
فرادیـد6 چهارشنبه  6 تیر 1397  شماره 4776 

پاکستان: ش��اهد خاقان عباس��ی« نخست وزیر و 
»خواجه محمد آصف« وزیر امور خارجه سابق که عضو 
حزب مسلم لیگ هستند و خانم »فردوس عاشق اعوان« 
عضو حزب تحریک انصاف که رد صالحیت شده بودند 
دوباره وارد عرصه رقابت سیاسی شدند. قاضی »محسن 
اختر کیانی« از قضات دادگاه اس��الم آباد که سرپرستی 
تیم بررسی کننده پرونده افراد رد صالحیت شده توسط 
کمیس��یون نظارت بر انتخابات را به عهده داشت با رد 
اتهامات علیه شاهد خاقان عباسی، خواجه محمد آصف 
و س��ردار مهتاب عباس��ی اعالم کرد آن ها می توانند در 

انتخابات شرکت کنند.

اتری�ش: اتریش ب��ا اس��تفاده از نیروهای نظامی 
و پلی��س حمای��ت از مرزه��ای خود را آغ��از می کند. 
»هاینتس کریس��تین اش��تراخه« مع��اون صدراعظم 
اتری��ش از حزب راس��ت گرای افراط��ی آزادی با اعالم 
ای��ن خبر در این مورد به روزنامه آلمانی »بیلد« گفت: 
»تمرین بزرگی متش��کل از نیروه��ای پلیس و ارتش 
انجام می ش��ود و ی��گان ویژه ای متش��کل از نیروهای 

پلیس و ارتش معرفی می شود.«

مغرب: مخالفان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
در مغرب به حضور یکی از مقامات صهیونیستي در کشور 
خود اعتراض کردند. تنها چند روز بعد از آن که سفر یک 
هیئت مغربی به تل آویو انتقاد گس��ترده ای را در محافل 
مغرب به دنبال داشت، یک مقام اسرائیلی با سفر خود به 

مغرب موجب خشم مردم این کشور شد.

ایتالیا: معاون نخس��ت وزیر ایتالی��ا از آمادگی رم 
برای اقدام در جهت لغو تحریم ها علیه روسیه خبر داد و 
تأکید کرد باید گفت وگوهایی سه جانبه میان مسکو، رم 
و بروکسل در این رابطه برگزار شود. »ماتئو سالوینی« 
گفته اس��ت که دولت جدید این کشور آمادگی دارد تا 
صحبت های مطرح شده درباره لغو تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه روسیه را عملی کند. سالوینی در مصاحبه با 
شبکه »روسیا 24« گفت: »دولتی که می خواهد آنچه 
را که طی رقابت ه��ای انتخاباتی وعده داده بود عملی 

کند، حاال در ایتالیا به قدرت رسیده است.«

مقدونی�ه: پس از تواف��ق نخس��ت وزیران یونان و 
مقدونی��ه در زمینه تغییر نام این کش��ور، رئیس جمهور 
مقدونیه با اعالم اینکه این اقدام خالف قانون اساسی است 
گفت که چنین فرمانی را امضا نمی کند. ایوانف گفت که 
توافق میان کش��ورش و یونان بر خالف قانون اساس��ی 
اس��ت. این موضع ایوانف باعث تاخیر در اجرایی ش��دن 
توافق می ش��ود اما مانع از اجرایی شدن آن نخواهد شد. 
بنابر قانون اساس��ی مقدونیه اگر نمایندگان پارلمان این 
کشور قانونی را برای بار دوم تصویب کنند در این صورت 

رئیس جمهور نمی تواند مانع از اجرایی شدن آن شود. 

ذرهبین

حمله بی رحمانه به غزه
 »اِل��ی ایش��ای« وزی��ر پیش��ین داخل��ی رژی��م 
صهیونیستی از مقامات امنیتی و نظامی خواست تا نوار 
غزه را »بی رحمانه« هدف قرار دهند. ایشای در مصاحبه 
با وبگاه »عروتص شوع« گفت که دیگر زمان حرف زدن 
به س��ر آمده و باید به خاطر پرواز بادبادک های آتش زا 
از ن��وار غزه، به صورت کام��ال بی رحمانه به این منطقه 

حمله کنند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بادبادک های آت��ش زا مانند 
عملیات های گروه های مقاومت فلسطینی با استفاده از 
راکت و موشک است و رژیم اسرائیل باید به تشکیالت 
خودگردان فلس��طین، حماس و کسانی که بادبادک ها 
را ارس��ال می کنند، مشت آهنین نشان دهد. این وزیر 
پیشین صهیونیست با ابراز تاسف از اینکه فلسطینی ها 
توانسته اند ارس��ال بادبادک های آتش زا را سازماندهی 
کنند، گفت: »زمانی که آنها به سمت آتش می فرستند، 

ما نیز باید بدون هیچ رحمی، غزه را نابود کنیم«.
دیگر مقامات رژیم صهیونیستی با متهم کردن ایران 
ب��ه تنش زایی در منطقه، هش��دار دادند که در صورت 
تداوم حمالت گروه های مقاومت به شهرک های مجاور 
غزه، با »مش��ت آهنین« به فلسطینیان پاسخ خواهند 
داد. »آیلت شاکد« وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی 
نیز پیش��تر تهدید کرده بود اگ��ر حماس به تنش زایی 
ادامه دهد، ارتش رژیم صهیونیستی نیز عملیات صخره 

سخت 2 را برای حمله به نوار غزه اجرا می کند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت با وجود برزگ��زاری کنفرانس 
س��ازمان ملل برای تامین کس��ری بودجه آن��روا، این 
س��ازمان اع��الم کرد که آن��روا برای ادام��ه برنامه های 
خ��ود در کمک به مردم فلس��طین هنوز 2۰۰ میلیون 
دالر کس��ری دارد. میروسالو الی چاک، رئیس مجمع 
عمومی سازمان ملل در سخنرانی در کنفرانس "حامیان 
مالی آنروا" در نیویورک گفت: در صورتی که این کمبود 
تأمین نش��ود بسیاری از مدرس��ه هایی که توسط آنروا 
اداره می ش��وند از ماه اوت دیگر ق��ادر به ادامه فعالیت 
نخواهن��د بود. وی افزود: فعالیت های انس��انی در کرانه 

باختری و نوار غزه در معرض خطر است.

نیمچهگزارش

آمریکا متهم به حمایت از داعش
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد آمریکا را به حمایت تسلیحاتی و 

مالی از عناصر داعش و آموزش آنها متهم کرد.
 بشار الجعفری، آمریکا را به آموزش تروریست ها در مواضع آنها در سوریه، 
متهم کرد. جعفری در نشستی در شورای امنیت درباره اوضاع غرب آسیا گفت: 
واش��نگتن تس��هیالت الزم را در اختیار عناصر داعش قرار می دهد تا به حمالت 

خود علیه ارتش سوریه ادامه دهد. 
وی افزود: »آمریکا همچنان تا همین امروز، عناصر مس��لح و تروریس��ت ها را در 19 
مرکز اش��غال ش��ده به دس��ت آنان در داخل س��وریه، آموزش می دهد؛ از جمله منطقه 
»تنف« و اردوگاه »الرکبان« که در مثلث مرزی س��وریه، اردن و عراق قرار دارند. آمریکا 
همچنان به آنها سالح، سوخت و مواد غذایی می دهد و کمک الزم را در اختیار آنها قرار 
می دهد، این کمک از 22 پایگاه نظامی آمریکا در خارج سوریه به دست آنها می رسد.«

غرب آسیا
آل خلیفه مسئول جان شیخ  عیسی قاسم

 جمعیت »الوفاق« اعالم کرد با نگرانی وضعیت سالمتی شیخ عیسی قاسم 
را دنبال می کند و دولت بحرین را مسئول کامل این امر می داند. 

در بیانیه جمعیت الوفاق آمده اس��ت: مقامات از جمله رأس نظام، مس��ئولیت 
کامل وخامت حال شیخ عیسی قاسم را در نتیجه بازداشت اجباری و عدم اجازه برای 
پیگیری وضعیت سالمتی برعهده دارند؛ پیگیری وضعیت سالمتی شیخ فقط از طریق 

تصمیم های امنیتی که تمام جزئیات و شرایط معالجه را تحمیل می کنند، ممکن است.
در ادامه این بیانیه آمده است، تحمیل بازداشت اجباری آن هم در این سن، موضوعی 
خطرناک است که پیامد ها و تأثیرات زیادی بر سالمتی شیخ خواهد داشت. منابع خبری 
در بحرین از وخامت حال شیخ عیسی قاسم و انتقال وی به بیمارستان خبر دادند. مرکز 
حقوق بشر بحرین با تایید این خبر اعالم کرد که شیخ عیسی قاسم ساعت 9:۳۵ شامگاه 

یکشنبه به بیمارستان منتقل شد. 

حقوق بشر
پاسخ سخنگوی اردوغان به عضو کنگره آمریکا

س��خنگوی رئیس جمهوری ترکیه در واکنش ب��ه اظهارات یک عضو کنگره 
آمریکا گفت: اردوغان نیازی به تبریک شما ندارد، خفه شو!

آدام شیف از اعضای کنگره آمریکا در توئیتی نوشته بود: پیروزی اردوغان در 
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه تنها به واسطه سرکوب مخالفان، دستگیری ها 
و خش��ونت و نقض آزادی رسانه ای صورت گرفته است. لغزش ترکیه در استبداد 
یادآور دیگری اس��ت که دموکراسی در س��طح جهانی در معرض تهاجم قرار گرفته 

است. به او تبریک نگویید.
ابراهیم کالین، س��خنگوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در پاسخ در 
توئیتی نوش��ت: اردوغان به واقع نیازی به تبریک ش��ما، آدام ش��یف، ندارد. مردم ترکیه 
حرف خودش��ان را زده اند. بهتر است خفه ش��وید. الزم به ذکر است انتخابات ترکیه در 

حالی برگزار شد که نتیجه آن پیروزی اردوغان و حزب عدالت و توسعه بوده است. 

بحران

زمینه ها و دالیل موفقیت 
فرامرز اصغری

نتیجه انتخابات نش��ان می دهد که رجب طیب اردوغان 
می تواند پنج س��ال آینده را بر کرسی ریاست جمهوری تکیه 
بزند و خواس��ته ها و تفکرات خود را در این کشور پیاده کند. 
البت��ه به طور قطعی نمی توان گفت که وی س��ال های آینده 
را چگونه سپری خواهد کرد به این معنا که هر لحظه ممکن 
اس��ت با پیشنهاد انتخابات زودهنگام یک بار دیگر مردم را به 
خیابان ها و صندوق های رای بکشاند. تجربه سال های گذشته 
نش��ان داده اس��ت که رئیس جمهور ترکیه عالقه مند است تا 

سیاست را خیابانی کرده و بسیاری از حرف های خود را با این 
شیوه بیان کند و همچنین به مخالفان خود پاسخ دهد. 

ج��دای از اینکه برخی از مخالفان اعتراضاتی نس��بت به 
نتیج��ه انتخاب��ات دارند،  یک مس��ئله بنیادی این اس��ت که 
اردوغان به پیروزی خ��ود در انتخابات هایی که اعالم می کند 
اطمین��ان دارد و به همین دلیل اس��ت که بی پ��روا بار دیگر 
اعتم��اد بیش از نیمی از مردم به خ��ود را به بوته آزمایش و 
نمایش می گذارد. وی این را بهترین روش برای پاس��خگویی 

به مخالفان می داند. 
مخالفانی که عالوه بر احزاب،  جریانات و اشخاص داخلی،  
کش��ورهای دیگر را نیز در برمی گیرد. برخی از این کشورها 
ک��ه در اردوگاه غ��رب قرار دارند تا چن��دی پیش از متحدان 
بالفصل ترکیه بودند اما اکنون و به واس��طه اختالف منافع با 
سیاست های کنونی ترکیه از آن فاصله گرفته اند. این سیاست 

درپیام های اجباری تبریک آنها نیز نمایان اس��ت. به خصوص 
که تاکید کرده اند اردوغان بس��ترهای دموکراس��ی را تقویت 
کن��د. این عنوان به معنای آن اس��ت که با توجه به انتخابات 
شکل گرفته در ترکیه،  آنها معتقد هستند که ترکیه به سمت 

فضای بسته در حال حرکت است. 
آمار و ارقام نشان می دهد که ترکیه از سال 2۰۰2 به لحاظ 
اقتصادی نسبت به گذشته پیشرفت قابل توجه ای داشته است. 
این مس��ئله در زندگی ش��هروندان و رفاه اجتماعی تاثیر قابل 
زیادی گذاشته است. اگر چه طی چند سال اخیر به خصوص با 
ورود بی پروا و سینوسی ترکیه به تحوالت و بحران های منطقه،  
با مشکالتی همراه بوده اما نباید فراموش کرد که رشد اقتصادی 
ترکیه طی سال های گذشته به اندازه ای بود که از آن به عنوان 

یکی از اقتصادهای نوظهور یاد می کردند. 
البته این عنوان دیگر برای ترکیه موضوعیت ندارد اما به 

هر جهت طی سال های متمادی اقتصاد ترکیه رو به رشد بود 
و همین مس��ئله باعث ش��د تا بخش خاکستری و آنهایی که 
تمایل خاصی به سمت طیف و جریان سیاسی خاصی ندارند،  
وفاداری خود را به حزب عدالت و توس��عه نش��ان دهند و در 
صندوق ه��ای رای از آن حمایت کنن��د زیرا به هر جهت رفاه 
اقتص��ادی آنها را بهبود داده بود. این یکی از فاکتورهای مهم 

پیروزی در هر انتخابات است.
 اما مسئله دوم به غرور ملی وابسته است. اگر چه از دیدگاه 
مخالفان و حتی برخی از موافقان دولت ترکیه،  اردوغان سیاست 
نادرس��تی را در منطقه و جهان دنبال می کند،  اما بخش قابل 
توجه ای از مردم ترکیه از سیاس��ت های وی حمایت می کنند. 
ترکیه طی قرن ها مرکز حاکمیت اس��المی و محور امپراتوری 
عثمانی بود. این مس��ئله تبدیل به بخشی از هویت آنها شده و 

در ناخودآگاه جمعی مردم غرور ایجاد کرده است.

یادداشت

نوبت دوم

شهردارى اسد آباد در نظر دارد آسفالت ريزى معابر سطح شهر را برابر شرايط و 
جدول ذيل از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

الف- كليه مراحل اجرا شامل آسفالت ، حمل ، قيرپاشى و پخش و كوبيدن به عهده 
برنده مناقصه مى باشد.

 70 حداكثر  و  اسدآباد  شهر  تا  آسفالت  توليد  محل  كارخانه  فاصله  حداكثر  ب- 
كيلومتر و يا 45 دقيقه باشد.

ج- پيمانكاران واجد شرايط بايد جهت اخذ اسناد مناقصه به امور مالى شهردارى 
اسد آباد مراجعه نمايند.

د- تاريخ تكميل و تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه شهردارى پايان وقت ادارى 
دوشنبه 1397/4/11 مى باشد.

از 65  باالتر  نيز  امتياز كارخانه  و  را داشته  اختالط  بايد آخرين طرح  ه- كارخانه 
باشد.

* هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگـهـى مـنـاقـصـه 

سعيدى – شهردار اسدآباد

محل تامين شرحرديف
نحوه پرداخت مبلغ اعتباراعتبار

مبلغ كاركرد

آسفالت ريزى معابر 1
اوراق خزانه 8/000/000/000استانى(19-0 توپكا)

دوساله

آسفالت ريزى معابر 2
(12-0 توپكا)

داخلى 
50 درصد تهاتر8/000/000/000شهردارى

ویژه گروه فرادید   ائت��الف گ�زارش  جنای��ات  ادام��ه  در 
آمریکایی - س��عودی علیه مردم مظلوم یمن، شمار 
قربانیان حمله جنگنده های عربس��تان س��عودی به 
محله »البرید« در شهر »عمران« یمن به 9 کشته و 
19 زخمی رسید که اغلب آنها زن و کودک هستند.

جنگنده ه��ای س��عودی، طی 6 نوب��ت، چند 
منزل مس��کونی در خیابان »القشلة« در عمران را 
هدف ق��رار دادند که طی آن 28 ش��هروند یمنی 
کش��ته و زخمی شدند. شبکه المسیره، ویدئوی از 
این جنایت جدید عربستان در شهر عمران پخش 

کرد که حاوی تصاویری دردناک است.
»محمد عبدالسالم« سخنگوی رسمی انصاراهلل 
نیز درپی این حمله در پس��تی توئیتری نوشت که 
ائتالف متجاوز عربستان همچنان در حال جنایت 
اس��ت و آخرین آنها هدف قرار دادن محله البرید 
با پوشش بین المللی و آمریکایی و در سایه اهمال 

س��ازمان ملل اس��ت. وی تاکید کرد که بر شدت 
توحش متجاوزان سعودی در سایه سکوت جامعه 
بین الملل و کش��ورهای مس��تکبری ک��ه در حال 

جنایت علیه بشریتند، افزوده شده است.
عبدالسالم همچنین نوش��ت: این جنایات تنها 
موجب افزایش پایداری و قدرت بازدارندگی ما می شود. 
شمار زیادی از ساکنان شهر عمران نیز در اعتراض به 

این جنایت ائتالف سعودی، تظاهرات کردند.
از سوی دیگر جنگنده های سعودی با هدف قرار 
دادن یک اتوبوس حامل آوارگان در »الحدیدة«، 2۰ 
سرنش��ین آن را به خاک و خون کشیدند. خبرنگار 

ش��بکه »المس��یرة« اع��الم کرد ک��ه جنگنده های 
س��عودی، یک اتوبوس حامل آوارگان را در مس��یر 
می��ان دو منطقه »الجراح��ی« و »زبید« هدف قرار 
دادند که به کشته و زخمی شدن 2۰ نفر منجر شد. 
جنگنده های س��عودی ساعاتی پیش از این جنایت، 
جاده اصلی شهرستان زبید را بمباران کردند که طی 

آن یک شهروند کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.
ائت��الف عربس��تان و ام��ارات بع��د از مدت ها 
ط��رح و نقش��ه و عملی��ات زمینی، اواخ��ر خرداد 
ماه، عملیاتی زمینی، دریایی و هوایی موس��وم به 
»پیروزی طالیی« را با هدف اشغال بندر الحدیده، 

ش��روع کرد که هدف از این عملیات، اشغال شهر 
حدی��ده و بن��در و فرودگاه مهم آن ب��ود تا از این 
طری��ق تنها ش��ریان حیات��ی نیروه��ای انقالبی و 

انصاراهلل یمن را قطع کند.
در ای��ن میان در اقدامی قابل توجه، س��خنگوی 
وزارت خارج��ه آمریکا واکنش موش��کی یمنی ها به 
حمالت هوایی، دریایی و زمینی عربس��تان سعودی 
را محکوم کرد و گفت که واش��نگتن »قویا« در کنار 
شرکای س��عودی خود است. حمایت های همه جانبه 
واش��نگتن و متحدانش از »ائتالف عربی« )سعودی 
و امارات��ی( علیه یمن، در بیانیه ت��ازه وزارت خارجه 

آمریکا علیه واکنش موشکی یمنی ها متبلور شد. در 
حالی که تجاوزهای نظامی ائتالف عربستان سعودی و 
امارات عربی متحده در مناطق مختلف یمن از قبیل 
بندر الُحدی��ده ادامه دارد، یمنی ها بار دیگر به ریاض 
واکنش موشکی نش��ان دادند. مرکز اطالعات وزارت 
دفاع سعودی و مراکز دولتی در ریاض، هدف شلیک 

تعدادی موشک بالستیک »برکان اچ 2« بود.
یکی از فرماندهان همپیمان با ائتالف متجاوز 
به یمن، با تسلیم داوطلبانه در جبهه ساحل غربی، 
واقعیت ماجرای این نبرد و داستان متالشی شدن 
یک به یک گردان های مزدور را روایت کرد. »احمد 
محم��د عبده زی��د« یک��ی از فرمانده��ان ائتالف 
عربس��تان اس��ت که از اهالی ناحیه »جهران« در 
اس��تان »ذمار« است که پس از جدایی از نیروهای 
»طارق عفاش« و بازگش��ت از جبهه نبرد س��احل 
غرب��ی، خ��ود را به س��رویس های امنیت��ی یمن و 

جنبش انصاراهلل تسلیم کرده است. 

ائتالف آمریکایی - سعودی در یمن جنایتی دیگر را رقم زد

کشتار کودکان در دوشنبه خونین عمران

ســاليانه  عــادى  عمومــى  مجمــع 
شــركت ايــران ترانســفو منتهى به 
عملكــرد ســال مالــى 1396 در 28 
خــرداد 1397 ســاعت 10 صبح در 
تهران ســالن همايش برق آلســتوم 
طرشــت با حضور اكثريت ( بيش از 
84 درصــد ) ســهامداران تشــكيل 

گرديد. 
گزارش عملكرد شــركت توســط 
جنــاب آقاى دكتــر فتحى پــور عضو 
هيئت مديــره و مديرعامــل محترم 
ارائــه گرديــد و توجه ســهامداران 
جلــب  زيــر  مــوارد  بــه  را  محتــرم 

نمودند. 
1 – شــفاف بودن عملكرد شركت 
و بــاال بودن ســطح امنيت ســرمايه 
گــذارى و تواما پايين بودن ريســك 

سرمايه گذارى 
2 – جلوگيرى از فعاليت هاى غير 

حرفه اى و نامتعارف در شركت 
مناســب  نقدينگــى  ايجــاد   –  3
در ســال 1396 كــه منجر به رشــد 
توليــد و فــروش شــده و در نهايت 
كسب رضايت سهامداران محترم در 
 جهت پرداخت سود سهام سنواتى و 

جارى آنها
محصــول شــركت  اهميــت   –  4
ايــران ترانســفو از جهــت دانش و 

تكنولوژى و كاربرى ملى
5 – خودكفايى در دانش توليد با 

حضور دانشمندان داخلى 
پــس از ارائه گــزارش مديريت 
محترم عامل ، عملكرد مالى شــركت 
ايران ترانسفو توسط معاونت محترم 
مالى، ارائه و شــاخص هــاى مربوطه 
كــه اكثرا در ســطح مطلوبى نســبت 
به ســال قبــل بودنــد مــورد توجه 
سهامداران محترم قرار گرفت و اين 
مهم حاصل زحمات مجموعه كاركنان 
گــروه صنعتى ايران ترانســفو، على 
الخصــوص هيئــت مديــره محترم و 

مديرعامل محترم مى باشد . 

اهم تصميمات مجمع: 
1 – تصويــب صــورت هــاى مالى 

منتهى به 29 اسفند 1396 
2 – انتخاب موسســه حسابرسى 
بهراد مشــار به عنوان حســابرس و 
بازرس قانونى شــركت  و موسســه 
حسابرســى آزموده كاران به عنوان 
بازرس على البدل شركت جهت سال 

مالى 1397 
3 – تعييــن روزنامــه اطالعــات و 
دنياى اقتصــاد بعنوان روزنامه كثير 

االنتشار 
4 – تقســيم ســود هر ســهم به 

مبلغ 250 ريال 

در مجمع شركت ايران ترانسفو 250 ريال سود به ازاى هر سهم تصويب گرديد

عملكرد مثبت هيئت مديره 
رضايت سهامداران را به همراه داشت


