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نظر شورای نگهبان درباره
 CFTدر موعد مقرر ارسال شد
رئیــس مجلــس شــورای
اســالمــــی گــفـــت :نـظــــر
شــورای نگهبــان دربــاره
الیحــه الحــاق ایــران بــه
کنوانســیون بیــن المللی
مقابلــه بــا تامیــن مالــی
تروریسم ( )CFTدر موعد
مقرر به مجلس فرستاده شد و هیئترئیسه آن را به
کمیسیون مربوط ارسال کرد.
محمود صادقی ،عضو فرا کســیون امید مجلس در
تذکری اظهارداشــت :شــورای نگهبان درباره CFT
نظر داده ،ولی هنوز به دســت ما نرسیده ،در حالی
که ســخنگوی این شــورا در توییتی نوشــت شورای
نگهبان نظر خود را اعالم کرده است ،علی الریجانی
در پاسخ به او گفت :شــورای نگهبان نظر خود را به
مجلس ارســال کرده و من هم طبــق روال همچون
ســایر مــوارد آن را بــرای کمیســیون مربــوط ارســال
کردم ،ضمن اینکه این اقــدام در موعد مقرر صورت
گرفته و شــورای نگهبان مهلت دو تا  10روز را رعایت
کرده است.

کوتاه از

حمله سایبری صهیونیستها به ایران دفع شد

توضیحات تازه درباره قتلهای زنجیره ای

این اقدام خصمانه را از مجامع جهانی پیگیری میکنیم

متهمان با برنامه ریزی قبلی ،یکصدا وزیر وقت را آمر معرفی کردند

صبــح دیــروز رئی ـس هیئــت
مدیــره شــرکت ارتباطــات
زیرســاخت در حســاب کاربــری اش در
توییتر خبــر از حمالت پرا کنده ســایبری
به زیرســاخت هــای ارتباطی ایــران داد.
حمیدفتاحینوشت:حمالتپرا کندهاز
مبدأ یک رژیم غاصب به زیرساختهای
کشورمان ،همگی با قدرت دفع شــد .این برای مردم دنیا
دیگر عجیب نیســت ،ادعای حقوق بشــر میکنند و ملتی
را به خا ک و خون میکشند .ادعای واهی حمله سایبری
از طرف ایران میکنند و خــود حمالتی را ترتیب میدهند.
پــس از اعــام ایــن خبــر ،محمدجــواد آذری جهرمــی ،در
وا کنــش بــه ایــن خبــر از پیگیــری ایــن حملــه در مجامــع
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جهانی خبر داد و در حساب کاربری اش
نوشت:رژیمی کهسابق هآندر بهکارگیری
ســاح ســایبری در پروندههایــی چــون
اســتا کس نت مشــخص اســت ،ایــن بار
تالش داشت به زیرساختهای ارتباطی
ایران صدمهای وارد کند ،البته به لطف
هوشــیاری تیمهای فنی ،دســت خالی
بازگشت .این اقدام خصمانه را از طریق مجامع بینالمللی
پیگیریمیکنیم.ایندرحالیاست کهشبکه ۱۳تلویزیون
اسرائیلنیزچندروز پیشمدعیشدهبود«:شبکههایزیر
ساختی ایران در چند روز اخیر مورد حمله شدید سایبری
اسرائیل قرار گرفتند که کارشناسان آن را شدیدتر از انتشار
بدافزار استا کس نت در چند سال پیش می دانند».

حسامالدینآشنا،مشاوررئیس
جمهور کــه روز یکشــنبه درباره
ماجرایقتلهایزنجیرهایتوضیحاتی
ارائــه کــرده بــود ،در پاســخ بــه توییتی که
چند ســوال در این خصوص مطرح کرده
بود،توضیحــات جدیدتــری ارائه کــرد .او
در توییتــرش نوشــت :در مقال ـهای بــا نام
«سناریوی دراز کردن حکیم باشــی» توضیح داده شده که
متهماندر طراحیاولیهخوداحتماللورفتنراپیشبینی
کصــدا وزیر وقــت را آمر
کــرده بودند و پــس از دســتگیری ،ی 
معرفی کردند تا یک خط انحرافی در رسیدگی ایجاد کنند.
اما واقعیت این است که وزیر ،پس از اعتراف کاظمی به این
جنایت و اطمینان از صحت اعتراف ،مراتب را مستقیما به

امضای CFT
ضرورت دارد

مرزبانان ربوده شده
فعال در سالمت هستند
وزیر اطالعات گفت :مرزبانان ربوده شــده
تــا ایــن لحظـــــــه در ســــــامت هســـــتند و
فعالیتهــای زیــادی توســط ســتاد کل نیروهــای
مسلح و فرماندهی نیروی زمینی سپاه در ارتباط با
ارتش پا کستان صورت گرفته است.
به گزارش ایســنا ،ســیدمحمود علوی افــزود :عالوه
بر ایــن ،وزیــر کشــور نیز بــا همتــای پا کســتانی خود
ارتباط گرفته و آنها هم اقداماتی را شــروع کردند که
امیدواریم مجموع این اقدامات موجب آزادسازی
مرزبانان کشورمان شود.
وی همچنیــن دربــاره پیشبینــی زمــان آزادی
مرزبانان ربوده شده ،تصریح کرد :تالشها در حال
انجــام اســت و امیدواریــم نتیجه بــه زودی حاصل
شــود و چشــم خانوادههای ایــن عزیزان بــه دیدن
فرزندانشان روشن شود.

رئیس جمهور اطالع دادنــد .وی تصریح
کرد:تاآنجا کهمنمیدانممتهمانپیش
ازدستگیریباواسطهایبهرئیسجمهور
دسترســی پیدا کــرده و از طریق مدیریت
برداشــت ،ذهــن ایشــان را جهــت داده
بودند .آشنا بار دیگر در پاسخ به ابهاماتی
دربارهاعتراف کاظمیومطلعبودنوزیر،
تا کید کرده اســت :کاظمی اعتراف نکرده اتهام زده و خود را
تبرئه کردهاست.حاال حسا مالدینآشنابهتازگی نوشتهبود:
مطمئنهستموزیروقتاطالعاتنهدر آنجنایاتدخیل
بوده و نه از آمران آن خبر داشــت .من در همان ســال١٣٧٧
مطالبالزمرادراینبارهنوشتهام.اینپروندهبهسختترین
وخشنترینوجهممکنموردرسیدگیقرار گرفت.
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رضایت ایران از روند
سازوکار مالی اروپا

برجامبزرگترین کالهبرسرآمریکابود
ریز جزئیات مذا کرات را خدمت رهبری ارائه دادیم

دبیــر جامعــه اســامی
مهندســین بــا اشــاره به
ا ی ــراد هـ ـــا و ا بـهـا مـــات
شورای نگهبان به الیحه
ا لـ ـح ـــاق ا یـ ـ ــران ب ـ ـ ــه
کنوانســیون مقابلــه بــا
تامیــن مالــی تروریســم
( )CFTگفــت :معتقــدم در ایــن برهــه ضــرورت دارد
مسیر را باز کنیم تا این الیحه امضا شود.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا باهنــر افــزود :برخــی
اجــرای  FATFرا بــا برجــام و مذا کــرات هســتهای بــا
 5+1و مســائل دیگــر خلــط میکننــد ،امــا بایــد گفت
طبیعــی اســت برخــی مفــاد کنوانســیونهای بیــن
المللــی بــا برخــی از قوانیــن داخلــی و اعتقــادات و
متــر از  FATFاعالمیه
مواضع ما منطبق نیســت .مه 
حقوق بشــر بــوده اســت کــه ایــران بــه آن پیوســت،
در حالــی کــه بــا بســیاری از مبانــی ارزشــی و قانونــی
مــا منطبــق نبــود و البتــه پذیــرش آن بــه معنــای آن
نیســت که به طــور کامــل آن را قبــول داریم .مــا این
موارد را تا جایی قبــول داریم که قانون اساس ـیمان
اجــازه دهــد .از ایــن رو معتقــدم مجموعــه لوایــح
چندگانــه مربــوط بــه  FATFرا بایــد بــا تحفظهایــی
تصویب کرد.

وزیر امور خارجه که برای پاسخ به سواالت حسینعلی
حاجیدلیگانــی و جمع دیگــری از نماینــدگان دربار ه
ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور ،امضای
اســنادی بعد از برجــام و اینکه چــرا در مذا کــرات ،زور
ایــران بــه آمریکاییهــا نرســیده اســت ،بــه مجلــس
آمــده بــود ،اظهــار کرد:ســوال اول دربــاره حمایــت
وزارت خارجــه از تالشهــای جمهوری اســامی برای
اســترداد اموال بابک زنجانی به کشــور بود که در این
موضوع نقش وزارت خارجه نقش حمایتی اســت .ما
موظفیم اقدامات دســتگاه قضایــی را پیگیری کنیم
و درخواس ـتهایی را کــه دســتگاههای مختلف برای
تخلفات صورت گرفته داشتند ،دنبال کنیم که وزارت
خارجه ایــن کار را انجام داده و درخواســتی نبوده که
پیگیری نکرده باشد.
وی افزود :به این منظور ،دهها مالقات تنظیم شــده
اما برای اینکــه اقدامــی از ســوی وزارت خارجه انجام
شــود یا باید حکمی باشــد یــا معاضدت قضایــی با آن
کشور داشته باشیم یا دادخواست و شرایطی باشد که
وزارت خارجــه آن را دنبال کند .چنیــن چیزی نبوده
اســت .ما گزارش پیگیریهــای وزارت خارجــه را ارائه
میکنیم .وزارت خارجه در این موارد مسئول پیگیری
و تسهیل انجام کار است اما اقدام باید توسط دستگاه
قضایی ذیربط انجام شود.

محمد جواد ظریف ،وزیر امورخارجه روز گذشـته به مجلس رفت تا پاسـخگوی سـه سـوال حسـینعلی
حاجـی دلیگانـی ،نماینـده اصولگـرای مجلـس باشـد؛ سـواالتی کـه نماینـدگان در آخـر از مجمـوع 194
نماینـده حاضـر در مجلـس ،بـا  112رای موافـق و  66رای مخالـف و  8رای ممتنـع از توضیحـات و پاسـخ هـای
ظریـف بـه آنهـا قانـع شـدند .مجلسـی هـا در جلسـه علنی دیـروز دو پرسـش نماینده شـاهین شـهر خطـاب به
وزیـر خارجـه کشـورمان دربـاره اینکـه «بـر اسـاس چـه مجـوز قانونـی بعـد از اجرایـی شـدن برجـام ،توافـق
محرمانـه بـا نماینـده آمریـکا امضـا شـده اسـت» و اینکـه «چـرا وزارت امـور خارجـه از ظرفیـت خـود بـرای
بازگرداندن اموال بابک زنجانی به کشور استفاده نمیکند» را بررسی کردند.
وزیر امور خارجــه در ادامه درباره ســوال دیگر نمایندگان
بیان کــرد :در خصــوص امضای اســنادی بعــد از برجام،
هر سندی که امضا شده در معرض دید عموم قرار گرفته
و در ســایت ما ،اروپاییها و محافل خبری منتشــر شــده
است .در واقع سندی بعد از برجام امضا نشده ،اما عالوه
بر برجام چند توافق برای اجــرای برخی مواد فنی برجام
در حوزه انرژی هستهای صورت گرفته که در معرض دید
عموم قرارگرفته و بر اساس نظر کارشناسان هستهای در
جهت منافع ملی کشور بوده است .وی در پاسخ به این
سوال که چرا در مذا کرات زورتان به آمریکاییها نرسید و
به مردم گزارش ندادید ،خاطرنشان کرد :برجام حاصل
توافــق چنــد جانبــه اســت .در توافــق چنــد جانبــه هیچ
طرفــی نمیتواند تمــام خواســتههایش را بگیــرد .آمریکا
میخواســت برنام ـه هســتهای مــا متوقــف شــود ،فــردو
تعطیــل شــود ،درش را گل بگیرنــد ،را کتــور آب ســنگین

ارا ک بسته شــود و ایران فقط روی سانتریفیوژ آی آر وان
تحقیق و توسعه داشــته باشــد .آنها دهها خواست دیگر
هم داشتند ولی به آن نرسیدند.
ظریف با بیان اینکه رهبری گفتند من به مذا کرهکنندگان
اعتماد دارم ،نگفتند مذا کره کنندگان پنهان کار هستند،
بیان کرد :ما ریز جزئیات را خدمت رهبــری ارائه دادیم.
چرا افتخارات ملت را به ننگ تبدیل میکنیم؟ همه باید
بدانیم بزرگترین کاله بر سر آمریکا با برجام رفت .در واقع
ما با پشتیبانی این ملت مذا کره کردیم.
وی در ادامــه یــادآور شــد :مذا کــرهای نیســت کــه تمــام
خواســته ها را به طرف مقابل دیکته کنیم و همه چیز بر
وفق مراد ما انجام شــود ،بلکه مذا کره رسیدن به توازنی
اســت که منافــع را حفــظ کننــد .برجــام آنقــدر در جهت
منافع ملت ما بود کــه آمریکا با افتضاح از آن خارج شــد.
آنها نــه تنها مجبور شــدند از ادعاهایشــان عقبنشــینی

آگهی دعوت مجامع عمومی "فوق العاده" و "عادی بطور فوق العاده"

هیات مدیره انجمن

مــــــزایــــده

نوبت دوم

امور سینمایی استان اصفهان
در نظر دارد یک قطعه زمین واقع در بلوار شفق کوی شقایق به مساحت

شهرداری اصفهان در نظر دارد قسمتی از بام آ کواریوم ناژوان را به صورت اجاره و از طریق مزایده
برای راه اندازی کافی شاپ وا گذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات مورد وا گذاری از تاریخ نشر آ گهی همه روزه به جز ایام
تعطیل در ســاعات اداری به اداره امور قراردادها واقع در میدان امام حســین (ع) ســاختمان شــهرداری مرکزی
مراجعه و نسبت به کسب اطالعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.
آخرین مهلت تهیه اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14روز شنبه مورخ 97/9/3می باشد.
شرایط مزایده
-1ارایه سپرده شــرکت در مزایده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار
حداقل سه ماه.
-2در صورتیکه نفرات اول و دوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان به
ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-3شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
-4سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود می باشد.
شهرداری اصفهان

 250/39مترمربع را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
تلفن تماس031-32207576 :

کنند ،بلکه قرار بود فروش نفت ما امروز به صفر برسد
و آمریــکا هــم ســر و صدایــی کــرده بــود اما خودشــان
بیانیــه دادنــد کــه تــا شــش مــاه دیگــر فرصــت دارید.
وزیر امــور خارجه با بیــان اینکه آمریکا میخواســت با
انواع دروغ پردازیهــا دنیا را علیه ایــران تهییج کند،
تا کید کرد :برجــام از چنان اســتحکامی برخوردار بود
که هنوز هــم دنیا روی آن تا کیــد میکند .بحث اصلی
تفاهمــی اســت کــه بــرای همــه طرفهــا قابــل قبول
باشد .آنها زورشــان نرســید آنچه میخواهند بگیرند
و بعد از مدتها تــاش هنوز هم نمیتواننــد برجام را
تضعیف کنند.
ظریــف همچنین گفــت :برجام بــا توجه بــه مقاومت
مردم و با پشت گرمی آنها و اســتفاده از همه امکانات
بهتریــن توافقــی بــود کــه امــکان داشــت ،ا گر چــه ما
آرزوهــای باالتری داشــتیم ولــی آنچه امکان داشــت
همین توافق بود که امیدواریم بــا تالش ،همفکری و
همکاری در بین نمایندگان در این شــرایط حســاس
کشــور را پیش ببریم .ما در چند ماه گذشته توفیقات
ز یــادی در رای د یــوان بینالمللــی دادگســتری،
فضاحــت آمریــکا در شــورای امنیــت و ســایر مســائل
داشتیم و این نشــان دهنده این است که جمهوری
اســامی در ســطح دیپلماســی موفــق ظاهــر شــده
است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به
سوالی در خصوص سازوکار مالی اروپا (اس
پی وی) ،گفت :این سازوکار به خوبی پیش می رود
و امیدواریــم در زمــان کوتــاه تــری بــه مرحلــه اجــرا
برسد.
به گــزارش ایرنــا ،بهرام قاســمی بــا بیان اینکــه ما با
اتحادیه اروپا و  4+1در تماس دائم هســتیم ،افزود:
ایــن نوع مکانیســم هــای جدیــد بــه ویــژه در حوزه
پولی و مالی ،مکانیسم پیچیدهای بوده و تا حدی
زمانبرهستند و وقتی قرار است ساز و کار جدیدی به
کار گرفته شود ،باید با دقت الزم کار شود.
سخــنــگــــوی وزارت امــور خــارجــــه ادامـــــه داد:
بــه ویــژه اینکــه ایــران شــرایط مشــخصی را از
گذشــته مطــر ح کــرده و بایــد ایــن شــرایط آمــاده
میشد.
قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه ا گــر کمــی صبــر کنیــد
کلیات اس پی وی مشــخص و اعالم می شــود ،ابراز
امیدواری کرد :این مکانیسم در زمان کوتاه تری به
مرحله اجرا برسد.
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری دربــاره ســاز و کار
اتحادیه اروپــا اظهار داشــت :این ســازوکار به نقاط
خوبــی هــم رســیده و بــه زودی ایــن ســازوکار اعالم
خواهــد شــد ،چنیــن مکانیزمی به ویــژه وقتــی قرار
است تعداد زیادی از کشورها مانند اعضای اتحادیه
اروپــا روی آن تفاهم کنند و تضمینهــای مورد نیاز
ایــران را هــم مدنظــر قــرار دهنــد ،پیچیدگــی هایی
دارد و طبیعــی اســت کــه چنیــن مــوردی زمانبــر
است.

آگهی مزایده

انجمن متخصصین علوم دامی استان اصفهان به شماره ثبت 3958و شناسه ملی10260702750
بدینوسیله از فارغ التحصیالن و متخصصین علوم دامی استان اصفهان دعوت به عمل می آید با در دست داشتن اصل کارت ملی خود ،در اولین جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن که در
روز چهارشنبهمورخ 1397/08/30راسساعت 17/30واولینجلسهمجمععمومیعادیبطور فوقالعاده کهدر ساعت 18همانروز در محلسالناجتماعاتمرکزتحقیقات کشاورزیومنابع
طبیعی استان اصفهان واقع در شهرک امیرحمزه برگزار می شود حضور بهم رسانند .ضمنا در صورتی که جلسات مذکور به حد نصاب نرسد دومین جلسه در روز چهارشنبه مورخ1397/09/14
راس ساعت  17/30و  18در همان محل برگزار خواهد شد.
-3تعیین و تصویب حق عضویت
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
-4تصویب انتشار نشریه
-1تغییر ماده  4اساسنامه (محل انجمن)
-5انتخاب اعضای هیات مدیره
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
-6انتخاب بازرسین
-1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس انجمن
-2تصویب صورت های مالی منتهی به سال های  1392تا 1396
ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیات مدیره و بازرســین انجمن می باشــند می توانند فرم درخواســت کاندیداتوری را تکمیل نموده و به همراه یک قطعه عکس ،اصــل و کپی کارت ملی و
شناسنامهوآخرینمدرکتحصیلی(علومدامی)،بهمدت 7روز از تاریخانتشار اینآ گهیاز ساعت 13الی 17بهآقایمهندسسیدامینطبایی(بهشمارههمراه)09377980500
تحویل نمایند .همچنین افرادی که عضو انجمن نیستند ،می توانند در همان تاریخ برگزاری مجامع (یک ســاعت زودتر) با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی و آخرین مدرک
تحصیلی (علوم دامی) ،به محل جلسه مراجعه نموده و ضمن تکمیل فرم عضویت در انجمن (به صورت رایگان) در انتخابات و رای گیری ها مشارکت نمایند.

سیاست

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری وا گذار نماید.

لذاباتوجهبهاینکه کلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز دریافتاسنادتاپیشنهادمناقصه گرانوبازگشاییپا کتهااز طریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکی
دولت (ستاد)به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
تاریخ انتشار آ گهی در سامانه مورخ  1397/08/14می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  19روز دوشنبه مورخ 1397/08/21
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد در سایت :تا ساعت  8/30صبح روز شنبه 97/09/03
زمان بازگشایی پا کت ها در سایت :ساعت  10/30روز شنبه 97/09/03
مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه ارایه پا کت الف (ضمانتنامه) به آدرس بهارســتان خ الفت شرقی خ امیرکبیر
(با شماره تماس  36861090الی  6داخلی  )232مراجعه نمایند.
الزمبهذکراست که کارفرمامیتواندهزینهپروژههارابهصورتتهاتربااراضییامستحدثاتتجارییامسکونیویادر صورتامکانوانجاممراحلقانونی
نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسالمی یا نقدی اقدام نماید.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
ردیف

شماره تجدید مناقصه

موضوع مناقصه

گواهینامه صالحیت
پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

سپرده شرکت در
مناقصه (ریال)

مدت
پیمان

1

200971352000007

عملیات حفظ ،نگهداری و توسعه
فضای سبز شهر جدید بهارستان
(در اختیار شرکت عمران)

حداقل رتبه  5رشته
کشاورزی

10/502/337/890

525/116/900

 12ماه

شرکت عمران شهر جدید بهارستان  -م الف283210 :

