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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠٢٢ اگست ٢٨

 .برداشت  کلمبيا از فساد و اختالس گوايدو پرده

 
  ونزوئال بازرسان به کلمبيا می فرستد:  پتروشيمی مونومروسۀدر کارخان» اباحفساد بی م«

 پتروشيمی مونومروس در شھر بارانکيوال کلمبيا را که تحت ۀبه کزارش رسانه ھای روسی، ونزوئال می خواھد کارخان

  . خوان گوايدو قرار گرفته بود، پس بگيردۀمديريت دارودست

  . شرکت دولتی پکوئيون اختالس شده استۀک است که مبالغ ھنگفتی از شعبدولت کاراکاس مشکو

دفتر دادستانی کل ونزوئال روز دوشنبه اعالم کرد که پنج مقام خود را برای تحقيق در مورد فساد مالی در شرکت 

  .مونومروس کولومبو ونزوئال به کلمبيا می فرستد

رکت دولتی پتروشيمی است و در شھر بارانکيوال کلمبيا واقع شده  شۀاين کارخانه پتروشيمی يکی از شرکت ھای تابع

  .است

ھمانطور که رسانه ھای محلی به نقل از تارک ويليام ساب، دادستان کل ونزوئال می گويند، ھدف اين کارگروه جمع 

ا در اين کشور دولت ايوان دوکه، رئيس جمھور سابق کلمبي» بی حد«آوری اطالعات و اسناد در محل برای اثبات فساد 

  .است که گفته می شود که آن را به ورشکستگی کشانده است

 حکم دستگيری صادر کرده است که به عنوان ھشدار قرمز در اينترپل عليه افرادی که ٢٣ ساب، دادستانی او ۀبه گفت

  .ت مديره مونومروس را غصب کرده اند، صادر کرده استأگفته می شود پست ھای دفاتر ھي
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ھا دليل اختالفات شديد بين کاراکاس و بوگوتا بوده است، زيرا دوکه،   پتروشيمی در سواحل کارائيب کلمبيا سالۀکارخان

 .ل اين کارخانه را به رئيس جمھور خود خوانده ونزوئال خوان گوايدو سپردورئيس وقت کلمبيا کنتر

ًمی کند که دائما در کارخانه ای که توسط دولت کاراکاس بر بازگرداندن شرکت پافشاری می کند و از اين امر شکايت 

  .ھای گوايدو اداره می شود، پول ھای مردم ونزوئال اختالس می شود آدم

  .گيرمو رودريگز الپرآ در حال حاضر مدير عامل مونومروس است

ولت ل کارخانه را به دوگوستاوو پترو، رئيس جمھور جديد کلمبيا در عين حال اعالم کرده است که قصد دارد کنتر

وليت، در رابطه با عمليات ونزوئال ؤت، پس از تصدی مسسگاين سياستمدار چپگرا در ابتدای ماه ا. کاراکاس بازگرداند

  :در بارانکيوال گفت

ًاين يک شرکت آسيب ديده و تقريبا ورشکسته است و شما بايد ببينيد که چگونه می توان آن را از نظر فنی مجددا راه « ً

  ».اندازی کرد

 گذشته گزارش دادند که شرکت مادر ونزوئالی پکوئيون در حال انجام اقداماتی برای بازپس ۀی ھفتئای کلمبياھ رسانه

  .ل مونومروس استوگيری کنتر

 . جديد به اتاق بازرگانی بارانکيال ارائه کرده استۀت مديرأگفته می شود که اين شرکت سندی را با نام اعضای ھي

 

  


