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گزارش

مخالفتها با سفر روحانی به اروپا
همدلی -روزنامــه الحیات در گزارشــی به
اعتراضات اخیر به ســفر روحانی به اروپا و انعقاد
قراردادهای نفتی پرداخته است .در این گزارش
آمده اســت :همزمان با انتقاد محمدرضا نقدی
رئیس سازمان بســیج ایران از نتایج سفر اخیر
اروپایی حسن روحانی ،اعتراضات در مقابل وزارت
نفت این کشور به دلیل انعقاد قراردادهای نفتی با
شرکتهای غربی به بازداشت  38نفر منجر شد.
این در حالی است که تهران نشست نفتی لندن
را که قرار بود  22تــا  24فوریه در لندن برگزار
شود به دلیل تعلل ســفارت انگلیس در صدور
ویــزا برای اعضای شــرکتهای ایرانی لغو کرد.
در همین حال ،اصغر فخریه کاشــان ،قائممقام
وزیــر راه ایران اعالم کرد کــه تهران در روزهای
آینــده اقدامات نهایی برای خریــد  40هواپیما
از شرکت آتی آر فرانســه را صورت خواهد داد،
این در حالی اســت که در سفر اخیر روحانی به
فرانســه و ایتالیا قرارداد خریــد  118هواپیمای
ایرباس به امضا رســید .قرار است این هواپیماها
طی چهار ســال به ایــران تحویل داده شــود.
از ســوی دیگر ،رزمایش نظامی نیروی دریایی
ایــران در خلیجفــارس وارد چهارمین روز خود
شده اســت قرار اســت این رزمایش با آزمایش
موشــک نصر بصیر به پایان برســد .محمدرضا
نقدی رئیس ســازمان بســیج ایــران با جنگ
نرم خواندن تالشهای اخیــر غرب علیه ایران،
قراردادهای منعقدشــده میان دولت روحانی و
دولتها و شرکتهای فرانســوی و ایتالیایی را
خنجری بر پیکره اقتصاد مقاومتی ایران خواند.
نقــدی در ادامه گفت :به دلیل آنکه محمدجواد
ظریف وزیر خارجه ایران از دانشــگاههای غربی
فارغالتحصیل شده است همانند وزرای خارجه
دیگر کشــورهای غربی رفتار میکند و وقتی ما
از ایمــان به خدا حرف میزنیم به ما میخندند.
نقدی از همکاری با فرانسه نیز انتقاد کرد و گفت:
فرانسه در اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران
مشارکت داشته است و نقشی تخریبکننده در
مذاکرات هستهای با ایران داشت.
رسانه

ادعای عجیب الشرق االوسط از کشف
مکالمه یک مقام حماس در رابطه با ایران
سایت روزنامه عربی الشرق االوسط چاپ لندن
با انتشار خبری مدعی شد که به جزئیات مکالمه
تلفنییکمقامارشدحماسدستپیداکردهاست.
ش نامه نیوز ،الشرق االوسط مدعی شده
به گزار 
است که معاون دفتر سیاسی جنبش حماس در
این مکالمه تلفنی گفته است که حمایت ایران از
این جنبش همراه با شرط و شروطی بوده است و
ایران در یمن مردم بیگناه را به کشتن داده است!
بر این اســاس این روزنامه در ادامه مینویســد
که موســی ابومــرزوق ،مقام حمــاس در این
گفتوگوی تلفنی بهشــدت ایران را موردانتقاد
قــرارداد و گفتههــای مقامــات ایرانــی مبنی
بــر حمایــت تهــران از مقاومت فلســطینی
بهویــژه پــس از ســال  2009را تکذیب کرد.
در بخشهایی از این مکالمــه تلفنی ابومرزوق
که در حال صحبت با یــک مقام دیگر حماس
اســت میگوید :از ســال  2009تاکنون تقریبا
هیچچیزی از طرف ایران به ما نرســیده است و
هر چیزی که دراینباره میگویند دروغ اســت.
الشــرق االوسط در ادامه مینویسد که ابومرزوق
در ادامــه ایــن مکالمه ادعا میکنــد که تهران
حمایت خود از مقاومت فلســطین را مشــروط
بــه میانجیگری حمــاس برای بهبــود روابط
ایران و کشــورهایی مانند ســودان کرده است.
ابومرزوق همچنین به جنگ یمن نیز اشارهکرده و
دراینباره میگوید :مردم بیگناه را به خاطر منافع
مردم به کشتن دادهاند.
پارلمان

ایران برای عودت خاوری موافقتنامه
بینالمللی با کانادا امضا کند
عوض حیدرپور ،عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید
کرد :برای بازگرداندن خاوری با کانادا موافقتنامه
بین المللی امضا کنیم.حیدرپور که با خانه ملت
سخن میگفت در خصوص تاثیر برقرار و بهبود
ارتباط بین ایران و کانادا بر استرداد خاوری گفت:
برای چنین اقداماتی باید قراردادهای دوجانبه بین
کشورها تحت عنوان مبادله متهمین و مجرمین
منعقدشده باشــد که بین ایران و کانادا چنین
قراردادی وجود نداد تا بتوانیم از این طریق خاوری
را به کشور برگردانیم .نماینده مردم شهررضا در
مجلس نهم شورای اســامی با اشاره به تالش
کشــور کانادا برای بهبود روابط بــا ایران اظهار
داشت :نمیتوان برای تالش کانادا ،پیششرطی
برای عودت خاوری در نظر بگیریم ،چنین کاری
در عرف دیپلماســی وجود ندارد و از سوی دیگر
متهمان زیادی در کشورهای مختلف وجود دارند
که برای استرداد آنها باید از راه قانون جلو رفت.
این نماینده پیشنهاد داد :بهترین کار این است
که دولت با کانادا یــک توافقنامه دوجانبه برای
مبادله متهمین منعقــد و آن را برای تصویب به
مجلس ارسال کند تا با طی شدن مراحل قانونی،
فضــا و فرصتی برای پیگیــری پرونده خاوری و
بازگرداندن او ایجاد شود.
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خبر

روایت تازه از مذاکرات هستهای

عراقچی :آمریکاییها خواهان آبسنگین ایران هستند
همدلی -ســیدعباس عراقچی ،معــاون وزیر
امور خارجه و رییس ســتاد پیگیری اجرای برجام،
صبح دیروز در نشستی در جمع معاونان ،اساتید و
دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی جزئیاتی تازه از
مذاکرات هستهای بیان کرد و ضمن اشاره به ماهها
بحث علمی بین متخصصان ایرانی و کارشناســان
غربی درباره راکتور اراک و در نهایت پیروزی ایران
در این بحث ،گفت :تسلیم شــدن  5+1در مقابل
پذیرش طرح ایران برای بازطراحی راکتور اراک یکی
از شیرینترین لحظات زندگی من و مذاکرات بود.
عراقچــی همچنین گفــت :در طــول مذاکرات
صحنههایــی را دیــدم که به خود و دانشــمندان
کشــورمان افتخار میکردیم و به خود میبالیدیم.
امروز آب سنگین ما در بهترین آزمایشگاههای دنیا
توسط آمریکاییها تستشده و مشخصشده که از
باالترین خلوص برخوردار است و امروز آمریکاییها
خواهان آبسنگین ما هستند.
موفقیتکارشناسانایرانی
پس از ماهها جدال علمی درباره راکتور اراک
رییس ســتاد پیگیری اجــرای برجــام در این
نشســت،ادامه داد :وقتی طرف مقابل در مذاکرات
اصرار داشــتند کــه راکتور اراک بــه خاطر تولید
پلوتونیوم و خطر استفاده از آن در سالح هستهای
موردادعای آنها ،تعطیل شود و ما قبول نمیکردیم
و در بنبست بودیم این متخصصان ایرانی بودند که
طرحی را ارایــه کردند برای بازطراحی قلب راکتور
به شکلی که ساالنه بهجای ده کیلو پلوتونیوم کمتر
از یک کیلو تولید کنــد .این در حالی بود که آنها
این طرح را نمیپذیرفتند و معتقد بودند شــدنی
نیســت .من شاهد بودم که ماهها جدال علمی بین
متخصصان ایرانــی و  5+1بهویژه با آمریکاییها در
جریان بود .آمریکاییها میگفتند این طرح عملیاتی
نیست و ما میگفتیم هست .درنهایت ما پیروز شدیم
و طرح ایران برای بازطراحی موردپذیرش قرار گرفت.
عراقچی افزود :یکی از لحظات شــیرین زندگی
من و نیز در مذاکرات لحظهای بود که طرف مقابل
در آنســوی میز مذاکره تســلیم طرح ایران برای
بازطراحی شــد و قرار شد راکتور اراک باقی بماند و
قلب آن بازطراحی شود.
معاون ظریف گفت :االن در تنظیمات و اســناد

امضاشــده برای اراک مدرنسازی این راکتور میان
چین و یک شــرکت ایرانی اســت و  5+1موظف
اســت در تامین تجهیزات و تاییدات علمی و فنی
و غیره کمک کند.معاون ظریف در ســخنان خود
در این مراســم ضمن گرامیداشت سی و هفتمین
سالگرد انقالب اســامی ،گفت :آنچه انقالب به ما
عطا کرد مولفههای تبدیلشدن به قدرت منطقهای
و بینالمللی بود .ایران بعد از چهار دهه امروز قدرت
بزرگی حتی فراتر از منطقه است .تنها کشوری است
که از ثبات و امنیت برخوردار است و هیچ مسألهای
نیســت که در منطقه بدون حضور و نفوذ آن حل
شود.وی افزود :ایران با همه تحریمهای سنگینی که
در درجات باالی علمی ،اقتصادی و سیاســی به آن
تحمیل شد توانســت مقاومت کند .ایران کشوری
اســت که در هر انتخابات بیش از  73درصد در آن
مردم مشــارکت میکنند و این میزان مشارکت را
حتی کشورهای دموکرات در خود ندارند.
قدرت فراتر از منطقهِ ایران در پسابرجام
این عضو تیم مذاکرهکننده هستهای بابیان اینکه
در پســابرجام ایران حتماً به قدرتی فراتر از قدرت
منطقهای تبدیل خواهد شــد ،گفت :به اعتقاد من
در مذاکرات هستهای دو مولفه قدرت ایران ازجمله
قدرت علمی و دیپلماتیک در ســطحی باال شکوفا
شــد .ما وقتی توانستیم  6قدرت بزرگ دنیا را پای
میز مذاکره بنشــانیم که در عرصه علمی و میدانی

فرمانده پیشینکل ارتش درگذشت

همدلی-امیرسرلشکرمحمد
سلیمی فرمانده سابق کل ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،پس از
تحمل یک دوره بیماری ،عصر
دیروز در ســن  78سالگی در
تهراندرگذشت.بهگزارشمنابع
خبری ،سرلشکر سلیمی یکی از
قدیمی ترین فرماندهان ارتش جمهوری اسالمی
ایران بود که در ایام دفاع مقدس مســئولیتهایی
نظیر ریاســت دفترمشــاوره نظامی حضرت امام
خمینی(ره) و فرماندهی ستاد جنگ های نامنظم
را برعهــده داشــت و در نبردهای متعــددی از
جمله آزادسازی سوســنگرد نقش آفرینی کرد و
بعدها مفتخر به اخذ نشــان «نصر» از دست رهبر
معظم انقالب اســامی شد.وی همچنین به مدت
چهارسال (درحد فاصل سالهای  1360تا )1364
مسئولیت وزارت دفاع را برعهده داشت.امیرسلیمی
از بنیانگذاران ارتــش انقالبی درخرداد 1379پس
از کناره گیری امیرسرلشــکرعلی شــهبازی ،به
فرماندهــی کل ارتش منصــوب وهمزمان با یک
درجه ارتقا ،به درجه سرلشــکری نیــز نائل آمد.

وی تا شهریورماه 1384به عنوان
فرماندهی کل ارتش جمهوری
اســامی ایران خدمــت کرد و
پس از آن نیز به عنوان یکی از
مشاوران ارشــد فرمانده معظم
کل قوا در امور نظامی خصوصا
ارتش منصوب شــد.بهگزارش
«همدلی» ،پس از انتشــار این خبر ،بســیاری از
مسئوالن کشوری و لشکری از جمله رئیس ارتش،
فرمانده ســپاه پاســداران انقالب اسالمی ،رئیس
مجلس شــورای اســامی و وزیر امور خارجه در
پیامهای جداگانهای درگذشت این فرمانده نظامی را
تسلیت گفتند .در پیام وزیر امور خارجه آمدهاست:
خبر درگذشت امیر سرلشکر محمد سلیمی مشاور
نظامی فرماندهی معزز کل قوا و فرمانده سابق ارتش
جمهوری اسالمی ایران موجب تالم و تاثر گردید .
دکتر ظریف افزود :اینجانب ضمن عرض تسلیت
به محضر مقام معظــم رهبری  ،خانواده مکرم آن
بزرگوار و همرزمان صدیق ایشان از خداوند متعال
علو درجات برای روح آن مرحوم و صبر و شکیبایی
برای بازماندگان ایشان مسالت می نمایم.

درحاشیه

“رم" گفتنهای حمید معصومینژاد کار
دستش داد!
عصر ایــران -شــاخصترین نکتــه درباره
گزارشهــای حمید معصومــی نــژاد از رم ،بیان
گزارشهای خود به زبان فارسی با لهجه ایتالیایی و
در پایان تلفظ کلمه « رم» با شیوه و فرم مخصوص
به خود است .همین موضوع باعث شده در میان مردم
او به یک خبرنگار محبوب و برند تبدیل شود.در این
صداوســیما که خبرهایش با غرضورزی و دوری از
معیارهای اخالقی  -اصول حرفهای شناخته میشود
و همین عامل باعث شده بخش مهمی از مردم ایران
خبرهای صداوسیما را نبینند و دنبال نکنند یا به آن
اعتماد نکنند حمید معصومی نژاد از رم توانســته با
پایبندی نسبی به معیارهای اخالقی  -حرفهای مورد
استقبال مخاطبان قرار گیرد.بااینحال در سفر اخیر
حسن روحانی رئیسجمهور ایران به ایتالیا ،خبری از
این خبرنگار صداوسیما نبود .گفته میشود به دلیل
طرز بیان و تلفــظ « رم» در پایان گزارشهایش او
از پوشش خبری این سفر کنار گذاشته شد که اگر
اینگونه باشــد اتفاق بدی است.دراینباره باید گفت
شــکل تلفظ « رم» در پایان گزارشهای معصومی
نژاد نیز بخشــی از شــیوه کاری و فعالیت حرفهای
خبرنگاری اوست که به برند و شاخص این خبرنگار
تبدیلشــده و این نقطه مثبت است نه منفی.البته
برخی نیز گفتهاند ازآنجاییکه صداوســیما از تهران
برای سفر ایتالیا خبرنگار همراه رئیسجمهور اعزام
کرده بود نیازی به استفاده از خبرنگار مقیم رم ندارد
اما چنین چیزی صحت ندارد و صداوسیما در سفر
روحانی به فرانسه ،از خبرنگار مقیم خود در پاریس
اســتفاده کرد.معصومینژاد به زبان ایتالیایی مسلط
است و قطعا اگر پوشش خبری سفر روحانی به ایتالیا

به او سپرده میشد بهتر میتوانست گزارش این سفر
را با جزئیات و طعم ایتالیایی ارائه کند .مردم منتظر
بودند با سفر روحانی به ایتالیا ،معصومی نژاد با لهجه
ایتالیایی جذابش گزارش ارئه کند که اینگونه نشد.
صداوسیما نیز باید از این خبرنگار برند ،زباندان ،شبه
بومی و مقیم ایتالیا خود نهایت بهره را ببرد نه اینکه در
مهمترین اتفاق خبری ،او کنار گذاشته شود.
شکایت برای لغو توافق هستهای
همدلی -همزمان با اجرایی شدن توافق هستهای
میان ایران و گروه  5+1یک نماینده جمهوریخواه
آمریکایی که به نظر میآیــد به تازگی از این توافق
آگاهی یافتهاست! از شکایت به دادگاه قانون اساسی
این کشور برای از ریل خارج کردن این توافق به عنوان
آخرین شانس خبر داد.توافق هستهای ایران و 5+1
امضا شده و اکنون به مرحله اجرایی نیز رسیده است
اما بــا این وجود لوئی گومرت نماینده جمهوریخواه
ایالت تگزاس به دنبال بردن این توافق به دادگاه برای
متوقف و به چالش کشیدن آن است.گومرت گفت:
این آخرین شــانس برای از ریل خارج کردن توافق
اســت تا زمانی که باراک اوباما در کاخ سفید حضور
دارد.بر اســاس این گزارش ،علیرغم اینکه توافق به
مرحله اجرا نیز رسیده است سناتور گومرت میگوید
که قانون نیز در این زمینه از او حمایت میکند.وی که
قبال قاضی بوده و اکنون عضو کمیته قضایی مجلس
نمایندگان آمریکا است افزود :این توافق معاهده منع
گسترش سالحهای هستهای را از چند بعد مخدوش
میکند .شما نمیتوانید یک معاهده را با چیزی که
معاهده نیست تغییر بدهید .این توافق مسائلی ارائه
میکنــد که فقط از طریق یک معاهده میتوانید به
آن برسید.

هستهای جای پای خود را محکم کردیم .همچنین
آنها وقتــی بهپای میز مذاکره آمدند که فهمیدند
تهدید نظامی به ایران کارگر نیســت و این مرهون
ســربازان و پاسداران و توانمندی نظامی کشور بود.
همچنین آنها از تحریمهای یکجانبه علیه ایران
ناامید شدند و دیدند که ایران هرچند این هزینهها
برایش سنگین است اما بهزانو درنیامد.
وی ادامه داد :همچنین ما توانستیم در حوزه علمی
در عرصه هســتهای خود را تثبیت کنیم .وقتی 20
سانتریفیوژ را به  20هزار رساندیم و کیفیت آنها را
ارتقا دادیم و یا مواد هستهای خود را افزایش دادیم
این تواناییها را نیز مدیون متخصصان و شــهدای
هستهایمانهستیم.
معاون ظریف با اشاره به ادعای طرف مقابل مبنی
بر اینکه با مذاکرات هســتهای ایران را از دستیابی
به سالح هســتهای دور کردند ،گفت :ما نه سالح
هستهای داریم و نه در دکترین خود آن را میبینیم
و اساساً آن را حرام میدانیم .اگر آنها ادعا میکنند
که توانستهاند از طریق مذاکره جلوی دستیابی ما به
سالح هستهای بگیرند از طرف ما امتیاز فوقالعادهای
نیســت .در مقابل آنها برنامه صلحآمیز هستهای
ما را به رسمیت شــناختهاند و حاال با برجام آنها
حاضرند همکاری هستهای با ما داشته باشند ازجمله
در تحقیق و توسعه .وی ادامه داد :جامعه بینالملل
و شــورای امنیت غنیسازی در ایران را به رسمیت

میشناسند و مازاد مواد هســتهای ما را خریداری
میکنند و این یعنی به سطح علمی هستهای ایران
احترام میگذارند.
جذب دانشجو مشابه عملکرد
سفارتخانههایانگلیس
عراقچی در این نشست درباره جذب دانشجو در
شرایط پسابرجام نیز ســخن گفت .این دیپلمات
باســابقه افــزود :وزارت امور خارجــه وظیفه خود
میداند کــه در این حوزه با دانشــگاهها همکاری
کنــد .ما هم مثل وزارت امــور خارجه انگلیس که
سفارتخانههایشان موظف هستند به جذب دانشجو
کمک کنند این برنامه را در دستور کار خود داریم
و سفارتخانهها و مراکز خارجیمان وظیفه دارند در
این خصوص عمل کنند و اگر جایی ســهلانگاری
شــود با آن برخورد میکنیم .عراقچی تأکید کرد:
گســترش همکاریهای علمی بینالمللی ازجمله
برگزاری سمینارها و همایشها و نیز جذب دانشجو
بیش از آنکه به کمک وزارت امور خارجه نیاز داشته
باشد مســتلزم حرکتی مســتمر و جدی از سوی
دانشگاههاست.
آمریکا بازهم قانون ویزا را تغییر خواهد داد
اما در حاشیه این مراسم ،عراقچی به برخی سواالت
خبرنگاران پاسخ گفت .رئیس ستاد پیگیری اجرای
برجام درخصوص واکنش ایران به قانون محدودیت
صدور ویــزا و تاثیر آن بر برجام و تمهیدات در این
زمینه افزود :دولت آمریکا و وزیر خارجه این کشور
تعهد کردند این قانون بهگونهای اجرا شــود که به
منافع حاصل از برجام خدشهای وارد نشود .آنها در
قدم اول ترتیباتی را اتخاذ کردند که تجار و بازرگانان
در سفر به ایران دچار مشکل نشوند .در مراحل بعدی
قرار اســت تمهیداتی به خرج دهند که برای افراد
دیگر مشکلی ایجاد نشود .منتظریم تصمیم مقامات
آمریکایی در رابطه با نوع اجرای قانون ویزا تاثیرات
خود را بگذارد و ببینیم به آن شکل که تصویبشده
اجرا میشــود خللی در برجام میکنــد یا خیر و
بعد تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد .به گزارش
«همدلی» ،عراقچی همچنین در پاسخ به سوالی در
رابطه با اقدامات برای بازگشت آقای خاوری با بهتر
شدن روابط ایران و کانادا اظهار کرد :این موضوع در
حوزه کاری من نیست.

با تظاهرات نمی توان قراردادها را اصالح کرد

همدلی-رئیسمجلسشورای
اسالمی در پاسخ به تذکر احمد
توکلی درباره برخورد با معترضان
بــه قراردادهای نفتــی گفت :در
کشــور نظمی برای رسیدگی به
امور وجــود دارد؛ با تظاهرات که
نمیشود قراردادها را اصالح کرد.به
گزارش «همدلی» ،علی الریجانی در ادامه پاسخبه تذکر
این نماینده مجلس که مخالف قراردادهای جدید نفتی
است ،نسبت به آخرین وضعیت دانشجویانی که روز
گذشته به دلیل تجمع غیرقانونی بازداشت شدند ،اظهار
داشت :تا دیشب که من پیگیری میکردم یک تعدادی
آزادشده بودند اما همانطور که شما فرمودید ،تجمع
باید بر اساس قانون باشد و ضوابط قانونی رعایت شود.
وی خطاب به توکلی ادامه داد :فرض کنیم شــما هم
نظری داریدکه برخی از بندهای این قرارداد مشکل
دارد ،حل این موضوع راه دارد با تظاهرات که نمیشود
قــرارداد تنظیم کرد.عضو شــورای عالی امنیت ملی
تاکید کرد :برخی از صاحبنظران و دستگاهها نظرات
خــود را دادهاند و این نظرات نیــز به هیات تطبیق
مصوبات مجلس فرستادهشــده تا رســیدگی شود.

الریجانی تصریح کرد :بههرحال در
کشور یک نظمی برای رسیدگی
به این امور وجود دارد .در خیابان
که این نوع مسائل قابلحلنیست؛
بنابراین این رفتار غیرقانونی است
و اگــر افراد نظری دارند باید نظر
خودرابهصورتقانونیمطرحکنند.
احمد توکلــی نماینده مردم تهــران در مجلس در
جلسه علنی دیروز در تذکری آییننامهای گفت :روز
گذشته دانشجویان برای اعتراض به قراردادهای جدید
نفتــی در برابر وزارت نفت تجمع کردند که البته این
تجمع بــدون مجوز بود و نباید جمع میشــدند اما
قطعا باید اعتراض به این نوع قراردادها انجام شــود.
بهگزارش «همدلــی» ،صبح روز شــنبه تعدادی از
دانشــجویان بســیجی برخی دانشــگاههای تهران،
قصد تجمــع بر علیــه قراردهای جدیــد نفتی در
کنــار وزارت نفت را داشــتند که پیــش از برگزاری
این تجمع ،برخی عوامل برگزاری دســتگیر شــدند
و اجــازه برپایــی این تجمــع بهآنها داده نشــد.
منابع خبــری از آزادی اکثریت افراد بازداشتشــده
خبر دادند.

اشتاین مایر در راه ریاض و تهران
یک روزنامه آلمانی از سفر وزیر خارجه آلمان
به ایران و عربســتان به منظور میانجیگری
بــرای حــل اختالفات میان این دو کشــور
خبر داد که از روز ســه شنبه آغاز میشود.
به گزارش روزنامه «دی ولت»« ،فرانک والتر
اشــتاین مایر» ،می خواهد در سفر خود به
ایران و عربســتان که از روز سهشــنبه آغاز
میشــود درباره مسائل و اختالفات بین این
دو کشور آشکارا ســخن گفته و در راستای
حل مناقشات بین این دو میانجیگری کند.
اشتاین مایر در گفتوگو با روزنامه دی ولت
سفرخود به ایران و عربستان را فرصتی برای
اعتماد سازی در منطقه ارزیابی کرده است.
موضع اندونزی و سازمان همکاریهای
اسالمی در مسئله ایران یکسان نیست
آرماتانا نصیر سخنگوی وزارت امور خارجه
اندونزی در نشست خبری خود در پاسخ به
ســوال یکی از خبرنگاران که راجع به نتایج
اجــاس فوقالعاده وزرای خارجه ســازمان
همکاریهای اسالمی ( )oicدر جده ،اظهار
داشــت :در ارتباط با ایران موضع اندونزی با
موضع ســازمان همکاریهای اسالمی کامال
یکســان نیســت .به گزارش ایلنــا ،او ادامه
داد :همانطور که مشــخص اســت سازمان
همکاریهای اســامی بیشــتر متمایل به
عربستان سعودی اســت و ایران را متهم به
دخالت در امور داخلی سایر کشورها بهویژه
عربســتان در ارتبــاط با اعدام شــیخ نمر
کرده اســت.این در حالی است که اندونزی
نقطهنظرهای متفاوتی در خصوص تنش بین
ایران و عربستان در اجالس هفته گذشته oic
در جده ابراز کرد.در این نشست محور اصلی
سخنرانی و تالشهای وزیر خارجه اندونزی
فراهــم کردن زمینه گفتوگــو بین ایران و
عربستان در راستای بهبود روابط و مناسبات
همســایگان با یکدیگر در چارچوب سازمان
همکاریهای اســامی بود ،ولی پیشنویس
بیانیه جده توســط عربســتان تنظیمشده
بود و بــه اعتقاد اندونزی ایــن پیشنویس
نگاه به گذشــته داشــت و از گفتوگوهای
سیاســی حمایت نمیکرد و به همین دلیل
موجب ایجاد شور و اشــتیاق برای دوستی
در منطقه نمیشــد.اندونزی اصرار داشــت
که این دیدگاه در بیانیه گنجانده شــود ،اما
اصرار اندونزی بهجایی نرســید و بیانیهای به
تصویب رســید که ازنظر ما هیچ نگاهی به
جلو نداشت.
بازدید کمیسیون
امنیت از آب سنگین اراک
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس از بازدید این کمیســیون از
آب ســنگین اراک در اســفندماه خبر داد.
محمدرضا محســنی ثانــی در گفتوگو با
ایسنا گفت :کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس در ادامه بازرسی از تاسیسات
هســتهای بازدیدی از آب سنگین اراک بعد
از تعطیالت مجلس و تا پایان ســال خواهد
داشت.به گفته وی در این بازدید کمیسیون
در جریان آنچه در آب ســنگین اراک انجام
شــده و قرار است انجام شود ،قرار می گیرد.
محســنی ثانی همچنین توضیح داد :نتایج
این بازدیدها و بررسی ها در قالب گزارشی با
محتوای روند اجرای برجام به صحن علنی تا
پایان سال ارائه خواهد شد.
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موضوع  :عملیات سند بالست و رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی و ساختمانی
شــركت پتروشيمي شازند (سهامي عام) در نظردارد انجام عملیات سند بالســت ورنگ آمیزی تجهیزات صنعتی و ساختمانی خود به شرح مندرج در
بند (الف) را از طریق برگزاری مناقصه عمومي وطبق شرایط خصوصی والزامات تعیین شده به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نمايد.بدين وسيله از كليه
شــرکتهای دارای تخصص و تجربه مفید و مرتبط با موضوع مناقصه دعوت می گردد از تاریــخ درج آگهی درروزنامه  ،طی مدت هفت روز (غیر از
روزهای پنجشــنبه وتعطیل) جهت دریافت اســناد مناقصه ضمن معرفی نماینده مطلع وآگاه وباهمراه داشتن کلیه مدارک مورد نیاز به شرح بند (ب)
به نشــانی اراک -کیلومتر 22جاده بروجرد -مجتمع پتروشیمی شــازند-دفتر امور پیمانها وبرآورد مراجعه و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره
تلفن 086-32633163تماس حاصل نمایند.
الف ) شــرح کار :کلیه عملیات آماده سازی ورنگ آمیزی موضعی وکلی سطوح وتجهیزات شامل سازه های فلزی ،لوله ها واتصاالت ،مخازن وظروف
فرایندی ،تجهیزات ثابت ودوار،ادوات برق وابزار دقیق ،ادوات آتش نشانی ،ساختمان ها ،دیوار ها وکف سالنهای واحدهای عملیاتی وصنعتی مربوط به مجتمع
پتروشیمیشازند.
ب) مدارک مورد نیاز:
 - 1تصاویر اساسنامه ،آگهی تاسیس و ثبت شرکت وآخرین تصمیمات و تغییرات مندرج در روزنامه رسمی
 -2فهرست سوابق کارهای انجام شده ،در حال انجام ویا مشابه موضوع مناقصه با گواهی و رضایت نامه ازکار فرما یان قبلی
 -3سایر مدارک و اطالعات الزم که در ارزیابی توانمندی متقاضی موثر خواهد بود .
 -4تصویر گواهی نامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی (کد اقتصادی )و ارائه شناسه ملی،نشانی وکدپستی وتلفن تماس
 -5تصویر شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو )صاحبان امضای مجاز .
 -6ارائه گواهی صالحیت ایمنی مرتبط با موضوع منا قصه از وزارت کار  ،رفاه وامور اجتماعی.
 -7ارائه گواهی های الزم(با اعتبار زمانی)مرتبط با موضوع مناقصه.
ج) سایر شرایط:
 -1مبلغ خرید اسناد مناقصه :واریز مبلغ  500/000ریال به حساب سیبا 0105763780000به نام شرکت پتروشیمی شازند.
 -2تضمین شرکت درمناقصه5 :درصد مبلغ کل قیمت پیشنهادی متقاضی قابل واریز به صورت نقدی به حساب صدر االشاره ویا ارائه چک تضمینی بین
بانکی ویاارائه ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماه به نام شرکت پتروشیمی شازند(ارائه چک شرکتی ویا شخصی مورد قبول نخواهدبود).
-3مهلت تحویل پاکت پیشنهاد قیمت :هفت روز (غیر از روزهای پنجشنبه وتعطیل) پس ازاتمام تاریخ مهلت خرید اسنادمناقصه.
-4پیمانکار باید دارای شخصیت حقوقی ،توان فنی ،برنامه ریزی و توانایی مالی الزم جهت تهیه ضمانت نامه های مورد نیاز شرکت در مناقصه و یا عقد قرارداد
را طبق مقررات و ضوابط این شرکت داشته باشد .
توجه :
اسناد ومدارک اخذ شده از متقاضیان مورد ارزیابی فنی قرار گرفته وشرکت در ردو یا قبول یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد
مختار است.

روابط عمومي و امور بين الملل
شركتپتروشيميشازند

