سرمقاله

پسرنتانیاهو:ترامپبهتریندوستماست

یوکیوآمانو،درنشستشورایحکاماعالمکردکهایرانسرعتتولیداورانیومغنیسازی
شدهخودراافزایشدادهاست.توافقهستهایایرانباقدرتهایجهانی،تواناییایرانبرای
تولیداورانیومباغنایپایینرامحدودکردهاست.یوکیوآمانودرادامهبدوناشارهبهمیزان
افزایشتولیداورانیومغنیسازیشدهتوسطایرانتصریحکرد:مشخصنیستایراندرچه
زمانیبهسرحدمحدودیتخودبرایغنیسازیاورانیمخواهدرسید.ویگفت:تعهدات
ایرانذیلبرجامدستاوردیمهمدرراستیآزماییهستهایمحسوبمیشود.ضروریست
کهایرانبهطورکاملتعهداتبرجامیخودرااجراکند.

یکعضوهیئترئیسهمجلسشورایاسالمیازبهتعویقافتادنسوالازوزیرامورخارجه
خبرداد.
علیرضارحیمیدرجلسهعلنیصبحدیروز(سهشنبه)مجلسشورایاسالمیبااشارهبه
دستورمجلسشورایاسالمیبرایسوالازوزیرامورخارجهگفت:باتوجهبهاینکهدولت
بهلحاظزمانیدرخواستبهتعویقافتادنسوالراداشتندونمایندگانسوالکنندهنیز
بادرخواستدولتموافقتکردند،لذاطرحســوالازوزیرامورخارجهدرمجلسشورای
اسالمیبهوقتدیگریموکولخواهدشد.

ب هرغمانتقادهایبینالمللیازاقداماتغیرقانونیدولتآمریکادرحمایتازصهیونیستها
شاملبهرسمیتشــناختنبیتالمقدسبهعنوانپایتختاینرژیموشناساییجوالن
اشغالیسوریهبهعنوانبخشیازفلسطیناشغالی،پسرنخستوزیررژیماشغالگرقدسبه
تمجیدازدونالدترامپپرداختهواورا«بهتریندوستاسرائیل»خواندهاست.بهنوشته
پایگاهصهیونیستی«عاروتصشوع»«،یائیرنتانیاهو»،پسر«بنیامیننتانیاهو»نخستوزیر
رژیمصهیونیستیدرمصاحبهباشبکه«بلیزتیوی»آمریکاگفت«:رئیسجمهورترامپ
بهتریندوستیاستکهاسرائیلومردمیهودتاکنوندرکاخسفیدداشتهاند».
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راحیل رحمانی /گروه سیاست

 Rahil.Rahmani@gmail.com
«ژاپنحتیدردورانمصدقکهکسینفت
ایرانرانمیخرید،ازایراننفتمیخرید،
اماحاالحتیآنهاهــمنمیخرند».این
راسفیرایراندرتوکیومیگوید.تهران-
توکیودرتمامســالهایپسازانقالب
روییکخطصافبدونتنش،چالشو
صمیمیتخاصگامبرداشتهاند،اماحاال
تنشایرانوآمریکا،پایچشمبادامیهای
همیشهمحافظهکارراهمبهمیانهمیدان
درگیریبازکردتارسانههایدنیاازایجاد
خطمســتقیممیانجیگــریازتوکیوبه
تهرانخبربدهند.
ازهمانروزهاییکهترامپقصدسفربه
ژاپنکرد،میشدحدسزداینآسیاگردی
اوبیربطبهموضوعایراننیست.رسانهها
نوشتندکهآقایرئیسجمهورقصددارد
ازژاپنبهعنوانمیانجیبرایکاهشتنش
میانتهران-واشنگتناستفادهکند.
دربرخیرسانههانیزاینطورعنوانشد
که«شینزوآبه»منتظردیدارباترامپو
گرفتنمجوزسفربهایرانازسویاوست
تااولینمقامژاپنیدراینسطحباشدکه
ظرف40سالاخیربهایرانمیآیدواگر
اینگمانهزنیدرستباشد،بایدگفتپس
ازدیدارترامپ-آبه،مجوزصادرشدوتاریخ
دقیقسفرآقاینخستوزیربهایراننیز
کمیبعدمشخصواعالمشد.
طیروزهایگذشــتهدربارهواسطههاو
میانجیهــازیادحرفوســخنبهمیان
آمدهاست.ازعراق،عمانوکویتگرفتهتا
ژاپن.امادرمیاناینهمهنام«ژاپن»قطعاً
جایگاهویژهتــریداردوازتأثیرعمیقتر
میانجیگریچشمبادامیهاسخنگفته
اب
حز
ا

naslfarda

نخستوزیرژاپنامروزبهایرانمیآید

فکرنانباشیمکهشینزو،آبه

میشودتادرهفتهپرترافیکدیپلماسی
تهران،امروزچشــمهابــهمیهمانویژه
«توکیو»دوختهشــود؛سفریحساس
کهدرحساسترینمقطعممکنصورت
میگیرد.
البتهدراینســفربهتبادالتاقتصادی
تجاریحداقلدرحوزههــایغیرنفتی
همتوجهویژهخواهدشد.بخشاعظمی
ازصادراتغیرنفتیایرانبهژاپنشــامل
خشــکبار،فرشو...بــودهودرمقابلدر
بخشوارداتلــوازمالکترونیکیازژاپن،

فعالبودهایم.بیــشاز۸0درصدانرژی
فسیلیژاپنازمنطقهخلیجفارستأمین
میشــود.ژاپنیهاازسالهاقبلدرمورد
صدورگازایرانبهاینکشور،بهرهبرداری
ازمعادنگازجزیرهقشــمومعادنمس
خراســان،احداثمجتمعپتروشــیمی
و...همکاریهایبســیاریراباایراندر
موضوعاتاقتصادیداشتهاندوحتیدر
سالهای۱۳54-۱۳55تقریباً4۳درصد
کلسرمایههایخارجیدرایرانمتعلقبه
ژاپنبودکهبخشعمدهآندرطرحهای

انتخاباتکمیسیونهادرمجلسجنجالیشد

امیدهای ناامید

امیرعلیهاشمی /گروهسیاست «امید»بازهممیخواهدهمهرا«ناامید»کند.اینبارپای
انتخاباتریاستکمیســیونامنیتملیمجلسدرمیان
A.Hashemi@gmail.com
است.کرسیکهممکناستاز«فالحتپیشه»گرفتهشده
وبهیکعضوازجبههپایداری«مجتبیذوالنوری»برســد.ذوالنوریخودشگفتههنوزمشخص
نیستچهاتفاقیمیافتدچونامیدومستقلینقب ً
التوافقنامهایامضاکردهاندکهحاالگویادست
وپایبرخیاعضایاینفراکسیونهاراهمبستهاست.ماجراازاینقراراستکهیکسالپیشامید
ومستقلینتوافقیکردندکهبراساسآندردوسالباقیماندهیکسالریاستکمیسیونبهعهده
فالحتپیشهباشدوسالآخرسکانشرامصطفیکواکبیانبهدستبگیرد؛موضوعیکهحتییکی
ازاعضایفراکسیونامیددرتأییدآنبهیکیازسایتهایخبریگفت:برایاینمسئلهنمایندگان
بایکسندامضاشدهبهکواکبیانتضمیندادهاندکهایناتفاقرخخواهددادوکسیبرخالفقرارو
مدارعملنخواهدکرد.
درواقعکواکبیاندستنوشــتهداردوطبقگفتهذوالنوری،عزمشبرایورودبهانتخاباتریاست
کمیسیونجدیاســت،امامشکلاینجاســتکهباوجودتوافقهایصورتگرفتهوقرارمدارهای
گذاشتهشده،فالحتپیشهدرهمینیکسالدرمقامریاستاینکمیسیونآنقدرخوشدرخشید
وخوبعملکردکهمیاناعضابرسرماندنونماندنشدرهمینیکسالباقیماندهشکوتردید
صورتگرفتهاست.فالحتپیشهحاالتجربهالزمبرایپیشبرداموررابهدستآوردهاست،امابهدلیل
همانتضمینیکهدردستانکواکبیانوجودداردهنوزمصطفیکواکبیانراضینشدهاستتابهسود
فالحتپیشهازریاستکمیسیونمنصرفشود.
درستدراینشرایطاستکهزمزمهانصراففالحتپیشهبهگوشمیرسدموضوعیکهمیتواند
تأثیرتعیینکنندهایدرنتیجهانتخاباتهیئترئیسهکمیسیونامنیتداشتهباشد.اوچندروزپیش
همباانتقادازفشارهاییکهبهاوواردمیشودازتوئیترخداحافظیکرد.اودرصفحهتوئیترشنوشت:
«درایامیکهبرایکشاندنوطنمبهجنگطراحیشدهبود،تمامتالشمپرهیزازایندامبود.از۷تا۹
سالگیزیربمبوموشکبارانباخونعزیزانمجنگراتجربهکردموازمرگوترورنترسیدم،امادیگر
بیشازاینتحملترورشخصیتراندارم.باعذرخواهیازهمهحضورتوئیتریخودرامعلقمیکنم».
درحالحاضررقابتبینفالحتپیشــه،ذوالنوری،کواکبیانواحتماالًبروجردیاستکهبهنوعی
وزنکشیفراکسیونیرانیزدرپیخواهدداشت.ســالقبلفالحتپیشهتوانستریاست۱4ساله
کمیسیونراتغییردهد.البتهرقابتبیناووذوالنوریپایاپایبودوهردونفر۹رأیآوردندکهدرنهایت
قرعهکشی،رئیسکمیسیونرامشخصکرد.حاالذوالنوریمیگویداگربرجرودیبهنفعاوکناربرود،
اغلبمستقلینبهاورأیمیدهند.

دیدار آنجلینا جولی با پناهجویان ونزوئالیی
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ادامه از صفحه یک ...
بعدازتصمیــم«دونالدترامــپ»،رئیس
جمهوریآمریکابرایخــروجازبرجامدر
۱۸اردیبهشــتماهضمنحمایــتازاین
تصمیمازاقدامهایبعدیدولتواشنگتن
برایاعمالتحریمهایظالمانهعلیهتهران
اماراتدر

حمایتکردهاست.حال،باردیگر
کانونتوجهاتقرارگرفتهاستبهخصوص
پسازحمالتاخیرعلیهتاسیســاتنفتی
ویکخطلولهســعودیوتانکرهاینفتی
اماراتی.
اینموضوعمیزانآســیبپذیریابوظبی
درمقابلهرگونهحملهدرهــرنقطهایاز
خلیجفــارسبهخصوصدرتنگــههرمزرا
نشــانمیدهد.حمالتدیگرینیزصورت
گرفتهاندکهاماراتمدعیاستکارانصاراهلل
یمنبودهاست«.جانبولتون»مشاورامنیت
ملیآمریکانیزاخیراًبهاماراتسفرکردهودر
ادعاییایرانرامسئولحمالتبهتاسیسات،
بنادرنفتیوتانکرهایاماراتیوسعودیبه
خصوصدرفجیرهدانستهاست.
همچنینویدیدارهایمفصلیبامقامات
کشــوراماراتازجمله«محمــدبنزاید»
داشــت،بــهگونهایکــهمیتــوانگفت
شــروطاماراتبرایایران،پیششرطهای
القاشدهازســوی«جانبولتون»بهآنها
است.
آنهاهمانطورکهتقریباًدرتماممسائلاز
آمریکاییهاپیرویمیکنند،بهنظرمیرسد
دراینمســئلهنیــزازآمریــکادنبالهروی
کردهانــدازطرفدیگراینشــروطراباید
شروطیبرایعدمتعاملدانستتاشروطی
برایمذاکرهوتعامل.هماننددوازدهشرط
آمریکاییهابرایمذاکرهباایرانکهدرواقع،
امکانتحققازسویایرانراندارند.
دررابطــهباشــرطاولبایدگفــت،ایران
تاکنونتهدیدیرامتوجهکشورهایعربی

نکردهوبالعکسبهثبــاتوامنیتدراین
کشورهاکمککردهاســت.تنهاعربستان،
اماراتوبحرینمدعیتهدیدازسویایران
هستند.
درحالــیکــهدیگــرکشــورهایعربی
هموارهبرنقشثبــاتزایایراندرمنطقه
تأکیدکردهاند.شــرطدومنیزبیاساسو
تکراراتهاماتگذشــتهاســت.ایرانجزبا
درخواستکشــورهایمنطقه،مداخلهای
درامورداخلیآنهانداشــتهاست.شروط
ســوم،چهارموششــمرابایدعجیبترین
ومضحکترینشــروطمطروحهدانست؛
شــروطیکهبهتمامیتارضیوحاکمیت
ملیایــرانمربوطمیشــودوبــههمین
جهتمیتــوانگفــت:عربســتانیهابه
دنبالمذاکــرهوتعاملنیســتند،بلکهدر
پیعدمتعامــلوایجادتنــشدرمنطقه
هستند.
دررابطهباشرطپنجمیعنیتوقفحمایت
ازگروههایافراطینیزبایــدگفتکهاین
عربستانواماراتهســتندکهبایدحمایت
خــودازگروههــایافراطگــرارامتوقف
کنند.گروههاییهمچــونداعش،النصره،
احرارالشامو...کهدرسالیاناخیرمنطقهرا
واردیکدورههرجومرجوبیثباتیجدی
کردهاند.
لذابهنظرمیرسدشروطمطروحهازسوی
مقاماتاماراتیرانبایدچندانموردتوجه
قراردادچنانچهبسیاریازکاربراندرتوئیتر
اینشروطرابهسخرهگرفتند.نهاینمقام
اماراتیونهدیگرمسئوالناماراتیدرحدو
اندازهاینیستندکهبخواهندچنینمسائلی
رامطرحکــردهوبرایایرانشــرطگذاری
کنند.پیششــرطهایمطرحشدهازسوی
اماراتنهتنهاقابلگفتوگووپذیرشنیست
بلکهخندهدارهمبهنظرمیرســد؛چراکه
فراترازظرفیتکشورکوچکیچونامارات
است.
درواقع،ایرانپیششرطهایآمریکاراهم
قبولنکردچهبرسدبهآنکهبخواهدشروط
اماراتیهــاراقبولکند.نکتــهمهمدراین
میانایناســتکهایرانامــروزدرموضع
قدرتمندیقرارداردوگویااماراتیهاخیال
کردهاندایراناسالمیدرموضعضعفاست
کهچنینپیششــرطهاییمیگذارند،هر
چندایــرانبهدنبالجنــگودرگیریدر
منطقهنیســت،امااجازهتعییــنوتکلیف
کردنازسویسعودیهاواماراتیهارانیز
نمیدهد.

ُمهرتأیید«آمانو»برعملیاتیشدناقدامقاطعایران

سؤالاز«ظریف»بهتعویقافتاد

جشن تولد  ۹۳سالگی ملکه الیزابت

پتروشیمی،تولیدپالستیک،دارو،وسایل
الکترونیکیواستخراجمعادنبهکارگرفته
شدهبود.
ازدیربازژاپنیکیازخریدارانعمدهنفت
ایرانبودهاستبهطوریکهطیسالهای
دهه۷0تاحدود۹0درصدازنفتخودرا
ازایرانتأمینکردهاســت.حتیدرزمان
تحریمهانیزازمشــتریهایاصلیبازار
ایرانبودهگرچهروابطدوکشــورتحت
تأثیرتحریمهایآمریکانیزقرارداشــته
است.پسمنطقیبهنظرمیرسدکهژاپن

سیاست

Policy

درخصوصتحوالتوتنشهایموجود
دراینمنطقهحساسبودهوعکسالعمل
نشــانبدهد.طبیعتاًژاپنبرایصیانت
ازمنافــعخودازمجموعــهظرفیتهای
قابلفعالسازیبرایحلوفصلتنشها
ومشکالتوبرقراریثباتالزمدرمنطقه
استفادهخواهدکردواینیعنیوساطت
ژاپنبهنفعخودشانهمهست.
بههرحالاینسفرمیتواندنقطهعطفیدر
تاریخروابطدوکشورنیزمحسوبمیشود.
آقای«آبه»امروزبهتهرانمیآیدتاشاید
ازپس«مأموریتدشوار»برآید.توقعاتاز
اوبسیارباالرفتهاست.آنقدردرروزهای
گذشتهازاینسفرسخنگفتهشدهکهبه
نظرمیرسدخیلیهاانتظاردارند«آبه»
نقشمنجیراایفاکند!
گفتهمیشودنخستوزیرژاپنقراراست
عالوهبــررئیسجمهوربــارهبرانقالب
نیزدیدارکند.مالقــاتاوبارهبرمعظم
انقالببســیارحائزاهمیتاست.شاید
حاملپیامهاییازســویواشنگتنباشد
هرچندرســانههایژاپنیتاکیدکردهاند
حاملهیچپیامینیست.
درنهایتمشخصنیســتکهشینزوآبه
چهرهآوردوتوشــهایرادرسفربهتهران
باخودمیآورد،امااینســفرمیتوانداز
نظرمراوداتدوجانبهبــرایایرانحائز
اهمیتباشــد.هیچکسانتظارمعجزهاز
آبهندارد،اماتوقعاتنســبتبهاینسفر
ودستاوردآنباالســت.اینراازالبهالی
تحلیلهاوگمانهزنیهامیشــودفهمید.
مگراینکــهبخواهیــمنــگاهدیگریبه
اینسفرداشتهباشــیممثلنگاههمان
باشیمکه

کاربریکهنوشتهبود«:فکرنان
شینزو،آبه!»

غیرمحرمانهها


یکی نیست بگوید خودتی!

محموداحمدینژاد،رئیسجمهورســابقدر
نشستیکهدرســالروزتولداسفندیاررحیم
مشاییداشته،باانتقادوکنایهبهدولتروحانی،
گفته:آمریکاییهامیآیند،فحشمیدهندو
میروند.یکمردپیدانمیشودبرودجوابشان
رابدهد.نمیگویممقابلشــانبایستد.بروددر
جوابفحششانبگویدخودتی!

پرستوبازی ممنوع!

شنیدههایغیررســمیحاکیازایناستکه
دوتشکلسیاسیدرجلساتیمحرمانهبهاعضا
هشداردادهاندکهاگربا«پرستوبازی»درگیرند
وضعیتخودراهرچهســریعترروشنکنند.
دریکیازاینجلســاتپیشنهادشدهکسانی
کهمواردمشابهیدارندبعدازاستعفاازتشکل
مربوطهیکیدوسالیحوالیسیاستآفتابی
نشوند.همچنینگفتهشدهاگرپنهانکاریدر
رابطهباچنینموضوعیصورتگیردتشــکل
مربوطــهویراحذفوعلیــهاوموضعگیری
خواهندکرد.

دخالت نکنید

پسازاعتــراضیکیازنماینــدگانمجلس
بهحواشــیبازیفینالجــامحذفیفوتبال،
مهدیتاجرئیسفدراسیونفوتبالازدخالت
سیاســیوندرفوتبالگالیهکــردوکنایهزد
کهازاینبهبعدبرنامهمســابقاتلیگراهم
میدهندهماننمایندهبنویسد!حاالوباتوجه
بهچنینوضعیتیبرخــیکانالهایتلگرامی
مدعیشدندکهتعدادیازروسایفدراسیونها
قصددارندبهرئیــسجمهورورئیسمجلس
نامهتندوتیزارســالکنندوازآنهابخواهند
کهایننماینــدگاندخالتهایخــودرادر
فدراسیونهایورزشیکمترکنند.

آگهی دعوت از صاحبان سهام
شرکت فرآورده های نسوز مهر گداز (سهامی خاص) شماره ثبت  12878اصفهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فرآورده های نسوز مهر گداز (سهامی خاص) دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه که در روز دوشنبه راس ساعت 9صبح مورخ 98/4/3و مجمع عمومی فوق العاده شرکت فرآورده های نسوز مهر گداز (سهامی خاص)
که در ساعت  10:30صبح همان روز در محل اصفهان ،خیابان توحید شمالی ،مجتمع الماس ،طبقه چهارم ،واحد  11تشکیل می گردد؛ حضور
به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه -1 :انتخاب بازرسین  -2انتخاب روزنامه کثیراالنتشار  -3تصویب صورت های مالی منتهی به
 -4 ، 1397/12/29سایر مواردی که از اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده -1 :تغییر مرکز اصلی شرکت و اصالح ماده پنج اساسنامه
رییس هیئت مدیره شرکت

آقایانعلیوفتحالهوحاجمحمدجعفرشهرتهمگیحقانی
اجرای امور باقیمانده اصالحات ارضی پالک 27/609بخش14

چون مالکیت شما از پالک فرعی 609از 27اصلی واقع در فرتمان بخش 14ثبت اصفهان ،مشمول قانون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره به زارعین
مستاجر و فرم فروش جهت صدور سند زارع آقای عبداهلل چراغیان آفارانی فرزند غالمرضا طی نامه شماره/541الف مورخ 1352/01/28به دفترخانه
اسناد رسمی شماره  95اصفهان ارسال گردیده و براساس ماده واحده مصوب  70/3/2مجتمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف
باقیمانده قراء مزارع و امالک مشمول قانون اصالحات ارضی ،وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به اراضی مشمول قانون اصالحات ارضی که
به تصرف زارعین صاحب نسق در آمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر
شود لذا به استناد تبصره  2قانون فوق که عین ًا درج می گردد( .تبصره  2چنانچه زارعان و مالکان این اراضی به طریقی غیر از آنچه که در قانون آمده
است قبل از صدور سند تراضی نمایند این تراض معتبر خواهد بود ).لذا چون تاکنون سند زارع فوق الذکر صادر نگردیده است می توانید از تاریخ صدور
این نامه لغایت یک ماه با وراث زارع خود توافق نموده و یک نسخه توافقنامه محضری را جهت رعایت مفاد آن و انجام اقدامات بعدی به این مدیریت
تسلیم نمایید .در غیر این صورت نماینده دولت راسا با استفاده از اختیارات قانونی و به قائم مقامی شما اسناد و دفاتر مربوطه را امضا خواهد نمود` .

احمدرضا صادقی  -مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شماره 2098005677000003 :مورخ 98/3/21

نوبت اول

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سنندج در نظر دارد با استناد به مصوبه هیئت مدیره ،امور خدمات
پوشش پسماندها در محل دفن پسماندهای شــهری (کیلک) با خاک و نخاله ،مشتمل بر تهیه و تامین
ماشین آالت و پرسنل مورد نیاز و ...مطابق با شرایط اعالمی (مواردی که در آگهی مناقصه درج نگردیده در
برگ شرایط مناقصه پیش بینی گردیده است) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص (شرکت های) حقوقی
واجد شرایط و تخصص الزم در این زمینه واگذار نماید .متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مناقصه پس
از انتشار آگهی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
اقدام نمایند .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  98/03/25می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  19روز شنبه تاریخ 98/04/01
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  12روز چهارشنبه تاریخ 98/04/12
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11روز شنبه تاریخ 98/04/15
* سازمان مدیریت پسماند در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار است.
* هزینه چاپ آگهی و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دورنگار33176605 :
تلفن تماس33176604 :
روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری سنندج
شناسه497339 :

