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 بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مراسم افتتاح مرکز 
اسالمی بین المللی شــام برای مبارزه با تروریسم و افراط     
گرایی بــا بیان اینکه مردم این کشــور در حال مبارزه با 
تفکر تکفیری هستند، بر ضرورت تثبیت اخالق و مقابله با 

افراط گرایی تأکید کرد.

دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین مواضع ضد 
چینی خود اعالم کرده است که اجازه نمی دهد پکن تبدیل به 

یک ابرقدرت شود.

 رئیس سرویس اطالعاتی روسیه  هشدارداد

افزایش»تروریسم ضد  اسالمی« در غرب
  جهان   دنیا هنوز هم فیلم کشتار در دو مسجد مسلمانان 
شهر کرایست چرچ نیوزیلند را به یاد دارد؛ حادثه ای که در 
آن 51 مسلمان شهید شدند. روز گذشته اما محاکمه عامل 
این حمله آغاز شد. بی بی سی اعالم کرد: پلیس نیوزیلند 
عامل کشتار کرایست چرچ را به انجام عملیات  تروریستی 
متهم کرده است. این از معدود دفعاتی است که یک غیر 
مسلمان به جرم قتل مسلمانان به تروریست بودن متهم 
می شــود. تا پیش از این غربی ها با »نژادپرستانه« خواندن 
این گونه حرکات، سعی در تلطیف روحیات تروریستی در 

غرب داشتند.
همزمان رئیس ســرویس اطالعاتی روســیه روز گذشته 
درباره تبدیل شــدن موضوع »تروریسم ضد اسالمی« به 
یک تهدید مهم برای صلح جهانی هشــدار داد. الکساندر 
بروتنیکوف، در افتتاحیه نشست شورای سران آژانس های 
امنیتی و سرویس های اطالعاتی کشورهای عضو سازمان 

کشورهای مستقل هم سود این هشدار را مطرح کرد. 
وی با اشاره به اینکه تروریسم ضد اسالمی در حال تبدیل 
شدن به یک تهدید جدی دیگر برای امنیت است، افزود: 
مشکالتی که چندین سال است حل نشدنی باقی مانده اند، 
ســبب تحریک و افزایش ملی گرایی و بیگانه ستیزی نزد 
مردم بومی کشــورهای مهاجر پذیــر و در ادامه موجب 

تحریک حمله به مسلمانان شده است.

مقابله رســمی دولت هــا بویژه آمریکا بــا مهاجران در 
ســال های اخیــر به یکــی از مهم ترین عوامــل ایجاد 
اختالف های مذهبی در جهان تبدیل شده است. در این 
میان اسالم هراسی بیش از پدیده های دیگر دستاویزی 
برای توسعه و تحکیم قدرت های سیاسی در جهان شده 
و از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا این 

موضوع گسترش یافته است.
از طرفــی به نظر می رســد کشــورهای عرب حاشــیه 
خلیج فارس هم به طور غیر مستقیم نقش جدی در ترویج 
اسالم هراسی دارند. نشریه فارن پالیسی در نوشتاری به این 
مسئله پرداخته و گفته است: رژیم های عربی میلیون ها 
دالر برای البی از طریق مؤسسات دانشگاهی و گروه های 
تأثیرگذار مخالــف حکومت در پایتخت های غربی هزینه  
می کنند. حال آنکه بســیاری از این گروه ها ریشــه های 
مذهبی افراطی دارند. اگرچه این تحلیل فارن پالیســی 
صرفاً به حمایت های غیررسمی کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس از گروه های شبه تکفیری در کشورهای غربی 
اشاره دارد، اما باید این را هم در نظر گرفت که این کشورها 
از مهم ترین متحــدان آمریکا و دونالد ترامپ هســتند؛ 
رئیس جمهوری که پس از روی کار آمدن او اندیشــه های 
ضد اسالمی و نژاد پرستانه بشدت در جهان رشد کرد، تا 

جایی که حادثه دردناک نیوزیلند اتفاق افتاد.

بدون تیتر

اتاق فکر

اتاق فکر بروکینگز بررسی کرد
فقر؛ ریشه ملی گرایی دراروپا

نیک پندار:کارلو باستاسین، تحلیلگر اندیشکده 
بروکینز در تحلیلی درباره جریان های مختلف 
اروپا و روند رو به رشد قدرت راستگرایان در 
این قاره می نویسد: در صورتی که علل پنهان 
ملی گرایی کشف نشود، این دکترین سراسر 
اروپا را درخواهد نوردید؛ بنابراین سیاست گذاران 
اروپا باید عوامل جدید، قدرتمند و فراگیری که 
و سیاسی می شود  اجتماعی  تغییرات  سبب 
نادیده  را  نکته  این  نباید  را تشخیص دهند. 
بگیریم که شعارهای ناسیونالیستی، شعارهای 
مانند  ناسیونالیست  احزاب  محبوبی هستند. 
حزب »لیگ« ایتالیا یا حزب »آلترناتیو« آلمان، 
خود را به عنوان آلترناتیوی برای خسارت های 
)فقر و نابرابری( ناشی از جهانی شدن مطرح 
می کنند. این تحلیلگر در ادامه عمومی شدن 
»انحطاط  عنوان  تحت  را  اروپا  در  ملی گرایی 
اگر  گوید:  می  و  می کند  معرفی  سکوالر« 
دولت ها بخواهند، می توانند فقر اقتصادی را با 
چند ماه اصالح مالیاتی و اعمال سیاست های 
مجدد توزیع ]منابع[ اصالح کنند. اما اگر این 
اتفاق نیفتد و نابرابری های اقتصادی در اروپا 
اصالح نشود، سال ها و حتی چند دهه طول 
خواهد کشید، تا انحطاط سکوالر درمان شود.

یاهو نیوز: یک نوجوان مهاجر گواتماالیی در 
بازداشت مأموران مرزی آمریکا جان خود را 
از دســت داد و به پنجمین کودک مهاجری 
تبدیل شــد که از ماه دســامبر تاکنون در 

بازداشت مأموران آمریکایی جان می دهد.
خبرگزاری فرانسه: به دنبال انتشار ویدئویی 
جنجالی از معاون صدر اعظم اتریش در شنبه 
هفته جاری که منجر به کناره گیری وی شد، 
اخبار رسیده از اســتعفای همه وزیران این 
دولت که عضو »حزب راست افراطی« هستند،  
در حمایــت از »هربرت کیکل« حکایت دارد.

جنگ طلبی یانکی ها

 نامه 400 عضو کنگره به ترامپ
 برای مداخله درسوریه

مهر: حــدود ۴۰۰ تن از اعضای کنگره با 
ارسال نامه ای به دونالد ترامپ خواستار تداوم 
حضور نظامی آمریکا در سوریه شدند. در 
این نامه با ادعای اینکه راه حل های سیاسی 
موجود بــرای حل بحران ســوریه کافی 
نیســت، محدود شدن تروریسم را در گرو 
اتخاذ راهبردی معرفی می کند که مبتنی 
بر به رسمیت شــناختن حق دفاع رژیم 
صهیونیستی، تشدید فشار بر ایران، روسیه 
و حزب اهلل باشــد. ترامپ در ابتدای ورود 
خود به کاخ ســفید وعده خروج نظامیان 
از خاک ســوریه را مطرح کرد، اما به مرور 
زمان از این تصمیم خود عقب نشینی کرد. 

راهبردهای روسیه در اروپا
قاره سبز این روزها بیش از هرچیزی درگیر آماده سازی مقدمات انتخابات پارلمانی  
است؛ انتخاباتی که عالوه بر فضای سیاسی کشورهای اتحادیه اروپا، توجه ساکنان 
کاخ کرملین را نیز به خود معطوف ســاخته. نگاه مسکو به تحوالت بین الملل در 

سال های اخیر دستخوش یک شیفت پارادایمی شده است.
برخالف گذشته که این کشور رویکرد تدافعی و انفعالی در قبال سایر رقبا داشت، 
امروز وارثان تزارها به بازیگری فعال و کنشــگر تبدیل شده اند، تا جایی که کمتر 
انتخاباتی در غرب رخ داده است که ردپایی از روس ها در آن دیده نشود؛ از انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا گرفته تا انتخابات پارلمانی اروپا. بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند در رسوایی اخیر صدر اعظم اتریش که منجر به زلزله سیاسی در این کشور 
و فروپاشی دولت شد نیز سرنخ های مشکوکی از صحنه گردانی روسی دیده می شود. 

اما سیاست مسکو در قبال بروکسل چگونه است؟
باید اذعان کرد رسیدن به دو هدف اصلی، مبنای سیاست خارجی روسیه در قبال 

اروپا را در سال های اخیر تشکیل داده است:
1-روسیه تالش دارد تا جایی که ممکن است بین اعضای اتحادیه اروپا فاصله ایجاد 
کند. روس ها در اجرای این سیاست به موفقیت های زیادی رسیده اند و در نتیجه این 
رویکرد می  بینیم که در عمل سه گروه از کشورها در اتحادیه ایجاد شده اند؛ در گروه 
نخست کشورهایی مثل انگلیس قرار دارند که هنوز مخالف جدی روسیه و خواهان 
افزایش تحریم ها علیه آن ها هستند. گروه دوم کشورهای میانه رو تر مثل آلمان و 
فرانسه را شامل می شود که معتقدند باید از شدت دشمنی ها با روسیه کاسته و 
درهای تعامل گشــوده شوند و گروه سوم هم کشورهایی مانند یونان هستند که 
گرایش های چپ دارند و معتقدند فرصت اصلی در ارتباط جدی با روسیه نهفته است. 
2- روسیه تالش می کند تا حد ممکن با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت 
انفرادی وارد تعامل شــود؛ چرا که بدرســتی معتقد است تعامل با اروپای واحد و 

یکپارچه سخت و حتی غیرممکن است. 
با توجه به این دو هدف، روس ها ســعی می کنند در انتخابــات پارلمانی اروپا از 
جریان های راست افراطی یا جریان های چپ متمایل به خودشان حمایت کنند و 
تنها در صورتی که این جریان ها در انتخابات موفق شوند، روسیه می تواند امیدوار 

باشد تعامل با اتحادیه اروپا راحت تر از پیش اتفاق بیفتد.
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عکس نوشت

دومینوی سقوط جنگنده های آمریکا 
یــک فروند جنگنده ارتــش آمریکا از نــوع »ای وی 8 هایر 2« و متعلق به 
تفنگداران نیروی دریایی در نزدیکی شــهر هاولوک در کارولینای شــمالی 
ســقوط کرد. نیروی دریایی آمریکا پس از تحقیقی چند ساعته این حادثه 
را یک تصادف اعالم کرد. این در حالی است که خلبان این هواپیما موفق به 
پریدن از هواپیما با چتر نجات شد و پس از آن به یک مرکز درمانی نزدیک 

حادثه انتقال یافت.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکترشعیب بهمن/کارشناس ارشد مسائل روسیه

 توطئه محتوم به شکستمذاکرات بی نتیجه با شورای نظامیدروغ شاخدار »تهدید مکه«

 فرار از باتالق یمن با
سوء استفاده از مقدسات

 تعیین ساعت صفر برای
 اجرای نافرمانی مدنی در سودان

حماس خواستار تحریم 
نشست اقتصادی بحرین شد

فارس: ســخنگوی انصاراهلل دروغ پردازی 
مقامات ســعودی در مــورد »تهدید مکه« 
از سوی نیروهای یمنی را تقالی آل سعود 
برای نجــات از باتالق یمن عنــوان کرد. 
پیشتر روزنامه عکاظ عربستان، مدعی شده 
بود، نیروهای انصاراهلل به سمت شهر الطائف 
و جده از توابع منطقه مکه مکرمه موشک 
بالستیک شلیک کرده اند. محمد عبدالسالم 
همچنین نشســت سران شورای همکاری 
خلیج فارس و سران عرب در عربستان را نیز 
تالشی از سوی ریاض برای منحرف کردن 
افــکار عمومی از  وقایع یمن و دســتیابی 
عربســتان به حمایت بین المللی دانست.

تسنیم: جمعیت شاغالن سودان و حزب 
کمونیســم این کشــور خواهان سرنگونی 
حکومــت نظامــی و اجــرای تحصن ها و 
اعتصاب ها در سراســر ســودان تا تأمین 
خواســته معترضان مبنی بر انتقال قدرت 
به غیرنظامیان شدند. مخالفان ضمن تأکید 
بر ضرورت مدنی شــدن کامل حکومت، از 
آغاز تشدید مواضع در قبال شورای نظامی و 
تعیین ساعت صفر برای اجرای نافرمانی مدنی 
و اعتصاب عمومی خبر دادند. این اقدام پس 
از آن صورت می گیرد که شورای نظامی و 
مخالفان نتوانستند به توافقی درباره تشکیل 
ریاســت شــورای حاکمیتی دست یابند.

ایســنا: جنبش حماس در بیانیه ای از 
کشورهای عربی خواست که در نشست های 
اقتصادی بحرین درخصوص معامله قرن که 
در ماه ژوئن برگزار خواهد شــد، شــرکت 
نکرده و با تمامی راهکارهای ممکن از ملت 
فلسطین در برابر توطئه های آمریکا دفاع 
کنند. حماس همچنین در این بیانیه نسبت 
به اهداف شوم هرگونه عادی سازی روابط 
میان کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 
هشــدار داد.  وزیر خارجــه بحرین اما در 
واکنش به موضع گیری و مخالفت گروه های 
فلسطینی با نشست اقتصادی منامه، مدعی 
حمایت بحرین از حقوق فلسطینی ها شد.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد
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12/2813/01

23/3700/10 3/384/13

19/3620/08

5/205/54

19/5720/28

/ع
98
02
32
9

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی و خدمات پشتیبانی 
اداری کارکنان سازمان بازیافت و  تبدیل مواد شهرداری مشهد شماره ثبت :17499 تاریخ انتشار : 98/3/01

جلس��ه مجمع عمومی عادی  س��الیانه  ش��رکت تعاونی خدمات مشاوره ای و فنی مهندس��ی و خدمات پشتیبانی اداری 
کارکنان س��ازمان بازیافت و  تبدیل مواد ش��هرداری مش��هد  در س��اعت  14:30    روز   98/04/01 درمحل نمازخانه 
س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد واقع در مشهد- حد فاصل پل حافظ و پل غدیر سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری مشهد برگزار می شود.  از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر 

در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه کتبی 
ب��ه ف��رد دیگری محول نمایند که در این صورت  تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص غیر عضو 

تنها یک رأی خواهد بود.
اعض��ای متقاض��ی اعط��اء نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از س��اعت   10   ت��ا   14   روز   98/04/01       به 
مح��ل دفتر ش��رکت مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ، ورق��ه ورود به مجمع برای فرد 

نماینده صادر گردد.
 دستور جلسه:

 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت.
2- تصویب بودجه 98

3- تصویب صورتهای مالی 94 الی 97
4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ابالغیه حکم جزء 9 بند ط تبصره 2قانون بودجه سال 98 کل کشور

5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی .
ضمنا داوطلبان عضویت در بازرس��ی ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت یك هفته جهت ثبت 

نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارك الزم را ارائه نمایند.
هیئت مدیره  شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی و خدمات پشتیبانی اداری کارکنان سازمان 

بازیافت و  تبدیل مواد شهرداری مشهد
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آگهی مناقصه )نوبت اول(
ش��هرداری تربت جام در نظر دارد در اجرای برنامه های مصوب عمرانی س��ال 98 نس��بت به اجرای پروژه احداث فاز اول بوستان مشاهیر اقدام 
نماید. لذا از ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت دریافت اس��ناد مناقصه تا قبل از پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 98/3/18  به 

اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری مراجعه نمایند.
شرایط مناقصه: کلیه هزینه ها اعم از آگهی مناقصه، کارشناسی و ... بعهده برنده مناقصه می باشد.

به پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوتی تعلق نمی گیرد.
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 98/3/19 می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 52527911- 051 شهرداری تربت جام ) اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی( تماس حاصل نمائید.
سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

پرداخت کلیه صورت وضعیتهای ارائه شده پیمانکار پس از رسیدگی و تایید از طریق تهاتر پروانه ساختمانی، و... اقدام خواهد شد. 2/29-109

ف
عنوان پروژهردی

مبلغ اعتبار
 )میلیون ریال(

محل تامین اعتبار
مبلغ ضمانت نامه شرکت در 

مناقصه ) ریال(
تاریخ بازگشایی پاکات

1
احداث بوستان مشاهیر

1/250/000/000منابع داخلی25/000 ) فاز اول(
98/3/19 ساعت 15

2
احداث ساختمان واقع در فاز 

98/3/19 ساعت 1/100/000/00015منابع داخلی22/000اول بوستان مشاهیر

 سید علی حسینی شهردار تربت جام

آگهی تغییرات ش�رکت توس�عه نفت                
و گاز رضوی سهامی خاص
 به شماره ثبت 390446 

و شناسه ملی 10380455051
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 
1397,12,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : رضا 
زنگن��ه ن��ژاد ب��ه کدمل��ی3309329682 به 
نمایندگی ش��رکت کارگزاری و بورس اوراق 
بهادار رضوی به شناس��ه ملی 10861642000 
ب��ه ج��ای عبدالمحم��د دلپری��ش به ک��د ملی 
1750833281 به س��مت عضو هیئت مدیره 

انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )475029(
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آگه�ی تغییرات ش�رکت مهندس�ی 
اندیشه نوین رایورز شرکت سهامی 
خاص ب�ه ش�ماره ثب�ت 63719 و 

شناسه ملی 14007386891
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,02,17 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د 
: - محل ش��رکت در واحد ثبتی مش��هد به آدرس 
اس��تان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، شهر مشهد، جانباز ، خیابان شهیدساجدی 
6 )شهیداحمدی ( ، بلوار شهید ساجدی ، پالک 7 ، 
ساختمان نگین 9 ، طبقه پنجم ، واحد 11 کد پستی 
9197884588 تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )474776(
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س��ند مالکی��ت موت��ور س��یکلت بجاج دیس��کاور به 
ش��ماره موتور 19352و به ش��ماره تنه 954441 به 
رنگ مشکی به شماره انتظامی 822-83410 متعلق 
ب��ه اینجان��ب رضا خوی مفق��ود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط است .
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س��ند کارخانه و کارت پالک و تسلسل مدارک کامیون 
ب��اری بنز به رنگ روغنی مدل 1369به ش��ماره موتور 
101205656 به ش��ماره شاس��ی 16409082 به ش��ماره 
انتظامی 629ع38-ایران85 متعلق به اینجانب بشیر 
درزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
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اینجانب حمید جمال زهی مالک خودروی سواری 
پژو پارس به ش��ماره انتظامی ایران 52   428ب 
72 و ش��ماره موت��ور 1612710006623 وش��ماره 
شاس��ی 060317 به علت فقدان اس��ناد فروش ، 
تقاضای رونوش��ت المثنی اسناد مذکور را نموده 
ل��ذا چناچه ه��ر کس ادعای��ی درم��ورد خودروی 
مذک��ور دارد ظرف م��دت 10 روز به دفتر حقوقی 
س��ازمان فروش ش��رکت ایران خ��ودرو واقع در 
پی��کان ش��هر س��اختمان س��مند مراجع��ه نمایند 
بدهی اس��ت پس از انقضای مهل��ت مذکور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . 
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شناسه آگهی: 476021


