
حصرخودکفایی

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 

کمک کنین تا قد قلک محک به 
هزینه دارو برسه

انگلیس پیشتاز 
برده داری و 
اسالم ستیزی

انفعال در 
بکارگیری 

سالح رسانه

اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی 

متوقف و نظارت ها 
آفالین شود

صفحه 7

صفحه 5

صفحه 8

بیانیه بیش از ۲۴۰ نماینده 
مجلس در محکومیت قطعنامه 

شورای حکام آژانس

رژیم سلطنتی بریتانیا همچنان 
عربستان را برای کشتار مردم یمن 

تسلیح می کند

چرا شبکه های برون مرزی صداوسیما 
تعطیل می شود؟!

صفحه 6

صفحه 8

 جمهوری اسالمی ایران همچنان با همسایه 
ش��رقی خود افغانس��تان مدارا می کند، چرا 
که این کش��ور به اندازه کافی در بحران قرار 
دارد. ماجرای کشته ش��دن تعدادی از اتباع 
افغانس��تانی در امتداد رودخان��ه هریرود که 
مقامات این کش��ور ادعا م��ی کنند مرزبانان 
ایران آنه��ا را به رودخان��ه انداخته اند، هنوز 
در جریان اس��ت و هی��چ ادله ای هم تاکنون 
یافت نشده که نشان دهد ایران در این اتفاق 
نقش داشته اس��ت. همواره برای تیره کردن 
روابط کش��ورهای همسایه در منطقه ای که 
حساسیت زیادی دارد، در دستور کار انگلیس 
و آمریکا بوده است و در این میان تیره کردن 
روابط ایران با همسایگان خود اولویت داشته 
است. گاهی برای تخریب روابط ایران و عراق 
اقدام میش��ود، ب��ار دیگر تیره ک��ردن روابط 
ایران و کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس در 
دس��تور کار قرار می گیرد و س��پس نوبت به 
کش��ورهای آس��یای میانه و قفقاز می رسد، 
همچ��ون تاجیکس��تان و آذربایج��ان و... اما 
در همه این دسیس��ه ه��ا و فتنه انگیزی ها، 
جمهوری اسالمی ایران با درایت، شکیبایی و 
مدارا با این مس��ائل برخورد می کند و سعی 
دارد تا از تشدید فتنه بکاهد و اوضاع را بهبود 
بخش��د، اما در برخی مواقع طرف مقابل این 
مدارا و س��عه صدر را حمل بر ضعف و مقصر 
بودن میکند و به همین خاطر س��عی دارد تا 
از این فضا سوء استفاده کرده و سیاست حق 
به جانبی را در پیش بگیرد. چند میلیون نفر 
از مردم افغانستان سال ها است که به خاطر 
جن��گ و ناامنی در کشورش��ان به ایران پناه 
آورده و س��اکن شده اند، بس��یاری از آنها در 
ایران ماندند و زندگی تشکیل دادند و بسیاری 
دیگر نیز به کشورهای اروپایی پناهنده شدند. 
در طول سال هایی که پناهندگان افغانی در 
ایران ساکن هستند، بسیاری از مشاغل را در 
اختیار گرفته اند که البته بر ش��رایط اشتغال 
ش��هروندان ایران تأثیر منفی می گذارد اما با 
ای��ن وجود آنها ماندن��د و کار کردن و درآمد 

خود را به افغانستان فرستادند.
اکن��ون ماج��رای غرق ش��دن چن��د نفر از 
مهاجران غیر قانونی افغانس��تان در رودخانه 
مرزی هریرود، موجب تشکیل کمیته حقیقت 
یاب از سوی دو کشور شده است که هنوز به 
نتیجه دست نیافته است. در جریان این ماجرا 
برخی از مردم افغانس��تان دست به تظاهرات 
علیه جمهوری اس��المی ایران مقابل سفارت 
و کنس��ولگری در خاک افغانس��تان زدند و 

شعارهای تندی علیه کشورمان سر دادند.

چارچوب دیپلماسی و 
حسن همجواری

ادامه صفحه 2

خ���ب���ر

سرمقاله

سیاوش کاویانی

 اهدا پاداش هیات مدیره  به آسیب 
دیدگان کرونا و مناطق محروم 

درجلس��ه مجمع عمومی س��الیانه 
پ��س  پ��ارس"،  "نف��ت  ش��رکت 
ازتصوی��ب می��زان پ��اداش هیئت 
مدیره، بانظر اعضا این مبلغ جهت 
کم��ک به آس��یب دی��دگان کرونا 
و مناط��ق محروم ب��ه بنیاد برکت 
س��تاد اجرایی فرمان امام اهدا شد 
در گزارش مجمع عمومی س��االنه 
عنوان ش��د: اهدای پاداش س��الیانه اعضای هیئت مدیره شرکت 
نفت پارس جهت کمک به آسیب دیدگان کرونا و مناطق محروم 
کش��ور. مجمع عمومی عادی ساالنه ش��رکت نفت پارس وابسته 
به س��تاد اجرایی فرمان امام برای س��ال مالی منتهی به سال99 

برگزار ش��د.  به گزارش سیاس��ت روز دراین مراسم که در محل 
پاالیشگاه این شرکت برگزار ش��د، حمیدرضا خلیلی، مدیرعامل 
ش��رکت نفت پارس )زیرمجموعه گروه توس��عه انرژی تدبیر و از 
ش��رکتهای تابعه س��تاد اجرایی فرمان امام(  ضمن ارائه گزارش 
عملکرد مدیریت در سال 1398، رقابت شدید در صنعت، موضوع 
قیمتگذاری خوراک، مش��کالت مربوط به ص��ادرات و تأمین ارز 
موردنیاز ش��رکتها را از جمله چالش��های اصلی صنعت روانکارها 
ذکر نمود و افزود:راهاندازی بزرگترین کارخانه تولید ماسک غرب 
آس��یا، کس��ب رتبه اول درچهارمین جایزه ملی پیشرفت، کسب 
رتبه برترین صادرکننده و برترین کارفرمای استان تهران و رشد 
بیش از 23 برابری ارزش س��هام ش��رکت در ب��ورس از 600 به 
14000میلیارد تومان از جمله توفیقات این ش��رکت درسال 98 
بوده اس��ت. در ادامه این مراس��م، پس از تصویب پاداش سالیانه 
هیئت مدیره، اعالم ش��د که مبلغ مصوب جهت انجام فعالیتهای 
محرومیتزدایی و کمک به آس��یب دی��دگان کرونا به بنیاد برکت 

ستاد اجرایی فرمان امام اهدا خواهد شد.

 واکنش وزیر دفاع ترکیه به ادعای 
اخیر مقامات فرانسه

خلوص��ی آکار، وزیر دفاع ترکیه، ادعای مقامات فرانس��وی 
در م��ورد ایجاد مزاحمت کش��تی های جنگ��ی ترکیه برای 
کشتی های جنگی فرانس��ه در دریای مدیترانه را به شدت 
تکذی��ب کرد. وزیر دفاع ترکیه در این باره گفت: با توجه به 

تمامی اطالعات و اس��ناد موجود در کشتی ها و پایگاه های 
نظامی، این ادعا کذب محض است. آکار خواستار خودداری 
از ایجاد تنش های س��اختگی از سوی برخی کشورها شد و 
افزود: از متحدان خود انتظار داریم به جای ایجاد تنش های 
ساختگی در راستای منافع سیاسی خود، متناسب با روحیه 
همبس��تگی میان کش��ورهای عضو )ناتو( رفت��ار کنند. ما 

همیشه طرفدار گفت وگو و هماهنگی هستیم. 

نماینده پارلمان عراق:

اهتزاز پرچم پ.ک.ک در کرکوک 
دسیسه اردوغان است

»ریاض المسعودی« نماینده وابسته به ائتالف سائرون به موضع 
گیری درباره تحوالت منطقه پرداخت. وی با اشاره به برافراشته 
شدن پرچم پ ک ک در استان کرکوک گفت: برافراشته شدن 

پرچم پ ک ک در کرکوک، موضوعی بس��یار خطرناک است 
که باید مورد توجه قرار گیرد و دولت مرکزی باید تصمیمات 
کوبنده و قاطعی در این زمینه اتخاذ کند. این نماینده وابسته 
به جریان صدر، بیان کرد: این اقدام نقض حاکمیت ملی عراق 
و بخش��ی از طرحی اس��ت که اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
در منطق��ه خاورمیانه دنبال می کند ب��ه ویژه کرکوک که 

همچنان مورد طمع ترکیه است.  مهر
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سیاست روز تبعات انحصار در اقتصاد را بررسی می کند؛

آگهى دعوت سهامدارن به تشکیل 
مجمع عمومى عادى و عادى 
بطور فوق العاده سالیانه

آگهى دعوت سهامداران شرکت وادس 
ثبت  شماره  به  زیست  محیط  و  صنعت 
 10800099681 ملى  شناسه  و   7189
و  عادى  عمومى  مجمع  تشکیل  جهت 

عادى بطور فوق العاده.
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت و یا وکالى 
قانونى آنان با دردست داشتن مدارك الزم دعوت 
(عادى  عمومى  مجمع  ى  جلسه  در  تا  میشود 
سالیانه) و (عادى بطور فوق العاده) که در ساعت 8 
صبح مورخ 99/04/12 در آدرس بندرعباس گلشهر 
شمالى چهار راه دانشگاه کوچه دانشگاه 7/5 کد 
 07633684823 تلفن   7915319954 پستى 

تشکیل میگردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه:

- انتخاب اعضاى هیات مدیره
- انتخاب بازرسین

- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
- نقل و انتقال سهام
- تغییر آدرس
- افزایش سرمایه

پاریس  ریا کار

فرانسه مغایر تعهدات بین المللی دست به آزمایش موشکی زد:

روحانی:

بانک مرکزی متخلفان ارزی را به 
مردم معرفی کند

22

رییسی:

مردم باید احساس کنند که اجرای 
عدالت صورت می گیرد


