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خبر
بسته پیشنهادی اروپا تحت تاثیر
اظهارات نسنجیده مسئولین ارائه شد

یک کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت:
علت ارائه بسته پیشنهادی ضعیف اروپا این
اس��ت که آنها فکر میکنند ایران تحت هر
شرایطی با اروپا ادامه خواهد داد؛ این ذهنیت
ناشی از اظهارات نسنجیده مسئولین بود .فواد
ایزدی ،کارشناس مسائل بین الملل  ،پیرامون
برگزاری کمیس��یون مشترک برجام و آینده
رواب��ط ایران با اروپا با در نظر گرفتن بس��ته
پیشنهادی آنها در قالب برجام اظهارکرد :بیانیه
ای که در وین صادر ش��د در واقع در مس��یر
برجام بود .به ای��ن تعبیر که امتیاز دادن نقد
و امتیاز نگرفتن نسیه ،شما ببینید که در متن
بیانیه و در بند ششم آن آمده که ایران اعالم
کرده است که فعاالن اقتصادی که به دنبال
کسب و کار مشروع در ایران هستند با ُحسن
نیت عمل کردند .به گزارش مهر،کارشناس
مسائل بین الملل اظهار کرد :در جای دیگری
از ای��ن بیانی��ه آمده که قرار اس��ت انگلیس
ریاس��ت کارگروه مش��ترک رآکتور اراک را
بر عهده بگیرد که این موضوع با اش��اره به
سابقه منفی و اس��تعماری انگلیس در ایران
ج��ای تعجب دارد که چرا طرف ایرانی آن را
پذیرفته و نکته دیگر این موضوع آن است که
در متن فارسی آمده انگلیس به جای آمریکا
ریاست این کارگروه را بر عهده خواهد داشت
اما در متن انگلیس��ی چنین چیزی نیس��ت.
بنابرای��ن تناقضی میان ترجمه و متن اصلی
آن وج��ود دارد .وی ادام��ه داد :لذا این متن،
متن بسیار ضعیفی است و مشکالت زیادی
دارد و در عمل هم ما اقدام خاصی از اروپایی
ها ندیدیم .مشکل این است که آنها فکر می
کنند چه به ما بسته پیشنهادی سنگینی بدهند
و چه بسته سبکی ارائه کنند ،ایران در برجام
خواهد ماند و این به دلیل اظهارات نسنجیده
مسئولین کشور است که قبل از خروج آمریکا
از برجام گفتند اگر آمریکا خارج شود ما با اروپا
ادامه خواهیم داد .این را مس��ئولین کشور و
آقای رئیس جمهور بیان کردند .تا زمانی که
این ذهنیت اصالح نشود که ایران تحت هر
شرایطی با اروپا ادامه خواهد داد ،ارائه این نوع
بس��ته های پیشنهادی از سوی اروپا گریبان
کشور را خواهند گرفت.

محمدرضا عارف رئیس فراکس��یون امید
مجلس در نشست خود با اصحاب رسانه،
گف��ت :در اینک��ه س��وال از رئیسجمهور
حق نمایندگان اس��ت ش��کی نیس��ت و
قانون اساس��ی با صراحت ساز و کار سوال
مقامات را از جمله رئیسجمهور را مشخص
کرده اس��ت بنابر این ما مخالف س��وال از

عارف از جانب حامیان دولت اعالم کرد

برای سؤال از رییس جمهور قداستی قائل نیستیم ،منافع مردم مهم است

رئیسجمهور نیستیم .وی در بخش دیگری
یادآور ش��د :هر چند ما مخالف س��وال از
رئیسجمهور نیس��تیم اما گاهی احساس
میکنی��م پش��ت س��وال از رئیسجمهور

انگیزههای سیاسی اس��ت .وی افزود :اگر
انگیزه س��وال از رئیسجمهور اقتصادی و
انگیزههای پاسخگویی باشد و یا انگیزههای
مطالبات م��ردم در میان باش��د ،ما هم از

سوال رئیسجمهور این خصوص استقبال
میکنی��م .بناب��ر این برای عدم س��وال از
رئیسجمهور قداست نمیگذاریم .عارف در
خاتمه گفت :این حق مجلس است و اگر به

این نتیجه برسیم که آقای رئیسجمهور باید
در مجلس حضور یابد و پاسخگوی سواالت
نمایندگان باشد از آن حمایت میکنیم در
واقع معتقدیم باید برای پاسخگویی درباره
مطالبات اقتصادی مردم و دغدغههای روز
جامعه رئیسجمهور در مجلس حضور یافته
و به سواالت نمایندگان پاسخ دهد.

اعتراض شدید جامعه دانشگاهی ایران به بازرسی پنهانی ماموران آژانش اتمی از دانشگاه علم و صنعت

آژانس اتمی با کدام مجوز دانشگاههای ما را تجسس میکند؟
گروه سیاسی :بازدیدخارج از عرف و سرزده بازرسان
آژان��س بینالمللی انرژی اتمی از دانش��گاه علم و
صنعت ،هر روز ابعاد تازهتری پیدا میکند و در عین
حال اعتراض جامعه علمی و دانش��گاهی را در پی
داشته اس��ت .به گزارش «عصرایرانیان» ،بسیاری
از منتقدان توافق هستهای موسوم به برجام اعتقاد
داش��تند که چنین توافقی حاوی نکات محرمانهای
اس��ت که میتواند برای کش��ور و اس��تقالل نظام
خسارتآفرین باشد و حاال نشانههایی دیده میشود
که بسیار خطرناک است.

اقبال شاکری :مقامات دولتی دلیل چنین اتفاقی را شفاف بیان کنند

بیانیه اس�اتید دانش�گاه امیرکبیر :استقالل کشور

نقض شد

در همین زمینه ،در پی بازرسی پنهانی ماموران آژانش
اتمی از دانش��گاه علم و صنعت ،بس��یج اس��اتید این
دانشگاه دربیانیهای اعالم کرد :بسیج اساتید دانشگاه
صنعت��ی امیرکبیر ضمن محکومیت قاطع بازرس��ی
و تفتیش آزمایش��گاهها و دفاتر اس��اتید معزز و مکرم
دانش��گاه علم و صنعت ،این حادثه را اهانت مسلم و
نقض اس��تقالل و حاکمیت ملی در محیط دانش��گاه
و جاسوس��ی از دانشمندان کش��ور دانسته و مقامات
مسئول ،علی الخصوص وزیر علوم را مسئول مستقیم
ماجرا دانس��ته ،و آنان را ملزم به عذرخواهی از جامعه
دانشگاهی و جبران هتک حیثیت واقع شده نسبت به
محیط دانشگاه و شفاف سازی در این رابطه میداند.
متن این بیانیه در ادامه آمده است:
علیرغم ادعای مکرر مسئولین اجرایی کشور در پیروی
و تبعیت از منویات رهبری معظم انقالب ،در واقعیت
شاهد عملکرد متناقض در تن دادن به خواسته های
نامش��روع دش��منان قس��م خورده انقالب و نظام به
صورت پنهانی هستیم.
دغدغه ای بس عمیق و جدی از عملکرد چند سال اخیر
دولتمردان ،ذهن بسیاری از دلدادگان و دلبستگان انقالب
اسالمی و نظام جمهوری اسالمی را به خود مشغول کرده
و آنان را به دلیل ادامه و استمرار این روند ،به شدت نگران
نموده است .رهبر معظم انقالب امسال را سال حمایت از
کاالی ایرانی می نامند ،اما با کمال تعجب ش��اهد آنیم
که واردات رسمی کاالی خارجی افزایش یافته و ارزش
پول ملی س��قوط میکند و هر روز وضعیت اقتصادی

کشور با بحران مواجه شده و معیشت مردم دستخوش
مدیریت غلط دولتمردان میش��ود .و اکنون در آخرین
پرده از نقض دستورات و منویات رهبری ،شاهد آنیم که
علیرغم تاکید صریح ایشان مبنی بر ممنوعیت دسترسی
بیگانگان به دانشمندان و زیرساخت های علمی کشور،
بخصوص در مسائل هسته ای ،با بهانه واهی و بصورت
پنهانی به عوامل آژانس اجازه داده می شود ،تا اقدام به
بازرس��ی از آزمایشگاه های دانشکده برق دانشگاه علم
و صنعت ،و تفتیش دفاتر اساتید آن دانشکده و حرمت
ش��کنی نسبت به قداست محیط علمی نموده و ضمن
جاسوسی از مراکز فناوری و اقتدار آفزین کشور ،امنیت
علمی و جانی دانشگاهیان را در معرض خطر قرار دهد.
چطور می توان باور کرد و قبول نمود که در ش��رایطی
که حتی نیروی انتظامی برای حفظ امنیت شهروندان و
محیط دانشگاه ،باید با مجوز خاص به محوطه دانشگاه
(چه رسد به اطاق اساتید و آزمایشگاه ها ) وارد شود ،به
عوامل بیگانه و اجنبی براحت��ی و به بهانه های واهی
اجازه ورود به اطاق اساتید (!) و آزمایشگاه های آنان داده
می شود؟ بسیج اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن
محکومیت قاطع بازرسی و تفتیش آزمایشگاهها و دفاتر
اساتید معزز و مکرم دانشگاه علم و صنعت ،این حادثه را
اهانت مسلم و نقض استقالل و حاکمیت ملی در محیط
دانشگاه و جاسوسی از دانشمندان کشوردانسته و مقامات
مسئول ،علی الخصوص وزیر علوم را مسئول مستقیم

ماجرا دانس��ته ،و آنان را ملزم ب��ه عذرخواهی از جامعه
دانش��گاهی و جبران هتک حیثیت واقع شده نسبت به
محیط دانش��گاه و شفاف سازی در این رابطه می داند.
همچنین از وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مسئول
و مرتب��ط می خواهد تا نس��بت به جبران بی حرمتی و
اهانت انجام ش��ده و ارائه تضمین ه��ای عملی برای
جلوگی��ری از تکرار آن اقدام کرده و گ��زارش آن را در
اس��رع وقت به جامعه دانشگاهی ارائه نمایند .عالوه بر
این از نهادهای مختلف امنیتی و نظارتی،علی الخصوص
مجلس شورای اسالمی ،می خواهیم تا ضمن پیگیری
جدی موضوع و روشن شدن ابعاد مختلف آن ،نسبت به
برخورد با عوامل و مس��ببین اصلی وقوع ماجرا اقدام و
گزارش آن را به اطالع عموم ملت و بخصوص جامعه
دانشگاهیبرسانند».
شاکری :نمایندگان مجلس ورود کنند


در همی��ن زمینه،اقبال ش��اکری عض��و هیأت علمی
دانشگاه امیرکبیر ،با اشاره به بازرسی پنهانی ماموران
آژانس بینالمللی انرژی اتمی از دانشگاه علم و صنعت
گفت :این اتفاق یک موضوع نادر است که در یک مرکز
علمی و دانشگاهی کش��ور ،رخ داده است و متاسفانه
در یک ش��رایط بیخبری و پنهانی از دانشگاهیان به
عوامل آژانس هس��تهای اجازه داده ش��ده که نه تنها
آزمایشگاههای این دانشگاه را مورد بازبینی و تفتیش

ق��رار دهند بلکه برای اولین بار این اتفاق نادر رخ داده
که اتاق اساتید نیز مورد بازرسی و تفتیش بازرسان قرار
گرفته است .به گزارش فارس،این استاد دانشگاه افزود:
به نظر میرسد این موضوع ادامه سلسهوار موضوعات
دیگری اس��ت که در قالب تعهدات محرمانهای که به
بیگان��گان داده ش��ده در حال رخ دادن اس��ت دارد و
علیرغم اینکه بارها از سوی مردم و مقام معظم رهبری
اعالم ش��ده که نباید زیرساختهای علمی و فناوری
کشور به عنوان سرمایههای کشور مراکز اقتدار کشور
در معرض جاسوسی بیگانگان قرار بگیرند این اتفاق در
دانش��گاه علم و صنعت رخ داده است .شاکری یادآور
شد :نگرانی جامعه دانشگاهی از این است که این بازدید
پنهانی و س��رزده منجر به جاسوسی از مراکز علمی،
فناوری و دانش��گاهی ش��ود و امنی��ت جانی و علمی
دانشگاهیان را به خطر اندازد که از این جهت از وزارت
علوم و شخص وزیر علوم تقاضا میکنیم در این مورد
به جامعه دانشگاهی پاسخ دهد .وی افزود :دانشگاهیان
از مقامات دولتی تقاضا دارند دلیل چنین اتفاقی را شفاف
بیان کنند .در زمانی که برجام دارد نفسهای آخر خود را
میکشد و همه طرفها کنار کشیدند چگونه افرادی در
داخل کشور به خود اجازه میدهند تعهدات محرمانهای
را به صحنه اجرا بیاورند .این استاد دانشگاه با بیان اینکه
مسئولیت هر اتفاقی در این رابطه بعد از این رخ دهد به
عهده مسئولینی است که باعث چنین اتفاقی شدهاند،
گفت :از وزارت خارجه تقاضا داریم به س��ؤاالت جامع
دانش��گاهی و مردم را پاسخ دهند و تدبیری کنند که
چنین اتفاقی دیگر تکرار نش��ود .ش��اکری تاکید کرد:
دانشگاهیان ادامه دهنده راه شهدای هستهای و علمی
همچون شهید شهریاری ،طهرانیمقدم ،رضایینژاد و
علیمحمدی هستند و خودشان از دستاوردهای انقالب
دفاع خواهند کرد ولی همینجا به مردم شریف ایران
عرض میکنم احتمال میرود اتفاقات مشابهی نیز در
بقیه عرصههای اقتدار کش��ور هم رخ دهد .به همین
دلیل ما تقاضای پاس��خگویی مسئولین را داریم .وی
گف��ت :از نمایندگان مجلس هم تقاضا می کنیم این
موضوع را سریعا مورد بررسی قرار دهند و از مسئوالن
بخواهند تا در رابطه با این اتفاق روشن و شفاف پاسخ
دهن��د و تضمین دهند چنین اتفاق��ی دیگر در جامعه
دانشگاهی رخ نخواهد داد.

اخبار
بسیاری از مسئولین کشور به تفکر
انقالبی توجهی ندارند

آیتاهلل جنتی در جلسه شورای نگهبان با
عرض تسلیت ایام شهادت رئیس مذهب
ش��یعه ،امام صادق علیهالسالم ،با انتقاد
از اوضاع اقتصادی و معیش��تی مردم ،از
دولتمردان خواست تا همه تالش و توان
خود را برای حل مشکالت جامعه ،بسیج
کنند تا مردم از آب و برق که از ملزومات
اولی��ه آن��ان اس��ت به ص��ورت مطمئن
بهرهمند شوند .آیتاهلل جنتی با قدردانی
از تالشهای بیوقفه قرارگاه خاتماالنبیاء
برای برقراری آب مردم خرمشهر و آبادان
اضاف��ه کرد :راه برونرفت از مش��کالت
کنونی تفک��ر و اقدام انقالبی اس��ت اما
ظاهرا هنوز خیلی از مسئوالن نسبت به
آن بیتوجه هستند .وی با تأکید بر اینکه
با برنامهریزی و تفک��ر انقالبی میتوان
مشکالت کش��ور را حل کرد گفت :باید
جامع��ه و بویژه نیروه��ای انقالبی را به
حل مشکالت امیدوار کرد چرا که تزریق
ناامیدی در جامعه خواست دشمنان است.
یک فروند جنگنده نیروی هوایی
ارتش دچار سانحه شد

ی��ک فروند هواپیم��ای «اف ۴دی» روز
گذشته(چهارش��نبه) حین پرواز آموزشی
دچار س��انحه ش��د .ای��ن هواپیما حین
پرواز آموزش��ی ،حوالی شهرستان سرباز
در اس��تان سیستان و بلوچس��تان دچار
س��انحه ش��د که خلبانان به سالمت از
هواپیما بی��رون پریدند(ایجکت کردند).
ای��ن حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی
نداشته است.
سیاست آمریکا شکست خورده است

حس��ین امیرعبداللهی��ان در دی��دار لوان
جاگاریان س��فیر روسیه در تهران با اشاره
به اقدامات آمریکا برای افزایش فش��ارها
بر جمهوری اسالمی ایران گفت :تالش
ب��رای اعم��ال فش��ارهای گوناگ��ون بر
جمهوری اس�لامی ایران ک��ه به منظور
انحراف اف��کار عمومی و کاس��تن از بار
شکست طرحها و سیاس��تهای نادرست
آمریکا در منطقه بر جمهوری اس�لامی
ایران تحمیل می شود به هیچ وجه نمی
تواند تزلزل��ی در اراده مردم و دولتمردان
ایران ایج��اد کند .وی سیاس��ت آمریکا
برای جلوگی��ری از صادرات نفت ایران را
شکست خورده خواند و بر ضرورت توصیه
مسکو بر پایبندی عربستان در توافق اخیر
اوپک تاکید کرد.

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی شماره 97/19

1ـ مناقصه گزار :اداره کل پشتیبانی امور دام استان چهارمحال و بختیاری
به نشانی :خیابان آیت اهلل کاشانی ،ساختمان منابع طبیعی ()03833344481-2
2ـ موضوع مناقصه :کش��تار دام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی جونقان از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به شماره 200971014000054
3ـ ن��وع تضمین ش��رکت در فرآین��د ارجاع کار :اص��ل فیش واریزی وجه نقد به حس��اب ش��ماره
 2173981551003خزانه بانک مرکزی قابل واریز در کلیه ش��عب بانک ملی ایران و س��ایر بانک های
مجاز یا ضمانت نامه بانکی به نام مناقصه گزار (کلیه بانک ها به جز بانک سرمایه و بانک ایران زمین)
و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع
قانون نحوه انتش��ار اوراق مش��ارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده تا
ساعت  14:30روز سه شنبه مورخ  1397/05/02به مناقصه گزار تسلیم گردد.
4ـ مبلغ تضمین شرکت و فرآیند ارجاع کار:
 500.000.000ریال (پانصد میلیون ریال) به نام شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
5زمان دریافت اسناد ،ارائه پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:
 -5-1مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :تا ساعت  14:30روز شنبه مورخ 1397/04/23
 -5-2مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد :تا ساعت  14:30روز سه شنبه مورخ 1397/05/02
 -5-3مهل��ت تحوی��ل پاکت ال��ف محتوی اصلی تضمین :تا س��اعت  14:30روز س��ه ش��نبه مورخ
1397/05/02
 -5-4زمان بازگش��ایی و رسیدگی به پیشنهادها :ساعت  10صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/05/04
واقع در نشانی مناقصه گزار
6ـ خرید اس��ناد :متقاضیان ش��رکت در مناقصه م��ی توانند پس از واریز مبل��غ  500.000ریال (غیر
قابل اس��ترداد به ش��ماره حس��اب ش��با IR 310100004001039804006087با کد شناسه شماره
 377039882203900800000000001103ب��ه صورت پایا به خزانه بانک مرکزی از طریق س��امانه
ستاد) در زمان مهلت دریافت اسناد (ردیف  5-1آگهی) به آدرس اینترنتی  www.setadiran.irمراجعه
و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
7ـ فیش /رسید پرداخت مبلغ  500.000ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد (ردیف  5-3آگهی) به
همراه پاکت الف به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت تحویل گردد.
8ـ مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.satadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار
مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مورخ  97/04/20می باشد.
9ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام استان چهارمحال و بختیاری

ش��هرداری خ��ان ببین براب��ر مصوبه
شماره  25مورخ  96/11/7شورای اسالمی
ش��هردر نظردارد نسبت به واگذاری بخشی
از فعالی��ت های خود از قبی��ل رفت و روب
،جمع آوری  ،حمل زباله به س��ایت بازیافت

بازیافت  ،شستش��وی خیاب��ان ها و جداول
شهرداری  ،فضای سبز درختان معابرسطح
ش��هر  ،پارک ها و  ...ب��ه صورت حجمی از
طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط
واگذار نماید  -1 .سپرده شرکت در مناقصه
 1/500/000/000ری��ال وج��ه نقد واریزی
ب��ه حس��اب  3100002384009س��پرده
ش��هرداری خان ببین یا ضمانت نامه بانکی

آگهی مناقصه (تجدید)

در وجه شهرداری خان ببین
 -2برندگان اول،دوم ،سوم مناقصه هر
گاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند سپرده
آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3س��ایر اطالعات و جرئیات مربوط به
معامله در اسناد مناقصه مندرج است .
 -4ش��هرداری دررد یا قبول پیشنهادات
مختار است .

نوبت دوم
 -5مهلت دریافت اسناد 1397/4/28
 -6مهلت قبول پیشنهادات 1397/4/31
 -7بازگشایی پیشنهادات 1397/5/1
 -8تلفن جهت کس��ب اطالعات بیش��تر
01735862338
تاریخ انتشارنوبت اول 1397/4/14
تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/4/21 :

سعید اسماعیلی شهردار خان ببین

