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واکنش رئیس جمهور قزاقستان به گسترش موج اعتراضات

نورسلطاننظربایفرئیسجمهوریقزاقستانکهباگسترشموج
اعتراضاتعلیهاصالحاتدرمالکیتارضیدرکشورشمواجهشده
است ،در سخنرانی خود در آلماتی خواستار وحدت ملی در کشور
شد.بهگزارشایسنابهنقلازخبرگزاریآسوشیتدپرس،اعتراضات
هر چند کوچک در طول چند روز گذشــته یکی از چالشهای
پیش روی نظربایف 75ساله است که از سال 1989در این کشور
نفت خیز آســیای میانه در قدرت به سر میبرد .سقوط قیمت
جهانی نفت ،صدماتی را به اقتصاد این کشــور و جایگاه دولت وارد کرده است.
اکنون اعتراضات در قزاقســتان وارد دومین هفته خود شده است .اگر چه این
اعتراضاتعلیهاصالحاتمالکیتارضیدراینکشوراستکهبهخارجیهااجازه

میدهدکهزمینهایکشاورزیرادراختیارداشتهباشند،امابرخی
تحلیلگران اعالم میکنند که حضور بسیاری از قزاقها نه فقط در
اعتراض به اصالحات مالکیت ارضی بوده بلکه برای بیان نارضایتی
کلی از دولت این کشور است.مخالفان این قانون اعالم میکنند که
ایناصالحاتتهدیدیعلیهامنیتملیکشوراست،ایناعتراضات
به خصوص پــس از اینکه دولت اعالم کرد که چندین قرارداد با
چین برای پروژههای کشاورزی بسته شده است ،گسترش یافت.
با وجود اینکه نظربایف و دادستانی کل کشور اعالم کردهاند که سازماندهندگان
این اعتراضات مجازات میشوند ،تظاهراتی در چند شهر قزاقستان در چند روز
گذشتهبرگزارشدهاست.

نمیخواهیم جنگ سرد و مسابقه تسلیحاتی دیگری آغاز شود

دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) از آمادگی این
ائتالف برای افزایش نقش خــود در لیبی و دریای مدیترانه
در مشارکت با اتحادیه اروپا خبر داد.به گزارش ایسنا ،ینس
اســتولتنبرگ در گفتگو با خبرنگاران چند نشــریه اروپایی
شــامل روزنامه فیگارو و همچنین نشــریه دی ولت آلمان
اظهار داشت :ناتو این حکم را دارد که از دولت لیبی در صورتی که
درخواست حمایت کند چنین حمایتی را به عمل آورد.وی
در پاسخ به سوالی درباره اعزام  250نیروی آمریکایی به سوریه و اینکه آیا
مربیان ناتو نیز در سوریه به آمریکا کمک میکنند؟ گفت :ما اگرچه افسران
عراقی را در کشــور اردن آموزش میدهیم و معتقدیم که آموزشهای ما

باعث تقویت ظرفیتها میشود اما در دستور کار خود آموزش
نیروها در سوریه به عنوان ائتالف ناتو را نداریم .وی در ادامه
خاطرنشان ساخت :ما به دنبال رویارویی با روسیه نیستیم و
نمیخواهیم یک جنگ سرد جدید و یک مسابقه تسلیحاتی
جدید آغاز شود .به همین خاطر ،کاری که ما انجام میدهیم
دفاعی بوده وکامال متناسب و مطابق با چیزی است که روسیه
در اوکراین مرتکب شد ،باید از تشدید درگیری اجتناب کرد.
ائتالف ناتو یک رویکرد دوگانه در قبال روسیه دارد که همزمان قدرتمند
و قابل پیش بینی اســت .به این شکل است که ما خواهیم توانست یک
مذاکرات سیاسی با روسیه را انجام داده و روابط خود را حفظ کنیم.

رئیس جمهور ونزوئال خطاب به مردم:

میز خبر

انفجار خودرو بمبگذاری شده در جنوب بغداد

منابع عراقی از انفجار خودرو بمبگذاری شده در مسیر حرکت
زائران امام کاظم(ع) در جنوب پایتخت این کشور خبر دادند.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه النهرین ،سعد معن سخنگوی
وزارت کشــور عراق اعالم کرد :یک عامــل انتحاری خودرو
بمبگذاری شده ای را در نزدیکی یکی از هیئتهای عزاداری
ویژه مراسم شهادت امام کاظم(ع) در جنوب بغداد منفجر کرد
که بر اثر آن شماری شهید و زخمیشدند.یک منبع وابسته
به وزارت کشور عراق آمار انفجار جنوب بغداد که زائرانی که
با پای پیاده در حال حرکت به ســوی مرقد امام هفتم برای
بزرگداشت مراسم شهادت این امام بزرگوار بودند را  ۴۸شهید
و زخمیاعالم کرد.یک منبع وابسته به پلیس عراق نیز اعالم
کرد :بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در تقاطع الدرویش
در منطقه الســیدیه در جنوب غربی بغداد  ۱۰نفر شهید و
 ۳۰نفر زخمیشــدند.منابع وابسته به وزارت کشور عراق نیز
اعالم کردند :در این انفجار  14نفر به شــهادت رسیده اند و
 ۳۷نفر دیگر زخمیشده اند.زخمیشدگان در بیمارستانهای
بغداد تحت درمان هستند.برخی منابع نیز از خنثی سازی دو
بمب کار گذاشته شده در مسیر حرکت زائران امام کاظم(ع)
در جنوب بغداد خبر دادند.از ســوی دیگر یک منبع امنیتی
در کرکوک گزارش داد :نیروهای پیشمرگه یورش داعش به
روســتای البو مفرج در اطراف روستای البشیر را دفع کردند.
به گفته این منابع در جریان دفع یورش داعش هشت تکفیری
به هالکت رســیدند و یازده نفر دیگر زخمیشدند و بقیه به
ناحیه الرشاد فرار کردند.

اولین کشتی تفریحی آمریکا در راه کوبا

برای اولیــن بار در
بیش از  50ســال
اخیر ،یک کشــتی
تفریحــی آمریکا
عــازم کوبا شــد.
بهگزارشعصرایران،
کشــتی تفریحی
آمریکایی "ادونیا دو فاتوم" روز یکشنبه بندر میامیدر ایالت
فلوریدا آمریکا را به سمت کوبا ترک کرد.این اتفاق به دنبال
نزدیکی دیپلماتیک میانهاوانا و واشنگتن روی داد.این کشتی
وابســته به گروه آمریکایی "کرنوال" ،قرار است روز دوشنبه
وارد بندرهاوانا شــود و یک هفته در این کشــور جزیره ای
باقی بماند.شــمار زیادی از کوباییها در بندر میامیزندگی
میکنند.قرار اســت این شرکت  2سفر در ماه به کوبا داشته
باشــد .هدف از این سفر توسعه مبادالت فرهنگی میان دو
دشمن سابق در دوره جنگ سرد است.

پیش بینی لوپن درباره شکست دخترش

موســس "جبهه ملی فرانسه" گفته اســت که دخترش که
اکنون رهبری این حزب را بر عهده دارد در انتخابات ریاســت
جمهوری سال آتی میالدی شکست میخورد.به گزارش ایسنا
به نقل از رویترز" ،مارین لوپن" ،رهبر حزب دســت راســتی
جبهه ملی فرانســه پدرش ژان ماری لوپن را در سال گذشته
میالدی مجبور کرد تا از سمتش کناره گیری کند ،چون وی
هولوکاست را بی اهمیت شمرده بود.موسس حزب جبهه ملی
فرانسه در جریان مراسمیدر پاریس در مقابل مجسمه ژاندارک
گفت :متاســفانه در حزب هیچ اثری از ســازش وجود ندارد.
مارین لوپن در انتخابات ریاســت جمهوری سال آتی فرانسه
شکســت میخورد.ژان ماری لوپن تا  2011رهبری حزب را
بر عهده داشت و سپس رهبری آن را به دخترش سپرد اما این
دو به دلیل تنشهای سیاسی دچار درگیری شدند.
مفقودي

برگ سبز وانت پيكان  1600مدل  1378به رنگ سفيد
روغني به شماره موتور  11517810228و شماره شاسي
 78936154متعلق به آقــاي احمد طاهري به كدملي
 4432144920مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط
مي باشد.

اگر مرا برکنار کردند شورش کنید
رئیــس جمهــور ونزوئال از مــردم خواســت در صورت
برکناری اش شورش کنند .به گزارش عصرایران به نقل از
خبرگزاریها ،نیکوالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال
از هوادارانش خواست در صورتی که وعده مخالفان برای
برگزاری همه پرسی برکناری اش عملی شود به شورش
مردمیروی بیاورند و تحصن کنند .او که در جمع هزاران
نفــر در تجمع روز جهانی کارگر ســخن میگفت ادامه
داد :اگر این اقلیت توانســت کاری علیه من انجام دهد یا
اینکه توانســت به شیوه ای بر این کاخ سیطره پیدا کند
من به شما دستور میدهم شورش کنید؛ اعتصاب کنید
تا علیه اولیگارشــی پیروز شــویم .رئیس جمهور ونزوئال
خطاب به هوادارانش گفت :شورش مردمیرا آغاز کنید با
قانون اساسی در دست .مخالفان در ونزوئال  2.5میلیون
امضاء برای درخواست برگزاری رفراندوم برکناری مادورو

رهبر طالبــان برای حضور این گروه در
مذاکرات صلح افغانســتان ابراز رضایت
کرده اســت.به گزارش مهــر به نقل از
روزنامه «اکســپرس تریبیون» ،جناح
اصلی گروه طالبان به رهبری «مال محمد اختر منصور»
خواهان برگشــت به میز مذاکره با دولت افغانســتان در
چارچوب گفتگوهــای صلح اســت.این روزنامه گزارش
داده اســت؛ هیئتی از دفتر طالبان در قطر به پاکستان
ســفر کرده و در دیدار با مقامات پاکستان برای بازگشت
گروه طالبان به پای میز مذاکره ابراز رضایت کرده است.
یک مقام دولتی پاکستان که نخواست نامش فاش شود
به این روزنامه گفته اســت که هفته گذشــته سهتن از
اعضای طالبان در چارچوب هیئتی در راستای مذاکرات
صلح افغانستان به پاکستان سفر داشته اند.پس از مرگ
«مال عمر »گروه طالبان به دو دسته به رهبری «مال اختر
منصور» و «مالرســول» تقسیم شد.بر اساس گزارشها؛

از ســمت ریاســت جمهوری جمع آوری کرده اند .آنها
قصد دارند این درخواست را اواخر نوامبر نهایی کنند .در
تاریخ ونزوئال تاکنــون تنها یک مرتبه رفراندوم برکناری

اکسپرس تریبیون :

هوگو چاوز رئیس جمهور وقت ونزوئال در ســال 2004
برگزار شد اما نتیجه آن منفی بود .با این حال پیش بینی
میشــود در صورتی که این رفرانــدوم هم اکنون برگزار
شــود با توجه به مشــکالت متعدد ،اکثریت به برکناری
مادورو رای مثبت بدهنــد .در روزها و هفتههای اخیر ،
مشــکالت متعدد از جمله کمبود برق ،خاموشــیهای
گســترده ،محدود کردن تعداد روزهــای کاری هفته به
 2روز برای مقابله با کمبود برق ،حمله مردم به فروشگاهها
و داروخانهها به دلیل کمبود کاالهای اساســی روی داده
اســت .نظرســنجی جدید نشــان میدهد  68درصد از
شرکت کنندگان متمایل به کناره گیری مادورو هستند.
وی همچنین کمیته ای را جهت بررســی برای تک تک
امضاهای درخواست رفراندوم برکناری اش تشکیل داده
است تا مانع از تقلب شود.

افغانســتان در اظهاراتی با اشاره به
تعهد پاکســتان بــرای انجام اقدام
نظامیعلیه گروههای شورشی برای
شرکت در مذاکرات عنوان کرد :در
نشست چهارجانبه پیشین تصمیم گرفته شد تا اقدامات
جدی علیه گروههایی که قصد شرکت در مذاکرات صلح
را ندارد ،انجام شــود اما اگر پاکســتان به تعهدات خود
عمل نکند ما در مذاکرات آتی شــرکت نخواهیم کرد.
پیش از این و در ماه فوریه دیپلماتهای چهار کشــور
افغانســتان ،پاکستان ،چین و آمریکا برای چهارمین بار
به منظور پیشــبرد روند صلح افغانستان تشکیل جلسه
دادند .در همین حال از آنجایی که تالشها برای احیای
روند صلح به هیچ نتیجه مثبتی نرســیده و دولت کابل
اقدامات نظامیجدی را علیــه طالبان اعالم کرده ،این
گروه شبهنظامیدر حال حاضر مشغول بررسی شرکت
در مذاکرات صلح است.

شرط کابل برای حضور در نشست صلح

همزمــان با اینکه طالبان شــرکت در مذاکرات صلح را
بررسی میکند ،دولت افغانستان تهدید کرد ،پاکستان
باید گروههایی را که تمایلی بــه مذاکره و صلح ندارند
ســرکوب کند ،در غیــر این صورت کابل در نشســت
چهارجانبه صلح آتی شــرکت نخواهــد کرد.به گزارش
ایسنا به نقل از پایگاه نیوز ،سخنگوی ریاست جمهوری
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هيئت مديره – عضو اصلي  -2كريستيان مارچي به شماره گذرنامه 6500458 YAكد فراگير
 99873606به ســمت نايب رئيس هيئت مديره  -3محمد حســين قمشاهي به شماره ملي
 4430600181به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و به مدت دو سال انتخاب گرديدند.
دارندگان حق امضا:كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت و اوراق عادي و اداري با امضاي
مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر است.
اختيارات مديرعامل  :طبق اساسنامه
بازرس اصلي و علي البدل:آقاي مهدي شــريفي نژاد به شماره ملي  4430730784به عنوان
بازرس اصلي و آقاي احمد حيدري به شماره ملي  0052069087به عنوان بازرس علي البدل به
مدت يك سال مالي انتخاب شدند.
در ضمن ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان يزد
مرجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري يزد
م.الف438:
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آتشبس در حومه دمشق تمدید شد

رئیس مرکز آشــتی روســیه اعالم کرد که طرفین روســی
و آمریکایی با دولت ســوریه و معارضان این کشور به توافق
رسیدند که به مدت دو روز دیگر آتشبس را در حومه دمشق
تمدید کنند.به گزارش فارس ،وی تصریح کرد که آتشبس
در شرق «غوطه» واقع در شرق دمشق ،به مدت دو روز دیگر
تمدید شده است.ژنرال «سرگئی کورالنکو» در بیانیهای گفت:
«طرفین روسی و آمریکایی با دولت و معارضان میانهرو سوریه
به توافق رسیدند که «نظام آتشبس» در شرق غوطه (حومه
دمشــق) را به مدت دو روز دیگر و تا ســاعت  24:00روز 3
ماه مه ( 21:00به وقت گرینویــچ  2مه) تمدید کنند».وی
که از پایگاه هوایی روســیه در «حمیمیم» در غرب اســتان
الذقیه حرف میزد ،گفــت که «گفتگو درباره برقراری نظام
آتشبس در استان حلب همچنان ادامه دارد».این مقام روس
تصریح کرد که آتشبس در شمال «الذقیه» و نزدیکی دمشق
همچنان حفظ شــده است.مسکو اعالم کرد که  85روستای
سوریه در آتشبس شــرکت کردند و هواپیماهای روسیه و
ســوریه در  24ساعت گذشــته علیه معارضان سوریه که به
آتشبس سوریه پیوستهاند ،حملهای صورت ندادند.

نگرانی سازمان ملل از خشونتها در لیبی

ســازمان ملل با ابراز نگرانــی از وضعیت لیبی اعالم کرد که
در ماه آوریل دســت کم  33لیبیایی بــه دلیل موج جدید
خشــونتها در این کشــور کشــته و  14نفر زخمیشدند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،هیات پشتیبان
ســازمان ملل در لیبی اعالم کرد :از اول تا  30آوریل هیات
ســازمان ملل در لیبی  47فاجعه انسانی ثبت کرده است که
در این رخدادها  33نفر کشته و  14نفر زخمیشدند.بر اساس
بیانیه این هیات ،افراد مذکور به دلیل تیراندازی و درگیری،
انفجار بقایای مانده از جنگ و شلیک خمپاره کشته شدهاند.
در ادامه این بیانیه آورده شده است :به دلیل محدودیتهای
موجود در دسترســی به گروههای مختلــف دخیل در این
درگیریها ،که مســئولیت این حمالت را برعهده نگرفتهاند،
این هیات قادر نیســت که با قطعیت اعالم کند کدام گروه
مسئول این فجایع انسانی است.

رهبر طالبان خواهان صلح با دولت افغانستان است
گروه طالبان به رهبری مال رســول از قبل اعالم آمادگی
برای شرکت در گفتگوهای صلح کرده بود؛ اما این بار مال
اختر منصور هم برای حضور در مذاکرات صلح ابراز تمایل
نشان داده است.

میز خبر

عضویت خبرنگار افتخاری
در سراسر کشور

آفتاب یزد در حالى هجدهمین سال انتشار سراسرى خود را مى گذراند كه با عنایات خداوند  ،وفادارى و پشتیبانى شما
خوانندگان محترم را همیشه همراه خود داشته است و از آنجایىكه مباحث اجتماعى از جمله موضوعاتى است كه روزنامه
به آن مى پردازد سعى داریم از برخى یاران همیشگى خود كه همانا خوانندگان فرهیخته عزیز در سراسر كشور مى باشند
یارى بطلبیم تا رســالتى را كه برعهده داریم بنحو شایسته اى دنبال نماییم و در جهت كشف استعدادهاى كشور قدمى
برداریم.
لذا روزنامه آفتاب یزد از بین عالقمندان به خبرنگارى دعوت مى نماید چنانچه عالقمند باشند در موضوعات مختلف ما را
یارى نمایند اصل فرم ذیل را تكمیل و به همراه رونوشت شناسنامه ،کارت ملی و یک قطعه عکس براى روزنامه از طریق
تلگرام  09128197782یا پست سفارشی به نشانی روزنامه ارسال نمایید.

فرم تقاضای خبرنگار افتخاری
نام ونام خانوادگی............................................................................................................................................................ :نام پدر:

........................................................................................................................

سن ....................................... :تحصیالت..............................................................................:شهر ................................................................... :استان:

....................................................................................

نشانی کامل .......................................................................................................................................................................................................................................:کدپستی :

............................................................

تلفن همراه ....................................................................................................................... :تلفن ثابت:

........................................................................................................................................................................

نشانی محل کار:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کدپستی  .............................................. ..........................................................................:تلفن:

.............................. ................................................................................................................................................................

تلفن همراه یکی از دوستان یا آشنایان .............................................. .......................................................................... :سمت:

..................................................................................................

امضاء:

..............................................................................................

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت خبرنگاری :

یــک قطعه عکس رنگی ،کپی شناســنامه ،کپی کارت ملــی ،رعایت قوانین و مقررات نظام جمهوری اســامیو
عدم سوءاستفاده از کارت مذکور الزامیاست
نشانی ارسال مدارک:

تهران :خیابان شــهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی (به ســمت هفتم تیر) ،کوچه  26پالک  10طبقه اول،
واحد یک کدپستی1583985936:

پس از همکاری مستمر و موثر در یک فاصله زمانی  3ماهه کارت خبرنگار افتخاری صادر میگردد.
از هم اکنون شما میتوانید اخبار و گزارشات خود را به یکی از روشهای زیر ارسال نمایید.

 -1ایمیلAftab.yz@gmail.com :
 -2تلگرام09128197782 :
 -3نمابر021-88321399 :

