعتوفناوریسستکنند
و متاسفانه برخی در تحلیلهایشان این
مطلب را در داخل بازتاب میدهند.
صالحی ادامه داد :بهتر اســت عزیزان
به گفتمان علمی در این زمینه توجه کنند.
مسائل فنی و علمی چیزی نیست که هر
کســی بتواند راحت وارد آن عرصه شود
و اظهارنظر کند ،اظهارنظرهای روزنامهای
و بعد بگویند صنعت هستهای برای چه،
بدون اینکه استدالل علمی پشت آن باشد.
مــا نمیخواهیم این دســتاورد عظیم که
موجب اقتدار و عزت ایران شده ،به نقطه
ضعفدرافکارعمومیتبدیلشود.رسانه
هامسئولیتسنگینیدراینزمینهدارند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم
رهبری مبنی بر اینکه برجامی که االن به آن
تعهدکردیمقبولداریمولیبرجاممعیوب
شده را قبول نداریم ،ما نمیپذیریم برجام
مجددا مورد مذاکرات دوباره قرار بگیرد
و لذا برجام معیوب شده را قبول نداریم،
گفت :از ابتدای دولت یازدهم که مذاکرات
هستهای آغاز شــد ،سازمان انرژی اتمی
با توجه به تجارب گذشــته همواره این
موضوع را مدنظر داشت که این مذاکرات
ممکناستیابهنتیجهنرسدیااگربهنتیجه
رسید ممکن است طرف بدعهدی کند و
ســازمان باید به گونهای عمل میکرد که
زمان را از دست ندهد.
صالحیخاطرنشانکرد:درطولگفتگو
رهبریبارهااشارهمیکردندکهنمیتوانبه
طرفمقابلاعتمادکردوحواستانباشد.ما
از این توصیه رهبری این را استنباط کردیم
که ما پلهای پشــت سر را نه اینکه نباید
خراب کنیم ،بلکه پلهای متعدد دیگری
را هم بتوانیم ایجــاد کنیم که در صورت
برگشتن ،ما زمان را از دست ندهیم.
وی تأکید کرد :یعنی اگر قرار شد آنها
بدعهدیکردندومابرگردیم،دیگربرگشت
ما به وضعیت سابق قبل از برجام نباشد
بلکه جایگاه ما به مراتب باالتر از قبل از

برجام باشــد .لذا سازمان انرژی اتمی بنا
به توصیــه رهبری و حمایتهای رئیس
جمهوری در طول مذاکرات هستهای در
دولت یازدهم فعالیتهای زیرســاختی
وسیعی را در چارچوب تعهدات پادمانی
آغــاز کرد و ما هیچ چیز خالف تعهدات
پادمانیانجامندادیم،ولیزیرساختهای
فراوانی را شروع کردیم که ما اگر به طور
عادی میخواستیم عمل کنیم چه بسا این
زیرســاختها باید برای چند سال آینده
محققمیشد.
صالحیافزود:اماماباتوجهبهشرایطی
که داشتیم فرزندان شما در سازمان انرژی
اتمی شبانه روز با حمایتهای دولت بی
سر و صدا حرکت کردند بنا به دالیلی که
ممکن بود مورد سوء استفاده قرار بگیرد.
هــر چند مــا در چارچوب مقــررات و
تعهداتعملمیکردیم.
صالحی گفت :مثال یک زیرساخت،
زیرساخت تاسیسات برقی نطنز است که
قبل از برجام آن را نداشــتیم و با سرعت
کار کردیم و هزینه زیادی پرداختیم و االن
تاسیسات برقی نطنز برای چند صد هزار
سو آماده اســت .اگر عادی میخواستیم
انجامدهیمممکنبوداینزیرساختبرای
سالهایآیندهانجامشود.
وی افزود :ما همچنین واحد اختالط
در نطنز که  ٢٠فروردین شــاهد رونمایی
آن بودید و رئیس جمهور افتتاح کرد کار
عظیمیبود.
رئیس ســازمان انرژی اتمی ادامه داد:
کار دیگــری که در نطنز انجام شــد و باز
در چارچــوب تعهــدات پادمانی ما بود؛
ولی اعالم عمومی نکردیم ،برای ساخت
ســانتریفیوژهای پیشــرفته بود .ما برای
ساخت این سانتریفیوژها ،باید تاسیساتی
را فراهــم میکردیم و بهترین تجهیزات
اندازهگیری ،تجهیزات مختلف کنترلی و
مکانی برای مونتاژ سانتریفیوژهای جدید
را باید انجام میدادیم که این کار را انجام
دادیم و فعالیتهای گستردهای را داشتیم
ولــی آنجا را به کار نگرفتیــم و به فرمان
رهبری و دســتور رئیس جمهور ما برای
به کارگیری این زیرساخت بسیار افتخار
آفرین کار را آغاز کردیم و امیدوارم در آینده
نزدیک مصاحبهای در آن محل از طریق
صدا و سیما داشته باشیم که توضیحاتی
درباره مرکز جدید مونتاژ ســانتریفیوژها
بدهیم.
وی یــادآور شــد :ایــن مرکــز اگــر
میخواست طبق روال عادی راه اندازی
شود باید در شش سال آینده آماده میشد
ولی طی هفته ها و ماههای آینده کامل و

زیرساخت ایجاد چند صد هزار سو آماده است

برپامیشود.
صالحی افزود :ما همواره به طرفهای
مقابل گفتهایــم اراده ملت ما را نیازمایند.
بارها اراده این ملت در این 40سال آزموده
شده است.
وی گفت :ما زمان را از دست ندادهایم.
برجام را هم در راســتای منافع کشور و
منطقه و جهان میدانیم و برجام یکی از
عوامل حمایتی مهم از  NPTاســت و
در صورت فروریزی برجام خیلی چیزها
عوض میشود که امیدواریم چنین اتفاقی
نیفتد و اینجا اعالم میکنم سازمان انرژی
اتمی برای همه سناریوها از قبل خود را
آماده کرده است.
صالحی به ایجاد وضعیت تست لوپ
ت ســوختهای مدنظر که در
برای تس 
شرایط واقعی قرار بگیرد ،نیز اشاره کرد.
رئیس ســازمان انرژی اتمی در پاسخ
به سؤالی درباره عکس العمل اروپا گفت:
اقداماتی که ســازمان انــرژی اتمی آغاز
کرده اســت خالف برجام نیست .اینکه
ما کارخانه تبدیل اورانیوم را داریم و این
کارخانهسالهامتوقفبوده چوناورانیوم
طبیعینداشتیموبعدازبرجامموفقشدیم
 400تن به ذخایر اورانیوم اضافه کنیم .ما
االن میتوانیم ذخایر اورانیوم را باال ببریم
و عالوه بر آن کارخانه تبدیل اورانیوم که
قریب  10ســال بود متوقف شده بود به
دلیل نداشتن مواد اولیه کیک زرد مجددا
راهاندازیمیشودوعیبهایاینکارخانه
گرفته و بازسازی میشود و خالف برجام
همنیست.آنهامیخواهندبهچهاعتراض
کنند که شما کیک زرد را هم تولید نکنید.
اقدامات ما همه از این جنس اســت که
خالفبرجامنیست.
وی در پاســخ بــه ســؤال دیگــری
عنوان کرد :مقــام معظم رهبری فرمودند
زیرســاختهای الزم را برای  190هزار
سو آغاز کنید آن هم در چارچوب برجام.
نفرمودند به یک باره  190هزار سو را در
یک زمان کم بسازید.
صالحیخاطرنشانکرد:مااگربخواهیم
به ســانتریفیوژ ورود پیــدا کنیم دیگر به
سانتریفیوژهایجدیدتوجهخواهیمکردنه
سانتریفیوژهایIR1بلکهسانتریفیوژهای
 IR2Mو  IR4و  . IR6البته هنوز داریم
تســتهای الزم را در مــورد  IR8انجام
میدهیم و ما اگر بخواهیم در شرایطی که
برجام به هم بریزد ،سانتریفیوژهای جدید
را مونتاژ کنیم قطعا سانتریفیوژهای نسل
جدیــد را مونتاژ خواهیم کــرد .اما فعال
در چارچوب برجام عمل میکنیم .هیچ
چیزی خالف برجام عمل نخواهیم کرد،

این دســتور مقام معظم رهبری است .ما
زیرساختها و آمادگیهای الزم را برای
اینکــه وارد این عرصه بشــویم را آغاز
خواهیمکرد.
وی گفت :دســتورالعملی کــه آقای
روحانی در نامهای به سازمان داده سه مورد
مشخص بود که در حال پیگیری هستیم،
شامل تولید ، UF6کارخانه تولید UF4و
مرکزجدیدمونتاژسانتریفیوژ.
وی درباره مقدمات غنی ســازی 190
هزار و زمان رســیدن به این میزان گفت:
مقدمات آن یک ســالن مونتاژ است که
خیلی از کارهای این سالن را انجام دادیم
و امیدواریم ظرف هفتهها و یکی دو ماه
آینــده از هر حیث آماده باشــد ،ولی این
به معنای شــروع مونتاژ سانتریفیوژهای
جدید به مفهوم تولید انبوه نیســت .این
امکاناتهستکهاگرخداینکردهبرجام
فروریخت که امیدوارم چنین نشــود ،ما
دنبال این نباشیم که بخواهیم سالن ایجاد
کنی .م
صالحی افــزود :در صورتی که برجام
فرو بریزد ظرفیت این سالن مونتاژ اینقدر
باالست که در زمان کوتاهی میتوانیم به
این ظرفیت ( 190هزار سو) برسیم.
رئیس ســازمان انرژی اتمی در پاسخ
به ســؤال دیگری بیان کرد :درباره خروج
از برجــام باید واکنش طرف های مقابل
را رصــد کنیم .به اســتناد بیانات رهبری
نمیتوانیمهمزمانشاهدالتزامبهتعهداتمان
در برجام باشــیم و از طرف دیگر شاهد
تحریمباشیم.عزیزانمادروزارتخارجه
رصد می کنند هر جور شرایط و تحوالت
مذاکرات انجام شد ،به موازات آن آمادگی
برایاقداماتمتناسبباتحوالتخواهیم
داشت .ما برای هر سناریویی آماده هستیم
سناریوی با برجام بدون برجام و سناریوی
مرضی الطرفین و ...
صالحی همچنین خاطرنشان کرد :این
اقدامسازمانانرژیاتمیبهمنزلهشکست
مذاکراتکنونی(بااروپا)نیست .مذاکرات
پیش میرود و آنگونه که دوستان گفتهاند
به طور نسبی رضایتمندی هم هست فقط
برای اینکه طرف مقابل احساس نکند در
شرایطی هستیم که هم برجام را بپذیریم
و هم تحریم را ،عزیزان ما این تصمیم را
گرفتند.
صالحی در پاسخ به سؤال خبرنگاری
دربــاره رونــد همکاریها بــا آژانس و
بازرسیها از تاسیســات هستهای ایران
خاطرنشان کرد :هیچ اتفاقی در خصوص
تعهداتماننمیافتد.موافقتنامهپادمانانجام
خواهد شد و بازرسیها در آن چارچوب

و در چارچــوب پروتــکل و مالحظات
برجامی انجام میشود .هیچ خدشهای به
تعهداتمان نسبت به بازرسیهای آژانس
و در چارچوب تعهداتمان اتفاق نخواهد
افتاد.
رئیس ســازمان انرژی اتمی در پاسخ
به سؤالی درباره بحث خروج از معاهده
 NPTو پروتــکل الحاقــی در صورت
خــروج از برجــام بیــان کــرد :این یک
بحث سیاسی اســت ،بنده نظر دارم ولی
تصمیمات به مقامات ارشــد نظام برمی
گردد تا جایی که استنباط دارم ایران خیلی
توجه ویژهای دارد که  NPTمســتحکم
ســرجایش باشــد چون در جهت منافع
نالمللی اســت و اینکه در این
جامعه بی 
معاهدهبمانیمیانمانیممنوطبهنظرمقامات
ارشد نظام است.
وی درباره بازطراحی راکتور اراک هم
گفت :در بحث بازطراحی راکتور جلوتر
از زمانبندی هســتیم و طراحی مفهوم و
پایه را به طور کامل تمام کردهایم و تاییده
بــه لحاظ فنی مورد تایید چین ،آمریکا و
 5+1قرار گرفته و االن طراحی تفصیلی را
داریم که به طرف چینی ارائه دادیم و االن
هیأت ما در چین هستند و در حال بررسی
موضوعات هستند .ما داریم به آستانه تهیه
نقشهها و ساخت تجهیزات جدیدی مثل
کالندریامیرسیموبایدسفارشتجهیزات
رابدهیم.
صالحی درباره نخبههای هستهای نیز
گفت :ما هیچ نخبه و دانشــمند هستهای
را کنار نگذاشــتیم .اگر طرف اســتخدام
رســمی باشــد می تواند دیوان عدالت
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب روستائی
استان مازندران

اداری شکایت کند.اگر در شرکتهای ما
کار میکند ،ما قریب  10شرکت داریم که
قراردادهاییکسالهمیبندند.
رئیس ســازمان انرژی اتمی در پاسخ
به سؤالی مبنی بر اینکه بعد از چه مدتی
میتوانیم در ذخیره اورانیوم غنی شده به
میزان قبل از برجام برسیم؟ گفت :اورانیوم
ذخیره شــده قبلــی ما در طــول چندین
ســال تولید و ذخیره شده است .ما که از
ابتدا چندین هزار ســانتریفیوژ نداشتیم.
االن ظرفیت غنی ســازی ما حدود هفت
هزار سو اســت یعنی ما در عرض زمان
کوتاهتری مثال اگر هفت هزار ســو را به
کار بگیریم ســالی دو تن میتوانیم تولید
کنیم؛ اگر از برجام خارج شویم میتوانیم
به فوریت ظرفیت غنی سازی را باال ببریم
و این زمان مورد نیاز را حداکثر به دو سال
برسانیم.
فعالبراساسفرمایشاترهبریدر
چارچوبتوافقپیشمیرویم
همچنین  ،سخنگوی سازمان انرژی
اتمیگفت:ماخارجازبرجامانتخابهای
متعددیداریم،امافعالبراساسفرمایشات
رهبریدرچارچوببرجامپیشمیرویم،
منتها کارهایی که شاید میشد سالهای
بعد انجام دهیم در زمان کوتاهتری انجام
میدهیم.
بهروز کمالوندی روز سهشنبه در جمع
خبرنگاران در پاسخ به سؤالی گفت :فعال
درچارچوببرجاماقداممیکنیمومفهوم
آن این اســت که اگر الزم باشد خارج از
چارچوب برجام نیز آمادگــی داریم ،اما
اقداماتی کــه االن در حال انجام اســت

از جملــه دو نامهای که به آژانس دادیم و
اعالم کردیم که ظرفیتهایی که در حال
تولید هســتیم براســاس کد  ٣.١است و
هیچ مغایرتی با برجام و تعهدات پادمانی
ما ندارد.
کمالوندیادامهداد:درارتباطباساخت
مرکزسانتریفیوژهاهمینگونهاست،یعنی
مادامی که در حال ساخت است و تا زمانی
کــه انجام میشــود در چارچوب برجام
خواهــد بود و بحث تولیــد آن تا زمانی
که ما در برجام باشیم ،اگر نیاز به ساخت
سانتریفیوژجدیددربحثتحقیقاتباشد،
انجام میدهیــم ،وگرنه بحث تولید انبوه
نداریم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی اضافه
کرد :آقای صالحی هم اشــاره داشتند به
اینکهظرفیتاینمرکزظرفیتتولیدباالیی
است و ما به سرعت میتوانیم ماشینهای
بیشتری تولید میکنیم و این به معنای ان
اســت که ظرفیت تولید ما باال رفته و هم
به معنای آن است که ما با سرعت زیادی
و در زمان کوتاهی میتوانیم بنا به فرمایش
رهبری در خصوص تهیه ملزومات بازم
برای رسیدن به  ١٩٠هزار سو اقدام کنیم
و این هیچ مغایرتی با تعهدات ما ندارد.
وی ادامه داد :اگر آنها تعهداتشــان را
انجام میدادند هیچ نیاز نبود که ما از االن
به دنبال ظرفیت تولید انبوه باشــیم و ما
میتوانستیم با فرصت بیشتری این کار را
انجام دهیم اما از آنجایی که شائبه این را
داشتیم که طرف مقابل بدعهدیهای خود
را ادامــه دهد ،ما آمادگی خود را برای هر
سناریووشرایطیحفظکردیم.

وی در پاسخ به ســوالی درباره میزان
ذخایــر عنوان کــرد :ذخایــر اورانیوم ما
براساس  UF6به میزان  ٣٠٠کیلو است
و البته Uما ٢٠٠کیلو است ،ولی ما برخی
استثنائات هم داریم .یعنی اگر سوختی که
تولیدمیکنیمتابشیباشد،متفاوتخواهد
بود.
کمالوندی با بیان اینکه نامههایی که به
آژانس ارسال کردیم بیانگر این است که
ما خیز الزم را در صورت بدعهدی طرف
مقابل برداشــتهایم ،عنوان کرد :اگر آنها به
تعهداتشان پایبند نباشــند ما به سرعت
کوتاهی میتوانیــم محدودیتهایی که
داوطلبانهپذیرفتیمراجبرانکنیم.
وی در خصــوص اقدامات ایران در
صــورت خروج از برجام گفت :چو فردا
شــود فکر فردا کنیم ،وقتی قرار شد که ما
از برجام خارج شویم بهتر است درباره آن
صحبتکنیمامابارهااینمسئلهراگفتهایم
که ما ظرفیتهای الزم را ایجاد کردهایم ،اما
اینبهمعنایآننیستکهازاینظرفیتها
تا زمانی که برجام ادامه دارد ،استفاده کنیم.
کمالونــدی افزود :ما در این ســالها
دســت روی دست نگذاشــته و کارهای
زیادی را انجام داده ایم و زمانی که شرایط
تغییر کند ایران به هیچ وجه دست بسته
نخواهد بود و شــرایط بــه گونهای پیش
خواهدرفتکهطرفمقابلمتحیرخواهد
شــد .یک نمونه از این اقدامات ما تولید
باالیماشینهاستبخصوصماشینهای
جدید و وقتی که اینها نصب شوند ذخیره
ما که االن هفت هزار سو است می تواند
چندبرابرشود.

اصالحیه آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

پیرو آگهی شــماره  1413موضــوع ارزیابی کیفی مشــاوران (انجام خدمات
مطالعات مرحله اول و دوم پروژه های آب و فاضالب روستایی مازندران)بدلیل
ایام تعطیالت رســمی مهلت تحویل اســناد ارزیابی کیفی به دبیرخانه شرکت
آب و فاضالب روســتایی مازندران تاروز دوشنبه مورخه  97/3/21ساعت 14
تمدید گردید .لذا به اســنادی که بعد از تاریخ مقرر ارسال گرددترتیب اثر
داده نخواهد شد.
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