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سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد:
از حکم قصاص نجفی تا صدور ۹۷۸ حکم 

قطعی  مفاسد اقتصادی

حسین آهی گوینده پیشکسوت 
رادیو درگذشت

حسین آهی، شاعر و پژوهشگر پس از دست و پنجه نرم کردن با بیماری 
سرطان عصر امروز دعوت حق را لبیک گفت.

حس��ین آه��ی متول��د 1332 تهران، فرزند اس��تاد علی آهی، ش��اعر و 
پژوهش��گر ایرانی است که مدت ها به اعتبار و احترام پدر شاعرش »ابن 
آهی« تخلص می کرد، تحصیالت مقدماتی اش را در تهران گذرانده و پس 
از تس��لط بر زبان های فارس��ی، عربی، پهلوی و آلمانی، در علومی مانند 
ص��رف، نحو، منطق، نج��وم، فقه، اصول ع��روض و کالم نیز صاحب نظر 
است. آهی در دهه 80، برنامه »با کاروان شعر و موسیقی« را برای شبکه 
دو س��یما اجرا می کرد. همچنین پس از آن، برنامه رادیویی »تماش��اگه 
راز« را برای ش��بکه فرهنگ مجری گری کرد. اجرای بخش ش��بانگاهی 

چهارشنبه شب های رادیو پیام نیز از دیگر اجراهای حسین آهی بود.
از آه��ی که بیش از 25 کتاب پژوهش��ی و تصحیحی در حوزه ش��عر و 
ادبیات دارد، مقاالت بی شماری نیز در مجالت و نشریات کشور از جمله 

»کیهان فرهنگی« و ماهنامه حافظ به چاپ رسیده است.
حدود یک ماه قبل معاون صدای رس��انه ملی به نمایندگی از دکتر علی 
عس��کری رئیس س��ازمان صدا و سیما با حضور در منزل حسین آهی از 

وی عیادت کرده بود. 
پیکر مرحوم حس��ین آهی که در سن ۶۶ س��الگی عصر روز )سه شنبه( 
دعوت حق را لبیک گفت، روز پنجش��نبه از س��اعت 10 صبح از حوزه 
هنری به س��مت منزلگاه ابدی او در قطعه هنرمندان بهش��ت زهرا)س( 
انجام می ش��ود. روزنامه سیاست روز درگذشت این هنرمند را به خانواده 

ایشان و تسلیت می گوید.

انفجار افغانستان روی 
باروت اشغالگران

ملت ایران برای 
دشمن فرش قرمز 

پهن نمی کند 
غرب آس��یا همچنان کانون اصلی تحوالت جهان 
اس��ت و سپهرسیاس��ی اقتص��ادی و امنیتی آن 
همچن��ان در حال��ه ای از ابهام ق��رار دارد. نکته 
قابل توجه در این روند آنکه طی هفته های اخیر 
موضوع امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز به محور 
اصلی محافل رس��انه ای و سیاس��ی جهان مبدل 
شده  اس��ت. در یک س��وی معادله انگلیس قرار 
دارد که با ادعای مقابل��ه با تکرار توقیف نفتکش 
این کش��ور توسط ایران خواس��تار ائتالف امنیتی 
از کش��ورهای منطق��ه ای و فرامنطقه ای ش��ده 
اس��ت و در طرف دیگ��ر معادله نی��ز آمریکا قرار 
دارد که ادعای ائت��الف در خلیج فارس را مطرح 
می س��ازد. ائتالفی که در نهایت در مس��یر همان 
ائتالف ادعایی انگلیسی ها قرار دارد. این مباحث 
در حالی مطرح می ش��ود ک��ه دولتمردان آمریکا 
طی روزه��ای اخیر مواضع قابل توجهی داش��ته 
ان��د چنانکه پومپئو وزیر خارجه آمریکا از آمادگی 
برای سفر به ایران گفته است در همین حال وی 
تاکید دارد که تحری��م های ضد ایرانی آمریکا به 
نتیجه رسیده است از س��وی دیگر ترامپ نیز در 
س��خنان قابل تام��ل ادعا می کند ک��ه ایرانی ها 
هرگز در جنگی پیروز نشده اند اما مذاکره ای نیز 
نباخته آند. بررس��ی نوع رفتار آمریکایی ها نوعی 
تناقض رفتاری را نشان می دهد بهگونه ای که از 
یک سو از تحریم و نتیجه دادن آن می گویند و از 
طرف دیگر ادعای آمادگی برای گام بلند برداشتن 
در قب��ال تهران را مطرح و حت��ی ادعای آمادگی 
برای س��فر پومپئ��و را مطرح م��ی کنند صحبت 
های ترامپ مبنی بر اینکه ایرانی ها مذاکره ای را 
نباخته اند اما جنگی را نیز پیروز نش��ده اند جای 
تامل بس��یار دارد حال این سوال مطرح می شود 
ک��ه چرا آمریکایی ها چنین رویکردی را در پیش 

گرفته اند؟
بررس��ی مواضع آمریکایی ها نش��ان می دهد که 
اولویت ترامپ و حلق��ه نزدیکان وی را رفتارهای 
انتخاباتی تش��کیل می دهد و برآنند تا شرایط را 
به س��مت برتری ؟؟؟ در سال 2020 سوق دهند 
به ویژه اینکه افکار عمومی آمریکا اعتماد چندانی 

به وی ندارند.
در ای��ن میان ترامپ در ح��وزه داخلی مولفه های 
چندان��ی برای برت��ری انتخاباتی ن��دارد و لذا به 
دنبال مولفه های بیرونی اس��ت. ای��ن رویکرد در 
حالی است که ترامپ در حوزه روسیه، چین، کره 
شمالی و امنیت خاورمیانه با ناکامی همراه بوده و 
نمی تواند به عوان مولفه انتخاباتی مورد استفاده 
قرار دهد. در این میان پرونده جمهوری اس��المی 
مولفه ای اس��ت که ترامپ تقال دارد تا از آن برای 
رسیدن به اهداف انتخاباتی بهره گیرد. ترامپ در 
این عرصه با یک تفاض مواضع ش��ده است از یک 
سو باید خود را پیرو دیپلماسی و گفت و گو نشان 
دهد و از س��وی نمایش ق��درت آمریکا را اجرایی 
س��ازد . در یک طرف باید اقتدار در برابر ایران را 
نش��ان دهد و از طرف دیگر توان خود برای ایجاد 
ائت��الف جهانی و تاکید داش��تنش ب��ر همگرایی 

جهانی برای مردم آمریکا به نمایش گذارد. 
ای��ن نوع مولفه ها عم��ال آمری��کا را گرفتار وادی 
تناق��ض گفت��اری و رفتاری کرده اس��ت چرا که 
ه��م نمی ش��ود از تحریم و تهدید گف��ت و هم از 
مذاکره صحبت کرد. نمی ش��ود ه��م تاثیرگذاری 
سیاس��ت های یک جانبه را ادعا داش��ت و هم به 

دنبال اجماع جهانی بود. 
این رویک��رد در حالی صورت می گیرد که آمریکا 
حتی نتوانس��ته ائتالف ادعای��ی دریایی را درباره 
خلی��ج فارس و دری��ای عمان اجرایی س��ازد. در 
این ش��رایط سیاست آمریکا بر اصل فریب ایران و 
نمایش گفتمان دیپلماسی آمریکایی برای جهان 

استوار است.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com
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در به در ائتالف
ارزیابی کارشناسان از واکنش ایران به 

ادعای سفر پمپئو:
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روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

بار مبارزه با مواد مخدر
 نمی تواند تنها بر دوش قوه 

قضائیه باشد

روحانی در جلسه ستاد مبارزه با مواد 
مخدر:
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ذوالنوری:
از دلیل دیدار با سفیر انگلیس گفت
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۴ هزار افغان در نیمه سال ۲0۱۹ در 
درگیری های نظامی جان باخته اند

آماده دریافت نذورات و قربانى هاى شما 
عید  روز  صبح  از8  گرامى  همشهریان 
قربان  براى بیماران کلیوى وخانواده هاى 

آنها مى باشد.
آدرس: کرج - چهارراه طالقانى شمالى 
بهار-نبش  خ  شرافت-ابتداى  پارك   -
 - خیام  نژاد-ساختمان  صادقى  کوچه 

طبقه چهارم
شماره تماس هاى دفتر انجمن:

32263868-32215074-32263582
ملى  بانک  نزد  سیبا  حساب  شماره 

ایران:0106032124003
شماره ملى کارت:6037991199531207

شرح مختصرى از کاال:
با بهره گیرى از سامانه تدارکات  اداره آموزش و پرورش شهرستان رودان در نظر دارد ملک خود را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را 

الکترونیکى دولت ( setadiran.ir ) و با شماره مزایده 5098004475000001 به صورت الکترونیکى به مزایده برساند.
زمان انتشار در سایت 98/5/9 ساعت 10 مهلت دریافت اسناد مزایده مورخه 98/5/19 ساعت 14
تاریخ بازدید 98/5/12 تا 98/5/15 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 98/5/19 ساعت 14

زمان بازگشایى 98/5/20 ساعت 10 زمان اعالم به برنده 98/5/20 ساعت 10/30 صبح 
ضمنًا رعایت موارد زیر الزامى است:

1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه 
مربوطه) ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهادات قیمت ، پاکات ، اعالم برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این 

طریق امکان پذیر مى باشد.
2- پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده ، قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل فرمایید.

مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

جمهورى اسالمى ایران 
وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان
شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه مقاوم سازي و  بازسازي آسیب هاي ناشی از سیالب خطوط لوله گاز در شهرستانهاي شاهرود و دامغان را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد. شهرستان رودان

مجوز نفت: 1398/2719

شرحعنوان

شرکت گاز استان سمنان به نشانی: سمنان-بلوار شهید اخالقی-نبش خیابان دهه فجرنام و نشانی مناقصه گزار

 مقاوم سازي و  بازسازي آسیب هاي ناشی از سیالب خطوط لوله گازنوع،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات
*قیمتها می بایست در صورت وجود کاال، متناسب با کاالي ساخت داخل و با لحاظ کیفیت ارائه گردد

مبلغ   353,100,000   ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

از ساعت 9 مورخ 98/05/09 لغایت ساعت 12 مورخ 98/05/12 - از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  به زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه
.www.setadiran.ir نشانی

حداکثر تا ساعت 12 مورخ   98/05/22 در سامانه  فوق الذکر زمان و مکان عودت اسناد مناقصه

مورخ 98/05/22 ساعت 14:30 شرکت گاز استان سمنانزمان  و محل گشایش پاکات 

33453844-023تلفکس امور قراردادها

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.

دکتر محمد مخبر؛ رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام )ره( برای بهره برداری و 
افتتاح طرح های اش��تغال زایی بنگاه محور، اجتماع محور و تسهیالت محور عصردیروز در 

استان خراسان جنوبی حضور یافت.
وی در بدو ورود، با حضور در گلزار ش��هدای بیرجند نس��بت به مقام شهدای این شهر 
ادای احترام کرد. رییس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام س��پس دو طرح بنگاه محور 
طرح جوجه یکروزه و طرح تولید تخم مرغ را با سرمایه گذاری 18 میلیارد تومان  افتتاح 
کرد که باعث ایجاد اش��تغال ۴00 نفر دراین دو مجموعه ش��د.مخبر پس از افتتاح این 
دو طرح اظهار کرد: محور اصلی فعالیت ها در س��تاد اجرایی فرمان امام، ایجاد اشتغال 
است.وی افزود: براساس تفاهم نامه ای که فردا با استانداری منعقد خواهیم کرد، طی دو 
س��ال با س��رمایه گذاری بالغ بر 338 میلیارد تومان در قالب ۴۷5 طرح  12 هزار شغل 
در استان خراسان جنوبی ایجاد خواهیم کرد.رییس ستاد اجرایی فرمان امام از دقایقی 
پی��ش با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در خراس��ان جنوب��ی ، با آیت اهلل   عبادی 

درحال دیدار و گفتگو است.

افتتاح چند طرح بنگاه محور در بیرجند توسط 
رییس ستاد اجرایی فرمان امام

خبر خوش دکتر مخبر درخصوص ایجاد  ۱۲000 شغل در خراسان جنوبی

در سفر به خراسان جنوبی صورت گرفت

دل نازک 
نشده ام
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همتی برای ریشه کنی فساد 
سیاست روز تخلفات ارزی کشور را بررسی می کند؛ 


