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 امام جمعه، استاندار و قالیباف برای ساخت پتروشیمی
 در مقابل رئیس جمهور و دادستان صف آرایی کرده اند

جنگ داخلی بر سر میانکاله!

سياست 2

شهرنوشت 6

اختالف در موضوع سپاه همچنان باقی است

برجام؛ بدون   پیشرفت، 
بدون پیشنهاد

اخبار برجــام روزبــه روز ناامیدکننده تر 
می شوند. چالش بر سر قرارداشتن نام سپاه 
در فهرست ســازمان های تروریستی از نگاه 
ایاالت متحــده ظاهرا به بن بســت مطلق 
رســیده اســت. تازه ترین خبر این است که 
کاخ سفید پیشــنهاد دیگری برای مصالحه 
با ایران نخواهد داشــت و تصمیم به تهران 
واگذار شده است. با توجه به اخبار متعددی 
که از نارضایتی ایــران از گزینه های موجود 
برای احیای برجام حکایــت دارند این خبر 
ممکن است حاکی از آخرین گام ها به سمت 
فروپاشــی مذاکرات به جای احیای برجام 

باشد.الرا روزن، خبرنگار سیاست بین الملل 
اســت که برای رســانه هایی مثل المانیتور 
نیز می نویســد. او کــه از ابتــدای ماجرای 
مذاکرات هســته ای آن را پوشــش می داده 
است؛ در خبرنامه شخصی خود در وب سایت 
ساب استک نوشت دولت بایدن ظاهرا تصمیم 
گرفته است پیشنهاد متقابل دیگری درباره 
چگونگی رســیدن به توافق بر سر اختالفات 
باقیمانده به ایران ندهد. او می نویسد که یک 
مقام ارشــد دولت از ارائه پاسخ واضح در این 
زمینه خودداری کرده اســت، با این توضیح 

که دولت در صحنه علنی مذاکره نمی کند.

واکنش یک کارشناس به دستور شناسایی پشت پرده گرانی ها: 

تیم اقتصادی دولت مسئول تورم امروز است
چرتکه 3

 ورود ستاد امر به معروف
 به حوزه خودروسازی!

 درباره توهین عجیب باشگاه اسپورتینگ
 به مهدی طارمی

از او متنفر باشید! 

رسیدن نرخ سه نوع برنج 
ایرانی به ۱۰۰ هزار تومان

مطهری: 

روسیه از شکل گیری 
اسرائیل دوم در منطقه 

جلوگیری می کند

دموکرات ها به دنبال تعدیل خواسته های عربستان هستند

 تکاپوی کنگره 
 در پی تیرگی 

روابط بایدن با ریاض

 صدای انفجار مهیب 
در سرابله 
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سياست 2

سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد 
که به دلیل عملیات تروریستی که 
علیه مجتمع تســای کرج صورت 
گرفت مجبــور به تشــدید تدابیر 
امنیتی شــدیم و بخــش مهمی 
از ماشــین هــای تولیــد قطعات 
سانتریفیوژ را به مکان امن تری جابه 

جا کردیم.
بــه گــزارش ایســنا، بهــروز 
کمالوندی، در گفتگویی درخصوص 
انتقال برخی تاسیسات هسته ای از 
مجموعه تسای کرج به نطنز، گفت: 
برای توســعه و تولید ماشین های 
سانتریفیوژ، تامین و امنیت برنامه 
های کلی داریم از همین رو متاسفانه 
به دلیل عملیات تروریستی که علیه 
تســای کرج صورت گرفت مجبور 
به تشدید تدابیر امنیتی شدیم که 
بخش مهمی از این ماشین ها را جابه 
جا کردیم و باقی مانده را نیز به نطنز 
و اصفهان منتقل کردیم. به عبارت 

دیگر ماشــین های تولید قطعات 
سانتریفیوژ به دلیل اهمیت باالیی 
که دارد به مکانی امــن تر جابه جا 
شــدند و اکنون نیز در حال کار می 

باشد.
وی در گفت وگو با شبکه العالم با 
بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در دو مرحله نیز گزارش داده 
اســت تاکید کرد: نخست در زمان 
انتقال این دستگاه ها و دیگری در 
مرحله دوربین ها و شروع به کار آن 
ها که با توجه به ابهاماتی که مطرح 

شده بود ما توضیحاتی ارائه دادیم که 
اقدامات صورت گرفته در چارچوب 
توافقات است و همین طور نظارت 
ها وجود دارد اما تا زمانی که توافقی 
صورت نگیرد اطالعــات نزد ما می 

ماند و احتماال حذف می شود.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
درباره ســفر گروســی به تهران و 
مذاکرات ویــن نیز اظهــار کرد: 
مذاکــرات را وزارت خارجه دنبال 
می کند، در بخشی از مذاکرات در 
یک یا دو ماه گذشته موضوع مسائل 

باقی مانده پادمانی هم مطرح بود 
که بنده سفر کردم و مالقات هایی 
هم داشتیم، در نهایت به چارچوبی 
رســیدیم تا موضوعات با سرعت 
حل و فصل شــود که در راستای 
آن بیانیه ای 4 بندی منتشر شد که 
سه بند آن اجرا شده است در واقع 
اواسط اجرای بند سوم هستیم بعد 
از آن عمال زمینه برای ارائه گزارش 
آژانس به شورای حکام در ماه ژوئن 
فراهم می شود، این در واقع زمان 
بندی بود که صورت گرفته و اصرار 
ما هم این بود تا قبل از ژوئن و زمان 
گزارش آژانس منتشر شود. انتظار 
ما این اســت که اگر تفاهمی باشد 
عمال نباید سوالی در رابطه با مسائل 

گذشته باقی بماند.
وی خاطرنشان کرد: مذاکره ای 
در رابطه با موضوعات فنی در حال 
حاضر نداریم اگر چه ممکن اســت 
بعضی مســائل کوچک باقی مانده 
باشد که در حال برطرف شدن است.

خبر

کمالوندی:

ماشین های تولید قطعات سانتریفیوژ به جای امن تری منتقل شدند

آگهي برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي 
ساالنه نظام مهندسي معدن استان بوشهر

تاريخ 1401/01/27
مجمع عمومي عادي ســاالنه سازمان نظام مهندســي معدن استان بوشهر در روز يکشنبه مورخ 
1401/02/18 از ساعت 15 الی 17 در محل ساختمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
بوشــهر برگزار خواهد شــد. اعضايي داراي حق رای جهت انتخاب بازرس سازمان هستند که  

عضويت معتبر داشته باشند )عدم بدهي حق عضويت(. 
دستور کار مجمع به شرح زير است:

گزارش عملکرد ســاالنه هیات مديره  در ســال 1400- بررســي و تصويــب تزارنامه مالي 
ســال1400- بررسی و تصويب بودجه پیشنهادی ســال1401- انتخاب بازرس-برسی ساير 

موارد قابل طرح
همچنین اعضاي متقاضي احراز سمت بازرسي مي¬توانند حداکثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 
مورخ 1401/02/17 جهت اعالم داوطلبي و تکمیل فرمهاي مربوطه به دفتر ســازمان مراجعه 

نمايند.)شرايط داشتن پروانه پايه دو به باال و پروانه اشتغال دارای تاريخ معتبر(.
- در صورت عدم حضور اکثريت نســبی،  دور دوم جلسه مجمع پس از گذشت يک ماه برگزار 

خواهد شد 
  سازمان نظام مهندسي معدن استان بوشهر

مطهری: 
روسیه از شکل گیری اسرائیل دوم در منطقه 

جلوگیری می کند
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه روســیه از شکل گیری 
اسرائیل دوم در منطقه جلوگیری می کند، گفت: 
دور جدید انتفاضه در فلســطین با قیام مردمی و 
عملیات مسلحانه سازمان دهی شده آغاز می شود.

به گزارش ایسنا، اردشــیر مطهری در یک رشته 
توئیت در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »آمارهای منتشر شده از 
سوی بانک مرکزی نشان می دهد که روند کاهشی تورم ادامه دارد و در سال 
جدید ارزش پول ملی تقویت می شود.ایران نفت می فروشد و دالر وارد می 
کند و اینک از فروش نفت به ریال ســخن می گوید.روسیه از شکل گیری 
اسرائیل دوم در منطقه جلوگیری می کند.دور جدید انتفاضه در فلسطین با 

قیام مردمی و عملیات مسلحانه سازمان دهی شده آغاز می شود.


