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بهکشوریکهامکانوارداتدارونداردچگونهمیتوانموشکصادرکرد؟
آیتاهلل آملی الریجانی ،رئیس قوهقضائیه در جلسه مسئوالن عالی
قضایی ،با بیان اینکه نباید واقعیات را بپوشانیم گفت :نه ادعای وضع
ایدهآل و نه ادعای نفی خدمات ،هیچکدام صحیح نیست .این شیوه
قضاوت منصفانه نیست .مشکالت و خدمات باید در کنار یکدیگر
دیده شــوند و از سوی دیگر ضمن مبارزه منطقی با فساد باید در
مقابل تالش برای ایجاد جو بیاعتمادی از سوی دشمن ایستادگی
کرد .مبارزه با فساد نیز وظیفه همه قوا و دستگاههاست و نباید اجازه
داد فساد شکل بگیرد .رسیدگی به پروندههای مفاسد وظیفه ذاتی

دستگاه قضایی است ،اما میبینیم گاه وقتی قوهقضائیه
به این قبیل پروندهها ورود میکند انگ سیاسیکاری
میخورد در حالی که وظیفه ما ،رســیدگی و صدور
حکم است.
رئیس قوهقضائیه در بخش دیگری از ســخنان خود
اشــاره کوتاهی هم به تحرکات جدید دولت آمریکا بهویژه شخص
ترامپ علیه ایران کرد و افزود :آمریکا باز هم با بهانهتراشی و ادعاهای
مضحک مبنی بر ارسال موشــک توسط ایران به یمن سعی دارد

سیاسی

اقدامــات ایذایی انجام دهد .این در حالی اســت که
یمن در محاصره اســت و حتی اجازه ورود دارو به آن
نمیدهند پس چگونه جمهوری اسالمی میتواند به
این کشور موشک ارسال کند؟
به گزارش میــزان ،آیتاهلل آملی الریجانی گفت :این
ادعاها نیز توطئهای جدید اســت که مانند همیشه با حضور مردم
در صحنه و توجه و فطانت مسئوالن خنثی خواهد شد و راه صحیح
انقالب با کمک مردم و مسئوالن روزبهروز به تعالی خواهد رسید.

تصویرفرزندکراواتی
خاوری بر دیوارهای ونکوور
اما آنچه دیروز خبرساز شد دادگاه غیابی خاوری نبود ،بلکه بیلبوردهای
نقشبسته در خیابانهای ونکوور در کانادا بود که فرزند رئیس پیشین بانک
ملی ایران را به یدک میکشید .تصویری که مرثیهای تازه از همه آن اتفاقاتی
است که در سالهای اخیر بهویژه در دولت احمدینژاد رخ داد و البته اینکه چطور
برخی اینگونه توانستند خود را به ساحل امن برسانند

پیش از ایــن رســانهها از اختالف
محمودرضا خاوری با شریک ایرانیاش
به نام ســام میزراهی خبــر دادهاند.
اختالف این دو که ظاهرا بر ســر یک
پروژه بزرگ ساختمانسازی در کانادا
است ،پای هر دو را به دادگاه باز کرده
است .انتشار این خبر اما افکارعمومی
را در ایران نسبت به میزراهی کنجکاو
کرده است
آفتابیزد  -گروه سیاسی :محمودرضا خاوری،
رئیس پیشین بانک ملی که در سال  ،90کشور
را تــرک کرد و تا به امــروز هم خیلیها منتظر
بازگشــت او هســتند را میتوان در میان موج
فسادهای اقتصادی شــکل گرفته رستگارترین
اختالسکننده نام نهاد .او که در پرونده فســاد
سههزار میلیارد تومانی یک پای این اختالس با
رقمی سرسامآور بود ضمن عذرخواهی ،به لندن
رفت و بعد هم خبر رســید کانادا را برای ادامه
زندگی برگزیده تا در آرامش آمریکایشــمالی
گــذر عمر کنــد .او اگرچه رفت امــا خبرهای
مرتبط با خاوری همچنان در رســانههای ایران
جای خــودش را دارد .پیوند میان ما و او همان
میلیاردها پولی است که از بیتالمال برد .پیش از
این گفته شد رئیس پیشین بانک ملی کشور در

کانادا آستینها را باال زده و در ساختمانسازی
وارد عرصه اقتصادی در کانادا شده است.
بسازبفروشی خاوری و شرکا!

پیش از این رســانهها از اختــاف محمودرضا
خاوری با شریک ایرانیاش به نام سام میزراهی
خبــر دادهاند .اختالف این دو که ظاهرا بر ســر
یک پروژه بزرگ ساختمانسازی در کانادا است،
پای هر دو را به دادگاه باز کرده اســت .انتشــار
این خبر اما افکارعمومی را در ایران نســبت به
میزراهــی کنجکاو کرده اســت؛ مــردم از خود
میپرســند این ایرانی کیســت که حاضر شده
با فردی مثل خاوری که به اتهام دستداشــتن
در یکی از مشهورترین تخلفات اقتصادی تاریخ
ایران تحت تعقیب اســت ،شــراکت کند؟ نکته
جالبی که از گزارشهای منتشــر شــده درباره
اختالفــات خاوریها ،پدر و پســر بــا میزراهی
بهدست میآید این است که سابقه شراکت آنها
به قبل از برمالشــدن تخلف ســههزار میلیارد
تومانــی در ایــران و فــرار محمودرضا خاوری
برمیگردد و این یعنــی خاوری در همان زمان
تصــدی پســت مدیرعاملی بانک ملــی درگیر
ساختمانســازی در کانــادا بوده اســت! بنا بر
گزارش بلومبرگ «در سال  90زمانی که خاوری
به کانادا فرار کرد ،میزراهی قصد داشته قرارداد
و مراوده مالــی با آنها را به بهانه اینکه خاوری

بهدلیل مسدودشــدن حســابش در کانادا دیگر
سرمایهای ندارد ،برهم بزند ،اما خانواده خاوری
اعالم کردهاند که حسابهایشــان باز اســت .با
این وجود از کنجکاویها درباره ســام میزراهی
کاســته نمیشــود؛ مروری بر مصاحبههایی که
در فضای مجازی از ســام میزراهی وجود دارد،
نشان میدهد او تا ســال  89تنها صاحب چند
خشکشویی در شــهرهای مختلف کانادا بوده
است!

پیگیری میشــود .رئیس کل دادگستری استان
تهــران پیشــتر در ایــن رابطه بــه خبرگزاری
میــزان گفته بود :با توجه بــه عدمحضور متهم
در ایــران پس از صدور کیفرخواســت از ناحیه
دادسرای تهران ،اقدامات قانونی مبنی بر صدور
قرار رســیدگی غیابی و ابــاغ مراتب از طریق
نشــرآگهی در جراید کثیراالنتشار انجام و وقت
رسیدگی تعیین شده است و در موعد مقرر برابر
ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی قضایی انجام
و رای مقتضی صادر خواهد شد.

خاوری که ایــن روزها کمی بیــش از 10هزار
کیلومتــر آنطرفتــر زندگی میکنــد بهطور
غیابی در دادگاه به تخلفاتش رسیدگی میشود.
غالمحسين اســماعيلي ،رئیس کل دادگستری
اســتان تهــران در گفتوگو با میــزان آخرین
جزئیات پرونــده محمودرضا خاوری ،مدیرعامل
ســابق بانک ملی را تشــریح کــرد و گفت :با
توجه به محکومیت این فرد ،اقداماتی از ســوی
دادســتانی کل و اجرای احکام دادسرای تهران
بهصورت جدیتر در ارتباط با پیگیری از طریق
پلیس بینالملــل برای بازگشــت وي در حال
انجام اســت .وی تصریح کــرد :پرونده خاوری
برای مراحل اجرایی به دادسرا ارجاع شده است
و اقدامات قضایی و اجرایــی که وظیفه مراجع
قضایی اســت به نحو اتم و اكمل در حوزه اجرا

ساحل امن!

حبس طویلالمدت!

اما آنچه دیروز خبرساز شد دادگاه غیابی خاوری
نبود ،بلکه بیلبوردهای نقشبسته در خیابانهای
ونکــوور در کانادا بود که فرزند رئیس پیشــین
بانک ملــی ایران را به یدک میکشــید .میالد
خاوری اتوکشیده و کراوات زده در یک بیلبورد
تبلیغاتی با موضوع ســاختمانی در میان فضای
مجازی زیاد ردوبدل شــد .پیش از این هم خود
خاوری در کلوپهای شبانه و کازینوهای کانادا
بــود .تصویری کــه بدون تردید بــرای ایرانیان
خوشایند نیســت .تصویری که مرثیهای تازه از
همه آن اتفاقاتی اســت که در ســالهای اخیر
بهویژه در دولــت احمدینــژاد رخ داد و البته
اینکه چطور برخی اینگونه توانستند خود را به
ساحل امن برسانند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

حدود ۵۰درصد نمایندگان متقاضی سوال از رئیسجمهور امضایشان را پس گرفتند
معصومه آقاپور علیشــاهی یک عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس ،با اشــاره به آخرین وضعیت
رســیدگی به طرح ســوال از رئیسجمهور که
پــس از چند ماه بالتکلیفی در هیئترئیســه،
اخیرا ً برای رســیدگی به کمیسیون اقتصادی
ارجاع شد ،گفت :تا جایی که اطالع دارم حدود
 ۵۰درصــد از نماینــدگان ،امضای خود را پس
گرفتهاند.
وی توضیح داد :مسئله این است که همزمان با
تهیه طرح سوال از رئیسجمهور توسط گروهی
از نمایندگان ،روند پرداخت بدهی سپردهگذاران
نیز آغاز و همچنان نیز درحال طی شدن است.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان کرد :ســپردهگذاران این موسسات
مالی و اعتباری در مدت اخیر بهمرور پولشان را
پس گرفتهاند و با این حساب ،عم ً
ال جای سوال
از رئیسجمهور باقی نمیماند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در عین
حال تاکیدکرد :باتوجه بــه آنکه از همان ابتدا

در جریــان مشــکالت
موسســات مالــی و
اعتبــاری و اقدامــات
بانک مرکــزی و دولت
برای حل این مشکالت
بــودم ،معتقدم مســیر
حل مشکل نهتنها روال
عادی خود را طی کرده،
بلکه اتفاقاً با دستورهای
بجایی که از سوی رئیسجمهوری صادر شد ،در
این روند تسریع شده است.
او بــا تاکید بر اینکه آنچــه میگوید صرفاً نظر
شــخصیاش بهعنوان یک نماینده مجلس بوده
و نظراتــش لزوماً بازگوکننده رای کمیســیون
اقتصــادی مجلس نیســت ،خاطرنشــان کرد:
بنابر پیگیریهایی که داشــتم ،حدود نیمی از
نمایندگان متقاضی این طرح سوال ،امضایشان
را پس گرفتهاند.
وی افــزود :همچنین با توجــه به آنکه مجلس

درگیــر بررســی الیحه
بودجه ســال  ۹۷است
و نیــز ،از آنجا که هنوز
تصویب بخش درآمدی
بودجــه نیز بــه اتمام
نرســیده و مجلــس تا
امروز هــم تعطیل بود،
قطعاً تــا پایــان هفته
جــاری و احتماالً هفته
پــس از آن نیز امکان ورود به بحث ســوال از
رئیسجمهور فراهم نیست.
عضو فراکســیون زنان مجلس شورای اسالمی
خاطرنشــان کرد :فارغ از این مباحث فنی ،باید
بگویم در شــرایط حســاس داخلی و با توجه
بــه وضعیت و موقعیتی کــه در جهان داریم و
مشکالتی که از خارج کشور به ما تحمیل شده،
ایــن اقدامات بهنوعی پنجهکشــیدن بهصورت
یکدیگر است.
آقاپور علیشــاهی با بیان اینکه بهترین راهکار

كفران نعمت

و مدرن و اتوبوسها و كاميونهاي پيشرفته
دنیا قرار گیرد بلکه با مدیریت صحيح انتقال
بار و مســافر از نقاط مختلف آسیا به قاره
اروپا و آمریکا و برعکس میتواند از طريق
خطوط هوايي ،دريايــي ،ريلي و جاده اي
ایران صورت گیرد .توسعه صنايع مختلف
وابسته و ارايه خدمات در اين بخش میتواند
فرصتهای شغلی بی شــماری را برای ما
ايرانيان به همراه داشــته و اشتغال و ثروت
زیادی را عاید كشور بزرگ و مردم شريف
ايران كند ،اما كفران نعمت مي كنيم.
ایران ،با شــرایط ویژه آب و هوایی متنوع و
شــرایط مختلف زیست محیطی ،هميشه در
تاريخ مکان ویژه ای برای رشــد و پرورش
انواع گلها ،گیاهان و میوهها بوده اســت به
شکلی که این قابلیت ،فرصتهای ویژه ای
در زمینههای کشــاورزی ،زراعي ،باغي و
دامداري را براي ايران ايجاد كرده اســت.
تاسيس گلخانههای صنعتی و طبیعی و تولید
و صادرات انواع گلهای تزئینی به سراســر
دنیا ،تولید و پرورش و صادرات انواع گیاهان
دارویی و پزشکی به منظور تبدیل به داروهای
مورد نیاز ،تولید انواع میوهها و صیفی جات
به منظور بهره برداری داخلی و صادرات در
سراسر جهان ،نگهداری و پرورش دام و طیور
به منظور بهره گیري از محصوالت مختلف و
متنوع حاصل از آنها ،موارد و فرصتهایي
است كه ايران را در موقعيت بينظيري قرار
داده اســت .همه اين موارد اشــتغالآور و
ثروتآفرين است ،اما كفران نعمت مي كنيم.
منابع خدادادي و مواهب الهي مانند نفت ،گاز
و معادن مختلف و متنوع و عناصر مختلفي

همچون زيركونيوم و زئولیت که در سرزمین
ما نهان اســت و هر از گاهی بخشی از آنها
کشف میشود ،فرصت ویژه دیگری را برای
ایجاد هزاران فرصت شــغلی و ثروت مي
تواند براي ما فراهم نمايد ،اما كفران نعمت
مي كنيم .ايران كشور بزرگ و پهناوري است.
عالوه بر آب ،خاك ،جنگل ،مرتع ،دشــت،
صحرا ،دريا ،ساحل ،نفت ،گاز ،معدن و غيره
سرمايههاي بي نظير ديگري از منابع خدادادي
است ليكن ما بي خبر يا بي توجه هستيم و
كفران نعمت مي كنيم .باد و خورشيد ايران
به عنوان منابع انرژي تجديدپذير و پاك نيز
طال و ســرمايه و ثروت هستندكه مي توان
از طريــق آنها هزاران شــغل و تريلياردها
ثروت خلق كرد ،اما كفران نعمت مي كنيم.
به باور من همه اين منابع ،فرصتها ،امكانات
و سرمايهها در مقابل ثروت اصلي و اساسي
ايران يعني "منابع انســاني" ناچيز است .به
درستي میتوان اِدعا کرد که مهمترین امکان و
ِ
فرصت در اختیار ما ايرانيان ،منابع ارزشمند
انســانی مان اســت .همانهايي كه انقالب
بهمن  ١٣٥٧را به عنوان انقالب ارزشي قرن
خلق كردند و اكنون نسبت به اينها ،كفران
نعمت ميكنيم .ناديدهگرفتن اقوام ،اصناف،
كشــاورزان ،صنعتگران ،نظاميان ،بازاريان،
فرهنگيان ،سياستمداران و غيره همه براي اين
كشور نعمت هستند و نفي و ناديده انگاشتن
آنان خسارت و كفران نعمت است .بياييم يك
بار ديگر همديگر را باور كنيم كه غير از اين،
كفران نعمت است.
*اســتاد دانشــگاه تربيت مدرس و معاون
وزارت صنعت ،معدن و تجارت

ادامه از صفحه اول:
موقعیت جغرافيايــي و مكاني ايران از نظر
دسترسی مردم کشــورهای مختلف به آن،
دارای فرصتهای بینظیری است .تنوع آب
و هوایی چهارفصل ،دارا بودن انواع مناطق
زیستمحیطی مانند جنگل ،صحرا ،دریا و
ساحل ،کوه و دشت ،رودخانهها و آبشارهای
متنوع ،دارا بودن فرهنگها و سنتهای قومی
و ملی مختلف و به تبع آن صنایع دســتی
متنوع و خاص ،دارابودن تمدنی کهن و آثار
باستانی بسیار زیاد در هر گوشه اي از ایران،
دارا بودن میراث فرهنگی و ادبی بسیار غنی
همچون فردوسی ،ســعدی ،حافظ ،مولوی
و ...دارا بودن ســبکهای متنوع موسیقی و
ســازهای بومی و ملی بسیار غنی ميتواند
ایران را به مقصدی منحصــر به فرد برای
گردشگران دنیا مبدل نموده و به واسطه آن
مي توان هزاران فرصت شــغلی در رابطه با
خدمات گردشگري ايجاد كرد و ثروت قابل
توجهي براي ايرانيان بهدست آورد ،اما كفران
نعمت مي كنيم.
ایران با قرار گرفتن در مرکز خاورميانه و میان
شــرق و غرب عالم از نظر موقعيت مكاني
دارای فرصتهاي خاص و بی نظیری است که
میتواند منافع و ثروتهاي بی شماری را
برای ما ايرانيان به ارمغان آورد .اين موقعيت
از بعد صنعت حمل و نقل زميني ،هوايي و
دريايي به گونه اي اســت که نه تنها ایران
میتوانــد مرکز رفت و آمــد هواپیماهای
مسافربری و باربری ،قطارهاي سريع السير

حل مشــکالت ،تعامــل با یکدیگــر ،وحدت و
پاسخگویی به مردم اســت ،یادآورشد :بهجای
آنکــه هر روز به بهانــهای دولتمردان را مجبور
کنیــم که به مجلس بیایند ،باید به آنها کمک
کنیم و با تقویت بُعــد نظارتی مجلس ،مانع از
بروز مشکالت شویم.
به گزارش ایلنا ،آقاپور علیشاهی در پایان تصریح
کرد :قطعاً هدف تمامی نمایندگان از طرح این
سوال حل مشکالت مردم بوده که خوشبختانه
به خطوط اعتباری که از سوی بانک مرکزی در
نظر گرفته شــد و تدابیر روســای سه قوه ،این
مشکل در آستانه مرتفعشــدن است و باتوجه
به ســیر پسگرفتن امضاها توسط نمایندگان
احتماالً این طرح سوال در کمیسیون هم مطرح
نشود.
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رایزنی ایران و روس اتم برای تغییر در سایت فردو
لوان جاگاریان ،سفیر روسیه در تهران ،گفت که یک هیئت از شرکت روس اتم رایزنیهایی را
با ایران برای اعمال تغییرات در تاسیسات فردو انجام داده است .به گزارش ایسنا ،جاگاریان در
ادامه تاکید کرد که مسکو از سطح همکاریهای ایران و روسیه در چارچوب برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) رضایت دارد و این هیئت از روس اتم که در حال حاضر در تهران بهسر میبرد،
درباره جنبههای عملی خاص این پروژه بهمنظور تنظیم مجدد رآکتور فردو رایزنی میکند.

چهره روز
غالمرضا حیدری:

مسئوالنبهجایافشاگری
عملکنند

غالمرضا حیدری ،عضو فراکسیون امید مجلس
شــورای اســامی در مورد ضرورت برخورد با
فساد و تبعیض اظهارداشت :متأسفانه اآلن در
کشور اعم از بخش دولتی یا بخشهای دیگر
بحث فساد و تبعیض خیلی عیان شده است.
حیدری گفت :آقای رئیسجمهــور در مورد
پشت صحنه مؤسسات مالی که این همه اموال
مردم را باال کشیدهاند ،گفتهاند شناسایی شده و
افشا میکنیم .این در شأن رئیسجمهور نیست
که فقط بگوید افشــا میکنیــم .مردم انتظار
دارند افراد مشخص شوند و اموال برگردد .من
میگویم نباید از کلمه افشا استفاده کرد ،باید
عمل شود.
وی تأکیدکرد :میگویند خیلی افراد در بحث
مؤسســات مالی دخیل بودهاند؛ بهدنبال آنها
برونــد و ایــن اموال پس گرفته شــود .حتی
اینکه آنها را زندانی کنند هم پول نمیشــود.
شبکههای مافیایی حرفهای عمل میکنند .مثل
داستان بابک زنجانی ،یک نفر را جلو میفرستند
تا قربانی شــود ،ولی آن شبکه کار خودش را
انجام میدهد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد تأثیر رفع فساد
و تبعیض در تحقــق عدالت اجتماعی ،گفت:
قطعا بستری برای تحقق عدالت اجتماعی است.
فساد برخی افراد آنقدر زیاد است که یه شبه
میلیاردها دالر ثروت بهدست میآورد .مثال در
داستان دالر ،رئیس بانک مرکزی میگوید گران
نمیشود و با دستگاههایی که به سمت خرید
دالر رفتهاند برخورد میکنیم که این حرفها
هم کمکم حالت ُجک میگیــرد .چون مقام
مسئول هستند باید بهجای تهدید عمل کنند.
به گزارش جماران ،نماینــده مردم تهران در
مجلس شورای اسالمی افزود :اگر خدای ناکرده
هرچه جلو رویم باز تبعیض،
غارتگری و بیعدالتیها
بیشتر شــود ،معلوم
است که اعتماد مردم
کم میشود.

مکث
ترامپ:

توافق هستهای برای اسرائیل
فاجعه بار است

رئیسجمهور آمریکا با انتقاد از توافق هستهای
ایران و گــروه  5+1گفت که این توافق برای
اســرائیل فاجعهبار بوده اســت.دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمریــکا در گفتوگو با روزنامه
اسرائیل هیوم ،در پاسخ به سوالی درباره اینکه
آیا واشنگتن و تل آویو بیش از هر زمان دیگری
به یکدیگر نزدیک شدهاند ،باز هم به انتقاد از
سیاســتهای رئیسجمهور قبلی کشورش
پرداخــت و گفت :بله؛ من فکر میکنم که ما
از هر زمان دیگری به هم نزدیکتر هســتیم.
ترامپ ادامه داد :از نظر من شما به اوباما خیلی
نزدیک نبودید .او توافق هســتهای با ایران را
ارائه داد که اساسا توافقی است که می گوید،
بیایید اقدامات بدی در قبال اســرائیل انجام
دهیم .اوباما وحشتناک بود.

در حاشیه

بهبود رابطه دو کره از طریق کنسرت

شنیدیم رئیسجمهوری کرهجنوبی در
کنار خواهر قدرتمند رهبر کرهشمالی در
سئول به تماشای کنسرت موزیسینهایی
از پیونگیانــگ نشســتند .همزمان
معترضان محافظهکار پرچم کرهشمالی
را مقابــل این محل به آتش کشــیدند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
فرانسه ،این کنســرت آخرین بخش از
برنامه سفر هیئت عالیرتبه کرهشمالی به
سئول بود که چشمانداز بهبود روابط میان
دوکره را به تصویر کشید.

دوره ۴سالهام را کامل میکنم

باخبرشــدیم صدراعظم آلمان بهرغم
انتقادات همکاران محافظهکارش در حزب
اتحادیه دموکرات مسیحی بابت سازشها
با حزب چپمیانه مارتین شولتس برای
تشکیل دولت ائتالفی ،متعهد شد تا یک
دوره کامل چهار ساله صدراعظم بماند.
او گفت که هنوز کنترل را بهدست دارد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
فرانســه ،آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان
گفت :با وجود کســب نتایج ضعیف در
انتخابات و اعطای وزارتخانههای کلیدی
به حزب سوســیال دموکرات آلمان به
رهبری مارتین شولتس ،اصال احساس از
دستدادن قدرت را ندارد.

درخواست جالب ترامپ از انگلیس

شــنیدیم ترامپ میخواهد در جریان
سفرش به انگلیس از پناهگا ه زیرزمینی
وینستون چرچیل ،نخستوزیر انگلیس
در دوران جنــگ جهانــی دوم دیدن
کند .بهگزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه
خبری هیل ،قرار اســت دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریــکا اوایل ماه اکتبر به
انگلیس ســفر کند .یک منبع نزدیک به
کاخسفید اعالم کرد :وی در جریان سفرش
به انگلیس میخواهد از اتاقهای فرماندهی
جنگ چرچیل دیدن کند .ترامپ پس از
تماشــای فیلمی درباره چرچیل و دوران
نخستوزیریاش در اوایل جنگ جهانی
دوم ،این پیشنهاد را داده است.

البغدادی در آخرین روزهای زندگی

باخبرشــدیم "ابوعلی البصری" رئیس
گــروه اطالعاتی "الصقــور" در وزارت
اطالعــات عراق اعالم کرد که شــواهد
موجــود از وخامت وضعیت ســامت
جسمی و روانی "ابراهیم عواد السامرائی"
معروف به "ابوبکر البغدادی" ســرکرده
گروه تروریســتی داعش خبر میدهد
به گزارش ایلنــا ،وی گفت که البغدادی
برای انجام امور درمانی به بیمارستانی در
منطقه الجزیره سوریه مراجعه کرده است.
به گفته البصــری ،البغدادی برای درمان
شکستگی در بدنش و همچنین جراحات
وارده به ساق پا که منجر به عدم توانایی
وی برای راه رفتن شــده ،به بیمارستان
مراجعه کرده اســت .بصری همچنین
گفت که البغــدادی در منطقه الجزیره
سوریه زندگی میکند اما آخرین روزهای
زندگیاش را سپری میکند.

فراخوان عمومي شرکت در ارزیابی کیفی پروژه عمليات نشست سنجي و پايش پايداري سازه
مناقصهشماره96-20

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور "پروژه عمليات نشست سنجي و پايش
پايداري سازههاي مجتمع پتروشيمي جم" واقع در عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی پارس) ،از طریق
مناقصه و فراخوان عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه شــرکتهای دارای تجربه و صالحیت در زمینه
فعاليت مذكور دعوت به عمل میآید تا در صورت تمایل به حضور در مرحله ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران ،نسبت به دریافت
اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام نمایند.
خالصه اطالعات و شرایط ارزیابی کیفی عبارتاند از:
 -1موضوع مناقصه :انتخاب مشاور اجرای پروژه نشست سنجی سازههاي پتروشيمي جم و تهیه گزارش نهایی پس از تجزیه و تحلیل
دادهها مطابق دورههای مندرج در شرح خدمات مناقصه مربوطه
 -2مناقصهگزار :شركت پتروشیمی جم
 -3محل انجام پروژه :استان بوشهر – منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی (عسلویه)  -شرکت پتروشیمی جم
 -4نحوه تهیه اســناد :جهت دريافت اسناد ارزیابی کیفی ارائه معرفینامه رســمی حاوی ایمیل متقاضی و فيش واريزي به مبلغ
2.000.000ريال (غيرقابل استرداد) به حساب  2663107006بانك تجارت به نام پتروشيمي جم الزامی است.
 -5مهلت خرید اسناد :بازه زمانی تعیینشده برای فروش اسناد ارزیابی کیفی مناقصه از روز چهارشنبه مورخ  1396/11/25لغایت
روز چهارشــنبه  1396/12/09بوده و متقاضیان میتوانند از ساعت  9:00صبح تا  14:00بعدازظهر با ارائه مدارک فوقالذکر ،نسبت به
تحویل گرفتن اسناد مذکور از امور حقوقي و پیمانهای مناقصه گزار به آدرس تهران  :خيابان توانير ،خيابان نظامي گنجوي ،پالك 27
(روبروي شهرداري) ،طبقه 3اقدام نمایند.
 -6مهلت تحویل اسناد :اسناد خریداری شده بایستی تا ساعت  14:00روز شنبه مورخ  1396/12/19تکمیل و با مهر و امضای صاحبان
امضای مجاز در پاکت دربسته به دفتر مرکزی مناقصه گزار (به نشانی فوق الذکر) تحویل داده شوند.
 -7شماره تلفن و ایمیلEmail: tender@jpcomplex.com 021-88650457-8 :
تمامی مکاتبات و هماهنگیهای الزم از طریق پســت الکترونیک بوده و کنترل مســتمر دریافت ایمیلها جهت اطالع از آخرین
اطالعیهها توسط مناقصهگر الزامی است.
 -8شرايط الزم جهت شركت در مناقصه (ارائه پیشنهاد قیمت):
ت ذیل و تایید در مرحله ارزيابي كيفي .
الف :دارا بودن گواهینامه صالحي 
 .1گواهينامه صالحيت مشاوره پايه  1يا  2در تخصص نقشه برداري زميني
رعايت بخشنامههای شماره  39377مورخ  95/04/28و شماره  70935مورخ  94/07/21صادره از سوي سازمان منطقه ويژه اقتصادي
انرژي پارس
ب :مناقصه گزار بر اســاس آییننامه داخلی خود در رد يا قبول هر يک يا تمام مدارک ارسالی بدون آنکه محتاج به ذکر دليل باشد
مختار است.
روابط عمومي شرکت پتروشيمي جم

