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آمریکا نمیتواند مدت طوالنی منتظر اقدام کره شمالی بماند

سفیر آمریکا در سازمان ملل اعالم کرد ایاالت متحده مایل نیست
به مدت طوالنی منتظر کره شمالی بماند تا گامهایی در راستای
خلع سالح هستهای بردارد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
رویترز ،در نشســت تاریخی ماه ژوئن کیــم جونگ اون و دونالد
ترامپ ،روســای جمهوری کره شمالی و آمریکا متعهد شدند در
راستای اتمام برنامههای تسلیحات هستهای پیونگ یانگ حرکت
کنند اما این دو کشور برای رسیدن به توافقی حاوی جزئیات که
به این هدف بینجامد ،تقال میکنند.نیکی هیلی ،سفیر آمریکا در

سازمان ملل در جریان سفر به کلمبیا به خبرنگاران
گفت :توپ در زمین کره شمالی است .آنها باید این
مساله را درک کنند که جامعه بینالمللی هنوز انتظار
دارد که آنها خلع سالح هستهای انجام دهند بنابراین
اگر آنها میخواهند صبر کنند ما نیز مایلیم منتظر
بمانیم امــا نمیخواهیم این انتظار بــرای مدت طوالنی صورت
بگیرد .در همین حال جان بولتون ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید
سهشنبه گفت :مایک پامپئو،وزیر امور خارجه آمریکا آماده است

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

تا برای دور دیگری از گفتوگوها با کیم جونگ اون
به کره شمالی برود .نیکی هیلی تاکید کرد ،وزیر امور
خارجه آمریکا درخواستهای قاطع ایاالت متحده را
به کره شمالی منتقل کرده و واشنگتن تحریمها علیه
پیونگ یانگ را تضعیف یا حذف نخواهد کرد .روسیه
و چین به شــورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد دادهاند تا درباره
کاهش تحریمهای پیونگ یانگ پس از نشست  ۱۲ژوئن سنگاپور
میان ترامپ و کیم بحث و رایزنی صورت بگیرد.

درخواست ناظران از دولت پس از اظهارات العبادی
مبنی بر تبعیت بغداد از تحریمهای ضدایرانی آمریکا

باید از عراق
غرامت جنگ را بگیریم

زمانی که اتحادیه اروپا اعالم میکند به خاطر آنکه تحریمهای آمریکا ناعادالنه
است و به آن نمیپیوندیم و زمانی که ترکیه و پاکستان به عنوان همسایگانی که
ایران روابطی به مراتب کمتر از عراق با آنها داشته اعالم میکنند این تحریمها را
نمیپذیرند پیوستن عراق به تحریمهای آمریکا تعجب آورتر میشود
دالری خود با ایران پایان میدهد» .
آفتاب یزد-گروه سیاســی« :ما مخالف وضع
ســعد الحدیثی اظهار داشــت« :بــه تحریمهای
تحریم علیه ایران هســتیم اما بغــداد به منظور
آمریکا علیه ایران پایبند
حمایــت از ملــت عراق
خواهیم بود زیرا ما قبل
به ایــن تحریمها پایبند
از هر چیز به منفعت ملی
خواهــد بــود .مــن از
عراق نگاه میکنیم».
تحریمها راضی نیســتم
وی ادامه داد« :کشــور
اما این مسئله به این معنا
عراق از ایــن پس برای
نیست که من خدمتی را
معامالت مالی و تجاری
ارائه دهم یا خودم را اذیت
با ایران از دالر اســتفاده
کنم ،من به عنوان نخست
حسن بهشــتی پور  :پرداخت غرامت
نخواهد کــرد ،ما گامی
وزیــر عــراق نمیتوانم
عراق باید به شــکل جدی پیگیری
برنمیداریم که به ضرر
موضعی اتخاذ کنم که به
شود و تا حاال نیز در روند آن به شدت
اقتصــاد عراق باشــد،
ضرر شهروندانم باشد».
تاخیر صورت گرفته ،من معتقدم بحث
کشــور عراق در آینده
اظهاراتــی کــه برخــی
ابزارهای مشخصی برای
را متعجــب ،بعضــی را
پرداخت غرامت در محیطی دوستانه
معامله تجــاری با ایران
خشــمگین ،عــده ای را
امکان پذیر است.چگونه است که در
را بررســی خواهد کرد
خرسند و عده ای را هم
حال حاضر عراق غرامت جنگی را به
که با تحریمهای آمریکا
شرمسار کرد .گفتههای
کویت میدهد آن وقت نباید غرامت
تعارض نداشته باشند».
حیدرالعبــادی به عنوان
ایران را داد؟ بر حسب قطعنامه سازمان
ســخنانی که بی تردید
نخســت وزیر عــراق در
ملل باید این مسئله اتفاق بیفتد
اشــاره به پیچیده شدن
نشســت هفتگــی اش
روابط ایــران و عراق از
مبنی بر این سوال که آیا
این پس خواهد داشــت .پیچیده شدن این روابط
او به تحریمها میپیوندد یــا نه آب پاکی را روی
را شــاید بتوان در واکنش کســانی مثل محمود
دســت همه ریخت ....اینکه عراق علی رغم همه
صادقی نماینده تهران دید که در توئیتی معنادار
خدمات این چند ساله ایران به عراق ،نمک خورده
اظهار داشته اســت  «:دولت عراق مطابق ماده ۶
و نمکدان را شکسته و به تحریمها پیوسته است.
قطعنامه  ۱۱۰۰ ۵۹۸میلیــارد دالر بابت غرامت
گفتههایی که با واکنشهای گسترده ای در شبکه
خسارات مستقیم جنگ تحمیلی به ایران بدهکار
اجتماعی همراه شد ،عدهای به او حق دادند که به
اســت؛ دولت ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق
عنوان نخست وزیر یک کشور اول باید حافظ منافع
در مطالبــه این غرامت تعلل کرده اســت؛ اکنون
کشورش باشد و عدهای هم نه.
نخســتوزیر عراق بهجای جبران ،با تحریمهای
توقعشنبود
ظالمانه علیه مردم ایران همراهی میکند!»
این را در کنار این موضوع میتوان گذاشــت که
بیتردید در این میان ،ایرانیان توقع این ســخنان
ایران حتی باید خود را طلبکار مجموع هزینههایی
را نداشــتند آن هم در حالی که پیشــتر مقامات
که برای جنگ عراق با داعش نیز کرده است بداند.
ایرانی از جمله حســن روحانی به صراحت اعالم
اما پرسش اصلی اینجاست که آیا چنین مطالبه ای
داشــته بودند که ایران در سالهای اخیر هم در
درباره عراق عملیاتی است؟ گرفتن غرامت از عراق
عراق شهید داده هم هزینه جنگ با داعش تامین
چرا تاکنون محقق نشده است؟ و آیا در شرایطی
کرده است .اکنون حیدرالعبادی که بی تردید در
که ســخنگوی عراق میگوید دیگر در معامالت
ریز خدمات ایران به کشــورش است در جایی که
مالی و تجاری از دالر استفاده میکند این موضوع
باید ادای دین کند اعالم داشته که از سر ناچاری
امکانپذیر است ؟
مجبور اســت که به تحریمهــای آمریکا بپیوندد.
هرچند بعــد از این اظهارات برخی چهرهها مانند
مذاکراتخصوصی
محمد صدر دفاع از ایران را واجب شرعی و اخالقی
داوود هرمیداس باوند استاد حقوق بین الملل اما
دانستند و سخنگوی رسمی مقاومت اسالمی ن َُجباء
در اینباره به آفتاب یزد میگوید« :در شرایط فعلی
هم نســبت به اعالم همراهی نخستوزیر عراق با
ایران بایــد در مذاکرات خصوصی با طرف عراقی،
تحریمهای آمریکا علیه ایران ،واکنشی شدیداللحن
موضــوع پرداخت غرامت را مطــرح کند .به این
نشــان داد .یا فواد معصوم رئیس جمهور عراق در
ترتیب که در این مذاکرات بیان شود اگر عراق به
جمالتی دو پهلو بیان کرد « :عراق و طبیعت روابط
بیانیه اش مبنی بر تحریم ایران پایبند باشد ایران
پر منفعت آن با ایران باعث میشــود که پایبندی
نیــز موضوع پرداخت غرامت را به طور جد مطرح
بغداد به تحریمهای آمریکا علیه تهران را ســخت
خواهد کرد .با توجه به اینکه حتی ســازمان ملل
کند».
نیــز  300میلیارد دالر پرداخت غرامت به ایران را
به معامالت دالری خود با ایران پایان میدهیم
برآورد کرده طبق این ســند موضوع باید پیگیری
شود».
اما در نهایت موضع رسمی تر و صریح تر را حیدر
باونــد ادامه میدهد «:اما چنانچه ایران بخواهد از
العبادی گرفته و از سویی روز گذشته نیز سخنگوی
پشت تریبونهای رسمی و به صورت آشکار وارد
دولت رســما ضمن اعالم پایبندی به تحریمهای
مسئله پرداخت غرامت شود ،عراق هم در ارتباط
آمریکا علیه ایران گفت که «:این کشور به معامالت
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با این موضوع پاسخ مثبت نمیدهد ،در آن صورت
اگر ایران این موضوع را به دیوان بین المللی الهه
ببرد با توجه به عدم رضایت عراق ،چالشهای دو
کشور بیشتر خواهد شد .بنابراین اگر بناست عراق
واقعا از تحریمها صرفنظر کند یا پرداخت غرامتها
بیشتر به واقعیت نزدیک شــود باید وارد مذاکره
خصوصی شده و در مذاکره خصوصی تهدید ایران
هم در آنجا مطرح شود».
وی ادامــه میدهد « :اما این نکتــه را هم از یاد
نبریم کــه هرچند ایــران از  1100میلیارد دالر
غرامت میگوید اما کارشناســان سازمان ملل آن
را 300میلیارد برآورد کرده اند».
غرامت ربطی به موضع عراق ندارد

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم تهران در صفحه
توئیتر خود نوشت :آنچه که در جریان استیضاح وزیر رفاه در مجلس رخ داد یکی از روزهای
تلخ مجلس دهم را رقم زد و به باور من در این روز شاهد دفن اخالق بودیم .امیدوارم در آینده
شاهد اینگونه اتفاقات تلخ در مجلس نباشیم.روز چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس شورای
اسالمی با استیضاح علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی ،به او رای اعتماد ندادند/ .ایلنا
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در حاشیه

تشکیل نیروی فضایی آمریکا

وزیر کشور :

مشکالت در ایران
بزرگنماییمیشود

عبدالرضا رحمانی فضلیوزیر کشور با تاکید
بر اینکه «یکی از رویکردهای دشمن علیه
ملــت ایران ،بحث اقتصادی اســت» گفت:
اصال قابل قبول نیست که پس از ۴۰سال از
انقالب همچنان ایران با عنصر نفت توسط
دشمنان تهدید شــود و با این تهدید دچار
تالطم و نوسان شویم.
وی بــا اشــاره به اینکه «مشــکالت دیگر
کشورها هم مانند ما و حتی بیشتر از ایران
است» ،تصریح کرد :دشمنان مشکالتی که
در کشــورهای خود وجود دارند را نشــان
نمیدهند ولی در ایران با تبلیغات از طریق
فضای مجازی ســعی میکنند مشکالت را
بسیار بیشــتر از آنچه هست ،نشان دهند.
ســختترین مســئله برای ما آن است که
مردم خــدای ناکرده احســاس ناامنی در
جامعه داشته باشند و خدای ناکرده امنیت
آنــان حتی به صورت روانــی دچار اختالل
شود.
وی بــا بیان اینکه «االن مواجهه دشــمن
بــا ما مواجهــه با قدرت ماســت» ،تصریح
کــرد :شــرایطی را که آنها بیــش از حد
بزرگ میکننــد و در دایره قدرت تبلیغاتی
خودشــان به رخ خودشــان میکشــانند
همیشــه بوده و االن هم به مانند گذشــته
است .مشــکالت را نفی نمیکنیم ولی این
که میگوییم مباحث دشمن همیشه بوده و
هست به معنای آن است که ما مشکالت را
واقعــی ببینیم و وقتی هم واقعی دیدیم در
راستای رفع مشکالت هم قدم بر میداریم.
وی با اشــاره بــه اینکه «حادثــه طبیعی
است» خاطرنشــان کرد :االن در یونان دو
هفتــه نمیتوانند آتشســوزی را خاموش
کننــد و یا در کانادا به دلیــل گرما زدگی
۸۰نفر جان خود را از دســت میدهند ولی
این موارد نشــان داده نمیشود و مشکالت
در ایران به صورت بسیار زیادی بزرگنمایی
میشود.
به گزارش ایســنا ،وزیر کشــور با اشاره به
اینکــه «آمریکا به صــورت کامال علنی در
برابر تمام دنیا زیر تعهدات و قولهای خود
زد» خاطرنشان کرد :با چنین افرادی که به
این راحتی در برابر چشــمان جهانیان زیر
قــول خود میزننند به هیــچ عنوان امکان
مذاکره وجود نــدارد .آمریکا هیچ همکاری
در ارتباط با تحقق برجام
و عمــل بــه آن انجام
نــداد .ایرانیــان به
آمریکاییها هیچ
اعتمــادی ندارند
و بــرای اینکــه
به مذاکــره فکر
هم بکنیــم باید
ابتدا آمریــکا به تمام
تعهدات پیشین خود
عمل کــرده و از مردم
ایــران بــه صــورت
رســمی عذرخواهی
کنند.

باخبر شدیم معاون رئیسجمهوری آمریکا
با اشاره به تهدید روسیه و چین ،از جزئیات
ایجاد نیروی فضایی ایاالت متحده رونمایی
کرد؛ نیرویی که ششــمین شاخه ارتش
ایــاالت متحده خواهد بود که تا ســال
 ۲۰۲۰ایجاد خواهد شد.به گزارش ایسنا،
مایک پنس ،معاون رئیسجمهوری آمریکا
تشکیل یک نیروی فضایی را فصلی تازه در
تاریخ نیروهای مسلح آمریکا خواند و گفت،
این نیرو در راستای آمادگی برای «میدان
جنگ بعدی» ایجاد میشود.به گفته وی،
روسیه و چین به شدت در حال کار برای
توسعه تواناییهای ضدماهوارهای هستندو
آمریکا باید در فضا برتری داشته باشد .به
گزارش رویترز« ،نیروی فضایی» مسئولیت
طیف وسیعی از قابلیتهای نظامی ارتش
آمریکا در فضا را برعهده خواهد داشــت
و از جمله این فعالیتها میتوان ب ه فعال
کردن سیستم موقعیتیابی جهانی ()GPS
و حسگرهای ردیابی موشکها اشاره کرد.

مردم کارهایم را دوست دارند

شنیدیم رئیسجمهوری آمریکا پیروزی
کاندیداهای جمهوریخواه در انتخابات
را به خودش نسبت داد.به گزارش ایسنا،
دونالــد ترامپ در صفحــه توییتر خود
نوشــت :تا زمانی که من (با استدالل)
برای کاندیداهــای مجلس نمایندگان و
سنا کمپین یا از آنها اعالم حمایت کنم،
آنها پیروز خواهند شد.وی ادامه داد :من
عاشق مردم هستم و آنها حتما کارهایی را
که انجام میدهم ،دوست دارند .در میانه
مســائل چین ،ایران ،اقتصاد و چیزهای
دیگر ،اگر فرصتی پیــدا کنم -که باید
پیدا کنم ،-ما موج قرمز [رنگ انتخاباتی
جمهوریخواهــان] عظیمــی بــه راه
خواهیمانداخت .رئیسجمهوری آمریکا
در توئیتی دیگر نوشت :جمهوریخواهان
اکنون هشت کرسی از  ۹کرسی مجلس
نمایندگان را به دست آوردهاند اما اگر به
اخبار جعلی گوش دهید ،تصور خواهید
کرد که ما شکست ســختی خوردهایم.
چرا آنها نمیتوانند صریح باشــند و با
حزب جمهوریخــواه و به طور خاص ،با
رئیسجمهوری محبوب شــما این قدر
ناعادالنه برخورد میکنند؟

مناقصه عمومی دو مرحلهای همراه با ارزیابی كیفی
جهتهودهایآزمایشگاهیپتروشیمیجم

'مولود چاووش اوغلو' وزیر امور خارجه ترکیه گفت که به صراحت اعالم کرده ایم که تحریم آمریکا علیه ایران را اجرا نخواهیم کرد.چاووش
اوغلو در دیدار با 'محمود واعظی' فرســتاده ویژه رییس جمهوری ایران در آنکارا ،مواضع ایران در مسایل مختلف از جمله خروج آمریکا از
برجام را قابل تقدیر خواند.واعظی نیز در این دیدار گفت :کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا مصمم به حفظ برجام هستند و پیشنهادهایی در
مورد امور بانکی و نفت به ما ارایه داده اند.وی اضافه کرد :روســای دو کشور نقشه راه خوبی برای رسیدن به هدف تجارت  30میلیارد دالری
ترسیم کرده اند .واعظی که برای ابالغ پیام دکتر روحانی به 'رجب طیب اردوغان' رییس جمهوری ترکیه به آنکارا سفر کرده بود ،درباره مسائل
ش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز پس از این دیدار با
دوجانبه و توسعه مناسبات دو کشور با چاووش اوغلو به رایزنی پرداخت .مولود چاوو 
انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود اعالم کرد که 'با محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری ایران درباره مسائل فعلی دو کشور به تبادل
نظر پرداختیم'.به گزارش ایرنا ،فرستاده ویژه رییس جمهوری ایران پس از این دیدار ،در مالقات با رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه
پیام کتبی دکتر حسن روحانی را به وی تسلیم کرد.

بررسی مفاسد اقتصادی باالی پنج میلیارد تومان
در «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»

رئیس کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس
شورای اسالمی از بررسی مفاسد اقتصادی بیش
از  ۵میلیارد تومان در ســازمان مبارزه با مفاسد
اقتصادی خبر داد.اللهیار ملکشاهی ،درباره جلسه
کمیســیون حقوقی قضایی بــا رئیس مجلس
شورای اســامی درخصوص ادامه رسیدگی به
طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
گفت :جلسهای با حضور رئیس محترم مجلس
تشکیل شــد و باقی موادی که مانده بود هم به

تجدیدنظر عراق به دلیل...

در روز استیضاح ،شاهد دفن اخالق بودیم

حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل با
زمانــی که اتحادیه اروپا اعــام میکند به خاطر
بیان اینکه موضوع پرداخت غرامت عراق به ایران
آنکــه تحریمهای آمریکا ناعادالنه اســت و به آن
باید به ســرانجام برسد و چنین چیزی ارتباطی با
نمیپیوندیم و زمانی که ترکیه و پاکستان به عنوان
موضع این کشور در برابر تحریمهای آمریکا ندارد
همســایگانی که ایران
به آفتــاب یــزد گفت:
روابطی به مراتب کمتر از
«حتی اگر عراق هم اعالم
عراق با آنها داشته اعالم
میکــرد که به تحریمها
میکنند این تحریمها را
نمیپیونــدد بــاز هــم
نمیپذیرند پیوستن عراق
موضوع پرداخت غرامت
به تحریمهای آمریکا را با
عــراق به ایــران باید در
پرسشهای پررنگتری
یک کمیسیون مشترک
مواجه میکند .بخصوص
بررســی شــود.چنین
داوود هرمیداس باوند  :چنانچه ایران
آنکه در موضوع تحریمها،
مسئله ای چیزی نیست
بخواهد از پشت تریبونهای رسمی و
یک تصمیم یک جانبه از
که به خاطر موضع عراق
سوی آمریکا گرفته شده
در قبــال تحریمها کنار
به صورت آشکار وارد مسئله پرداخت
و قوانیــن بین المللی از
گذاشته شــود .پرداخت
غرامت شــود ،عراق هم در ارتباط با
ایران حمایت کردهاند.
غرامت به ایران یک بحث
این موضوع پاسخ مثبت نمیدهد ،در
ابتالی همسر بشار اسد به سرطان
پرواضح اســت که دولت
اساسی است همان طور
آن صورت اگر ایران این موضوع را به
عراق باید در رفتار خود
که اجرایی شدن قرارداد
باخبر شدیم دفتر ریاستجمهوری سوریه
دیوان بیــن المللی الهه ببرد با توجه
در اینبــاره تجدیدنظر
 1975الجزایــر و تعیین
با انتشار عکسی از اسما اسد در بیمارستان
به عــدم رضایت عراق ،چالشهای دو
کند اما نه به خاطر ترس
مرزها یک مسئله اساسی
اعالم کرد همسر بشــار اسد به سرطان
جنگ
غرامت
پرداخت
از
در روابط دو کشور است.
کشور بیشتر خواهد شد .بنابراین اگر
سینه مبتال شــده و دوره درمان را آغاز
خاطر
به
بلکــه
ایران
به
این دو مورد باید از طریق
کرده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران
بناست عراق واقعا از تحریمها صرفنظر
کشورمان.
به
دینش
ادای
روابط دوستانه حل شود
جوان به نقل از اســکاینیوز ،در بیانیه
کند یا پرداخت غرامتها بیشــتر به
که
طــور
همان
چــون
عراق
حال چه موضــع
ریاســتجمهوری همچنین آمده است:
واقعیت نزدیک شود باید وارد مذاکره
ناظران گفته اند موضوع
در ضدیت با تحریمهای
اسما اســد ،بانوی اول ،با اعتمادبهنفس،
خصوصی شده و در مذاکره خصوصی
پرداخت غرامت جنگی
علیــه ایران باشــد چه
ایمان راســخ و قدرت ،نخستین مرحله
تهدید ایران هم مطرح شود
بــه ایــران ارتباطــی با
همگام با آنها».
درمان خود را آغاز کرده اســت .ریاست
جریان تحریمهای آمریکا
این کارشــناس مسائل
جمهوری و تیم آن از صمیم قلب برای وی
ندارد ،بلکه یک موضوع حقوقی اســت که باید در
خاورمیانه در مورد رفتار عراق نیز اظهار میکند:
شفای عاجل را آرزو میکنند.بنا به گفته
باید
کشور
دو
خوب
روابط
اوج
در
حتی
زمانی
هر
«در زمان تحریمها عراق این بهانه را داشــت که
دفتر ریاستجمهوری بیماری اسما اسد در
شود.
بررسی
کشورمان
مقامات
سوی
از
این
بگوید قطعنامههایی علیه ایران صادر شده و
مراحل ابتدایی تشخیص داده شده است.
کشــور مجاب به رعایت آن است اما اینکه بدون
قطعنامه چنیــن تصمیمی را علیه ایران میگیرد
جای تعجب اســت .اگر کمکهای فراوان مالی و
جانــی که ایران انجام داد تا داعش بغداد را نگیرد
هــم نبود ،دولت عراق موظف بود تا به عنوان یک
کشور همسایه ایران که هیچ خطایی انجام نداده با
آمریکا همکاری نکند».
وی ادامه میدهد  «:به هر حال این اقدام بیانگر آن
اســت که عراق تحت نفوذ و سلطه آمریکاست اما
شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد خرید ،نصب ،راهاندازی ،تحویل و جابه جایی هودهای آزمایشگاه شیمیایی مورد
ظاهرا عراق ،منافع کوتاه مدت خود را میبیند در
نیاز مجتمع خود را براســاس شرایط مندرج در مدارک و اسناد و از طریق مناقصه به تولیدكننده/بازرگانان واجد
حالی که در بلندمدت به ایران نیاز خواهند داشت

وزیر خارجه ترکیه :تحریم علیه ایران را اجرا نخواهیم کرد

اتمام رسید.رئیس کمیســیون حقوقی قضایی
مجلس شورای اســامی ادامه داد :تمامی مواد
قرائت شــد و ما قصدمان این اســت که هرچه
ســریعتر سازمان مبارزه با مفاســد اقتصادی را
تشکیل دهیم ،از نظر کمیسیون کار تمام شده و
باید ویراستاریهای الزم صورت گیرد .وی افزود:
ظرف یکــی ،دو هفته آینده این الیحه را تقدیم
هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی خواهیم
کرد و قاعدتا با توجه به حساســیتی که موضوع

و آن موقع زمانی است که ایران نیز عملی مقابله
به مثل انجام میدهد».
بهشتی پور اظهار داشــت « :فارغ از این موضوع،
پرداخت غرامت عراق باید به شکل جدی پیگیری
شــود و تا حاال نیز در روند آن به شــدت تاخیر
صورت گرفته من معتقدم بحث پرداخت غرامت
در محیطی دوستانه امکان پذیر است».
از بهشتی پور میپرسیم چگونه چنین مسئله ای
در محیطی دوســتانه امکان پذیر است ،میگوید:
«چرا نشــود؟ پس چگونه است که در حال حاضر
عراق غرامت جنگی را به کویت میدهد آن وقت
نباید غرامــت ایران را داد؟ بر حســب قطعنامه
سازمان ملل باید این مسئله اتفاق بیفتد.

3

شنبه  20مرداد1397

شماره5246

دارد ،امیدواریم در صحن با اولویت بررسی شود
تا ظرف دو ،سه ماه آینده تبدیل به قانون کنیم.
ملکشاهی تاکید کرد :همه سعیمان این است که
یک ســازمان مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی
تشکیل شود.به گزارش ایلنا ،وی خاطرنشان کرد:
ابتدا بنا بود پروندههایــی که باالی  ۱۰میلیارد
هستند در این سازمان رسیدگی شود اما باتوجه
به محاسباتی که داشتیم قرار شد که این عدد به
 ۵میلیارد تومان برسد.

شرایط واگذار نماید.
 شماره مناقصه97-JPC-10: دستگاه نظارت :اداره تعمیرات(مهندسی عمومی) پتروشیمی جم مبلغ تضمین شركت در مناقصه(500.000.000 :پانصد میلیون) ریال سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج میباشد. شرکت پتروشیمی جم در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است. دریافت اسناد :نماینده داوطلبین واجد شــرایط میتوانند پس از انتشار آگهی در دو نوبت ،نسبت به دریافتاسناد مناقصه با در دست داشــتن معرفینامه و كارت شناسایی ،تا پایان وقت اداری روز دوشنبه(ساعت )16/00
مورخه(97/05/29به آدرس دفتر مركزی شركت پتروشیمی جم واقع در تهران ،طبقه سوم،بخش مناقصات واحد
تداركات) اقدام نمایند.
 تحویل پاكات ارزیابی كیفی :اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل ،امضا و ممهور شود و حداكثرتا پایان وقت اداری روز چهارشنبه(ساعت  )16/00مورخه97/06/14نماینده شركت با در دست داشتن معرفینامه و
كارت شناسایی نسبت به تحویل پاكت د به دبیرخانه حراست واقع در دفتر مركزی طبقه دوم اقدام نمایند.
بدیهی است به پاكاتی كه پس از این تاریخ ارائه گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 قبل از ارائه پیشــنهاد فنی و مالی بازدید از محل نصب هودها در مجتمع پتروشیمی جم واقع در عسلویه برایشركتهای تایید صالحیت شده الزامی میباشــد .روزهای در نظر گرفته شده جهت بازدید در دعوتنامه ارسال
پاكات الف ،ب و ج اعالم میگردد .الزم به ذكر میباشد كلیه هزینههای بازدید بر عهده مناقصه گر است و پس از
تاریخهای مذكور امكان بازدید میسر نمیباشد.
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 نمابر021-88771426 :روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

