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عقبنشینی نمیکنیم

حزب مسلم لیگ اپوزیسیون شد

شبه قاره

 www.noavarannews.comشاخه نواز شریف ضمن برقراری
«شهباز ش��ریف» رئیس حزب مسلم لیگ
Bank
and
مردم و فرماندار س��ابق ایالت پنجاب از
حزب
insuranceعضو
ارتباط ب��ا «احمد محمود»
تشکیل یک اپوزیسیون قوی در برابر حزب تحریک انصاف خبر داد.
وی در ارتباط تلفنی با «خورش��ید ش��اه» رئیس اپوزیس��یون سابق و عضو
ارشد حزب مردم تأکید کرد :قبل از این حزب مسلم لیگ و حزب مردم توانستند
برای حفظ دموکراسی با هم کنار بیایند بنابراین چرا نتوانند برای تشکیل اپوزیسیون
به توافق برسند.
»{Y{Ä»Y{Y,{¯ÕÌ´ÌaYcÔ°//
در همین حال احزاب سنتی و مخالف میتوانند یک اپوزیسیون قوی در برابر حزب
dyY{aÕY//]Ã|//~yYcZ¼Ì¼e
تحریک انصاف تش��کیل دهند که از س��ال  1988تا س��ال  1990در پاکستان بیسابقه
»½Z»Âe{ZÌ¸Ì»®Ë¦¬//ZecZ^·Z
اس��ت .ممکن است حزب مس��لم لیگ شاخه نواز ش��ریف،حزب مردم و ائتالف مذهبی
Ä//½Z³|ÀËZ¼¿d//XÌÅcZ//¼Ì¼e
مجلس متحده عمل اختالفاتی با یکدیگر داشته باشند.

رئیسجمه��ور ترکیه با رد توافق تبادل زندان��ی با آمریکا ،تاکید کرد که به
دلیل تهدید واشنگتن به تحریم آنکارا ،از موضوع خود عقبنشینی نمیکنند.
رج��ب طی��ب اردوغان که اکنون طی س��فری منطقهای در آفریقا به س��ر
یبرد ،با رد گزارشها مبنی بر مذاکره با آمریکا جهت آزادی «اندرو برانسون»
م
»^yÌ
کش��یش آمریکایی ،گف��ت موضع ترکیه به س��بب تهدید آمریکا ب��رای تحریم،
تغییری نمیکند.
»|ÕZ{Á
¼Â° »Z
وی تاکی��د کرد که اگر «دونالد ترام��پ» رئیسجمهورآمریکا رویکرد خود در قبال
¿,¸n»//ÌË\//ËZ
cZÔYÕYY{ÕZÅ
متحد نزدیک را از دس��ت خواهد داد .رئیسجمهور ترکیه با
 [Zuترکی��ه را تغییر ندهد ،یک
Ä½Y½Z³|ÀËZ¼¿d//¿¾ËyM
توصیف کردن گزارشها درباره بازداشت خانگی برانسون ،تاکید کرد :ما
«جنگ روانی»
¿Ö¸»®¿Z]«Z
«ÁÖ·Z»cZÂ»cÔ°//»ÃZ]{ÃÂ
به س��بب تحریمها ،حتی یک قدم هم عقبنشینی نمیکنیم .ما درباره مسئله برانسون
{¯tËeYÕZ^fY
کنیم.
مذاکره نکرده و نمی
¾ËyMY
]Á|//Àqd//~³Z

ش میان وزیر دفاع انگلیس و ترزا
تن 

چالش 

®ÃZ¼|{Y{»Ä^À
 Ë

وزیر دفاع انگلیس در تازهترین درگیری با «ترزا می» نخستوزیر این کشور
به اقدام دولت برای مقابله با افزایش دستمزد نیروهای نظامی اعتراض کرد.
گاوین ویلیامس��ون به خانم میو به «فیلیپ هاموند» وزیر دارایی انگلیس
اعت��راض کرد و هش��دار داد این دو مس��ئول تصمیم اش��تباهی را در رابطه با
^y
دس��تمزد نظامیان اتخاذ کردهاند .ویلیامسون طی نامهای به دولت انگلیس گفت
این تصمیم برای عدم افزایش  ۲.۹درصدی دستمزد نیروهای نظامی ،اشتباه است.
½ZÌZa®¿Z]ÄËZ»ËY§Y
ی��ک منبع در وزارت دفاع انگلیس به روزنامه تلگراف گفته اس��ت ،ویلیامس��ون به
{Â
{{ÃË|»cZÌÅZ¯Âf
پرس��نل نظامی وعده قراردادهای بهتر را داده بود ،ام��ا وزارت دارایی انگلیس تنها ۱.۵
Âe|ËZ]cZ«ZÀ»|ÀËM§Á
است.
درصد افزایش دستمزد برای
کارکنان وزارت دفاع در نظر گرفته]®¿Z
{ÂLZ»Y
ÃÂ«ÄÕZÁ
«س��اجد جاوید» وزیر کش��ور انگلیس نیز درب��اره افزایش دو درصدی
پیش از این
½ZÌZa®¿Z]ÃË|»cZÌÅÂ
§|ÀËM
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نگرانی کرده بود.
Á//Ä°ÀËYابراز
]½Z//Ìنیروهای پلیس
دستمزد
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توان آرامش را به این
چگونه می
ÖËZZÀ|¿ÁÌyYآن نیز جلوگیری از همگرایی
عنوان ش��ود که هدف از
{Ä°ÀËYمنطقه
آمریکا رویکرد به مذاکره با طالبان را در دستور کار قرار داده
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چنانکه  17س��ال حضور نیروهای
 ÄÂ»¾ËYمنطقه اس��ت
] ºÆf»ÕYافغانس��تان و
بش��ری و
نیروهای خارجی
حمالت
در
 {ÂÄËÂeاز حضور در
cZÂ»µYÂ»Yههای آمریکا
است چراکه از بهان
نش��انه ضعف
که
 ZeZÆÀeماهورا کیهانی
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فرامرز اصغری
خارجی در افغانستان هیچ دستاوردی برای این کشور و منطقه
واهی بودن ادعای غرب مبنی بر اهدای آزادی به این کش��ور
افغانستان را مقابله با طالبان تشکیل میداد.
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[Zu,{ÂyÖzcZÔY
 \¶Ì¼°eÁ
نداشته است .تجربیات ایران به عنوان پیشگام مبارزه با تروریسم
است چنانکه گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که محور
فش��ار آمری��کا برای افزای��ش بودجه نات��و و افزایش نیرو
]{ÂÖ»®¿Z

Ö·Z»ÕZÅ
]¦¬Ze|ËZ
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¶°//»Ze
z»d¸Æ»½ZËZaYa |¿Y{Ä´¿µZ §cÂ
که نمونه آن را در سوریه و عراق شاهد بودهایم میتواند مولفهای
برنامههای ناتو و آمریکا در افغانس��تان جز کشتار غیرنظامیان
در افغانس��تان رفت��اری برگرفته از ناکامی آمری��کا در اجرای
cZ^·Z»Y
½Z»Âe
{ZÌ¸Ì»®Ë
ÂyZe{Â
cÓZ°Y
انفرادی از دیگر Ä¯|//¬»ÁÃ{Â]ZÆ¿M
YZÅÃ{b//|À¿YÂe
امنیت¿¼Ö
»Ä¯{Â//Ö
{½YÂeÖ»,Ã|z//»Ö]ÂqZq
س��لولهای
مدت در
حبس طوالنی
dyY{aبه سایر کشورهای منطقه از جمله افغانستان باشد
برای کمک
بخشی
آنکه
Äf§ZËËZ³ÕZ^fYنکته قابل توجه
کارکرد دیگری نداش��ته اس��ت.
همین حال
افغانس��تان اس��ت .در
تعهداتش در تامین
¿{Á|»«Z
cZÔY
|ÕYY{ÕZÅ[Z//u,Ã
ه��ای اخیر با موج��ی از بحرانهای
¾ËYدر هفته
افغانس��تان
م��وارد نگرانکننده و اس��فناک در رابطه با نقض حقوق
تهران همواره بر این اصل تاکید و خواس��تار همگرایی
چنانکه
هایی
ح
افغانس��تان برگرفته از طر
صورت گرفته در
از تحرکات
ÔYخارجی
نیروهای
حضور
برگرفته از
حضور داعش در افغانستان
]yÕ//¯»®//¿Z
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در
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مواجه
امنیت��ی
||ÅYÂy
Ä°^{d¸»®¿Z]ÕZfÌa
زنان باردار در زندانهای نیویورک میباش��د .طبق گفته
] dYÃ{¯Zمنطقهای در مبارزه با تروریسم بوده است .در جمعبندی نهایی
چین است.
مقابله با
آمریکایی برای
است که مرتبط با طراحی
دستاوردی
منطقه هیچ
کشور و
]|ËZکه جز بحران برای این
است
توج��ه آنکه افزایش
,Ö»ÔYاند .نکته قابل
زخمی ش��ده
نفر کش��ته و
Y½M
ÕZ^fY
¯¨dyY{aZÅÃ{b//ËZ//{Y{¥Z
¿ÕYÂ¸n»ÌË\ËZ
Á¶WZ»¾ËY
½YÂe
Ö»,{Â//Ö¿Z//
Äf§ZËËZ³ÕZ^fY
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فرادیـد

گزارش��گر ویژه سازمان ملل در امر شکنجه حبس بیش
شکنجه محسوب
از  15روز افراد در سلولهای انفرادی
¯½ZÌ¿YËY½Z»Z§Zud
میش��ود؛ به ویژه این که محکومین افرادی آسیبپذیر
»ÕZÅÃZ´À]Õ|À]Ä^eÂn
همچ��ون کودکان معلوالن ذهنی و زنان باردار باش��ند.
d§³Õ{Zf«Y
های انفرادی در زندانهای
مس��احت بسیاری از س��لول
نیویورک به اندازه مساحت یک اتاقک آسانسور میباشد.

¯d
§ZuÖnÀ//Z^fYمیشوند
س��لولهای انفرادی منتقل
افرادی که به
گروه فرادید
گ�زارش ویژه
]Õ|À
Ä
]^eÃÂuÄ

{ÁÁÂn»½ZÌ¿YËY
½Z»Z
روزانه به مدت  23س��اعت محبوس ب��وده واز ارتباط با
تهدی��دات
واکن��ش ب��ه
»| ®¿Z]¶»ZËدر
{ÕËÄ»Z¿]ÁdËË|»½Z»Z//ÁÖ»Ô//YÕYÂ
¾ËYÄ¯{¯¹ÔY
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برخی خدمات
ارائه
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ه
برنام
در
مش��ارکت
افراد
دیگر
]Ö]ZËYÄ//fÌ¼¯YYÕ{Z//f«YÕZ//ÅÃZ´À
d·Á{Yجنبش
س��خنگوی
] Áµ|»®¿Zائتالف س��عودی  -آمریکایی،
d·Á{Z,|¶Ì°//ecZne®¿Z]cZZ¼fmY¾·Z
§»{ÂycZ^·Z»½YÌ»Ä^Zv»µÂ
محروم میشوند.
^ecZ//R»dÌuÔتÄهای عادی و...
دسترسی به تلفن مالقا
]{¯d§ZË{Õ|À
انصاراهلل یمن ،سالحهای پیش��رفته و ارتقاء یافته
ارتش یمن در سایه حمله نظامی سه سال و نیم
در امان ماندن از حمالت پهپادی یمنیها در حال
]¾ËZuÄ
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دو نوع سلول انفرادی در زندانهای نیویورک وجود دارد
]{,½Z»Z//®¿Z]Ö»Â¼//]YÁY³Ä
یمن را دارایی ارتش و ملت یمن دانست که ضامن
رایزنیهای فش��رده با اروپا و استرالیا برای دریافت
ائتالف سعودی  -آمریکایی موفق به ارتقای سالحهای
که عبارتند از" :واحد انفرادی ویژه" که در
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]¥|ÅZ
]Ã|Y³
Öze
{Ì³Y«|uYÁÖËÂ´·Y
¿¬ËZ
شرایط نقض½{¯¥]Á
½YÂÀاست.
این]Äکشور
امنیت
سامانههای ضد پهپادی هستند.
سامانه
جایی که
شد تا
تجاربی زیاد
]cZ¸mÄو کسب
] ÃZYZموجود
dÌuÔÖ]ZËY
برای
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الک"
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دارایی ارتش
اعالم
عبدالس�لام»
«محمد
طب��ق گزارش «فوربس» ،ی��ک هیات اعزامی
اعتقاد
ZÅc|»Yو به
cZneراارتقا داده
بالس��تیک خود
¿¹Zکهای
»cÔ°موش
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]Äf//]YÁÕ|Àقرار میگیرد.
اهمیت مورد استفاده
جرایم کم
] Öf·Á{ÕZÅ®¿Zتوییتر
کش��ور است .وی در
{ Ä»Y{Yیمن ،دارایی مردم این
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س��اخت و ارتقای
کارشناسان
بسیاری از
]cZ¸mÖZÆ°¿Z
ZfyZÁ½ZË
ÃÂu{Y
cÔ°»¾ËY
¿¶»Z½YË|»f»d
Õ|À]Ä^e
½Z»Z//§Zud¯//½YËYمیشوند
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رایزنیهای فش��ردهای درباره دریافت سامانههای
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]µÂ¼//»ÕZÆ°¿Z
]Äکنند کهÁ
سپری
آنجا
در
را
ها
ل
سا
و
ها
ه
ما
اس��ت
ممکن
]{ÁÁYÂm,¹ÓÕZÅZÌf»Y\¯Z
½ZÌ¿YËY
متعددی
تجارب
باکیفیت و نیز
 »ÖË|¿Yسالحهای پیشرفته و
ض��د پهپ��ادی داش��ت .از س��وی دیگر ،ش��رکت
تبدیل شده است.
 cYÁسالحهای بازدارنده یمن
]¿Ás»ÕËÄ»Z
ÁdËË|»½Z»Z//Á{Zf«Y
]Y³
]YZÆ°¿Z
Ö·Z»½YË|»Á¶»ZË|»¾Ì¿ÁZ
 d§ZË{YÕ{Zf«Yمیشود.
ÕZÅملل شکنجه محسوب
سازمان
نظر
از
کار
این
¯|ÀÀ

ÕÌ´Ìa

»Ö¬À
ÃZ´À]Õ|À]Ä^eÃÂu
 که به واس��طه حمله دشمن و نیاز به پاسخگوییاسترالیایی «دران شیلد» که کار و تخصص خود را
ب��ه دنب��ال افزایش حم�لات پهپ��ادی ارتش
ش��رایط در "واحد انفرادی ویژه" بس��یار سخت بوده و
dY

{Ã{Y
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]Ö

»{Â
¯{
¾ÌÌ
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]ÕY

¿//

{Â»ÕZÅ¶§//Õ{Z]M

{d·Á
حاصل شد  -برخوردارند ،دارایی ملت یمن محسوب
«حفاظت از تهدید ناشی از پهپاد» معرفی میکند،
و کمیتهه��ای مردم��ی یمن به نیروه��ای ائتالف
¯{|]Ä]ÃÂu¾ËYÕZÅd¯{Y| eZe
حت��ی از به همراه بردن لوازم ش��خصی نیز
Ä]Â]»cÔ°»Y
]Öz
عربس��تان]ÄوÄ°ÀËY
خواه��د ماندÄmÂeZ]{Á§YÕÁ .
باقی]¥|ÅZ
Ä¯Öze
ÁÖ//ZÀZ¯Ä//¸m¾ËY
ممانعت به {
]¼{Á
YÖË|¿Y
ºÅÄ//¸m¾ËY
]{Ö
افتخ��اریتاریخ��ی
میش��ود و
حاضر
کش��ور
س��وی یک
گزارش داده که از
حمالتÁ¦Ì¸°e،اخیرا
آنه��ا در دفع ای��ن
ناتوان��ی
ÖnÀZ^fY
های
ن
زندا
در
 1600d¯//,Y³¾ËYزن
]ZYعمل میآید .س��االنه ح��دود
¾Ì·ÂX»,dY
]Ö¿Z»Z½Á
¿^ÁÃ{Â
¼¸ZÆ°¿Z]{°
]ÖuYÁÖ°¿Z
سخنگوی¿¹Z
]cÔ°//»Ö//
 |uYÁÖËÂ´·Yامنیت
ارتش را «ضامن
انصاراهلل مایملک
۳.۲
س��فارش به ارزش
آس��یا یک
در
¿Ìهای
س��امانه
درص��دد خری��د
س��عودی
ائت�لاف
Ã|¶Ì¼ve
ÕZÅÄÀËÅ,
غربd·Á{Y
منطقه]ZÆ°¿Z
cZ^·Z»d¨³
Y

Ö°Ë

]½YÂ//ÀÄ//
½Z»Z////§Zu
½ZÌ¿YËYلهای انفرادی فرستاده میشوند
نیویورکبه سلو
ایالت
تجربهها در
]ZÆ°¿Zو این
«اینسالح
وطن» دانست و گفت،
کرده است.
«^µZدالر دریافت
میلیون
حالی ک��ه
|ÀfÅcÔ°//»¾ËYدر
{|{§»iÂپهپ��ادی برآمده اس��ت.
ض��د
½ÂÀ¯Y
Ád·Á{Y
cZ^·Z»Ä^//Zv»ÕZ½Z°Ë
های انفرادی]ÕY
]ÄfÌ¼¯cZ]Â»hv
,d//·Á{¦Ì·Z°e
§Öfتوان]{ZÆ°¿Z]Ä
 100زن در سلول
¯وdبه طور متوسط هر روز
{Y{ÂydÌ·Z
§

½Z»ZÖ·Z»ÃÁ³ÕZÅ
دربرگیرنده
کشوری که
سیاسی و
سایه راهکارهای
کشور
{Zf,شرکت استرالیایی به نام این
های این
س��عودی و½Yv]ÕZÅمقام
پاس��خگویی]Zیمن ب��ه حمالت ائتالف
Y{ÂycZ^·Z»ÄËÁc|uÁ®Ë
§ZÆ°¿Z]ZeÃ|//ºÅY
Ö¸Ì¼ve
]ÕZÅÄÀËÅÄ
Â]»ÕZÅµ|»ÁcZ^·Z»ËZ
\¯µ|»ÂÂ»Á¶ÌÆe
ZÆ¿ZfY
دارند.
ایالت حضور
این
»Zm¯»®ËÕY|¿Y
]ÃY¥|ÅZ
µZ
[همه مردمش] اس��ت ،مُلک ارت��ش میهن ،امنیت
اشاره نکردند اما گفتند که قرار است  ۷۰عدد از یک
اماراتی تا قلب سرزمینهای متجاوزان پیش رفته،
ÕZÅµÓ|fY

]ÁcZ^Zv»Z

{§¶Áf»ÕZÅ
¸n»ÕZÅÅÁa

]¯»½ZZÀZ¯ÂuZ
]ZÆ°¿Z]Ä
¾ËY

]{|ËZ

Ä¯d//Y

Ö¼Æ»Õ{YÂ»Ä¸¼mY

]ZÆ°¿Z

Z¯Á
dYÃ{¯Z£MÂ¯{ÖnÀZ^fY
وطن و حافظ حاکمیت و استقاللش خواهد شد».
نوع پیشرفته «سالح ضد پهپادی» تولیدی خود را
یک رس��انه آمریکایی خبر داده که اماراتیها برای
نیروهای خارجی نیز نتوانس��ته تاثیر چندانی در مقابله با این
وضعیت داشته باشد .آنچه در این تحوالت بیش از هر چیز به
چشم میآید ناتوانی اش��غالگران در تامین امنیت پس از 17
سال حضور در این کش��ور است .این شکست چنان بوده که

نداشتهاند .در این میان انفجارهای اخیر در افغانستان و کشتار
غیرنظامیان برگرفته از عدم صداقت نیروهای خارجی است که
برای منافع خود از هیچ جنایتی فروگذار نیستند.
»|cZne®¿Z]¶»ZË
حضور نیروهای خارجی در افغانستان زمینهساز بحران در

dyY{aÖ°Ì¿Áf°·Y
از آنچه ذکر ش��د میتوان گفت که انفجارهای اخیر افغانستان

کش��ورهای غربی برآنند تا از اجرای طرح جاده ابریشم که پل
ارتباط اقتصادی در منطقه اس��ت جلوگی��ری کنند و بحران
امنیتی در افغانستان بخشی از این طرح است .حال این سوال
مطرح میش��ود که راه��کار مقابله با این وضعیت چیس��ت و

هرچند که در ظاهر ریش��ه قومی و سیاس��ی دارد اما در اصل

Ö°Ì¿Áf°·Y
Ä°^//d¯//
است که
نشات گرفته از حضور نیروهای خارجی در این کشور
{ÂyY³¾ËyM
aZcZ¯dyY{a
ندارد.
جز استمرار و تشدید بحران نتیجهای برای آن

»||ÖuYZÅ®¿Z]cZ^·Z»½YÌ»Ä^Zv»µÂ»§Áµ

{»Â¯®Ì¿Áf°·YdyY{adÌ Á{Â
®¿Z]½ZÌ»]YÄ¯aZ// {¯//fÀ»Y
PSPÕZÅ
]¯//ÁÖ°¿Z
»¯Ä°^,Õ
طبق
 dپروازها
خ��روج
نداش��ته و ورود و
ف��رودگاه
که
شرایطی
دیگر آنکه در
خبر
برنامه ادامه دارد».
dÌ¼ÅY
ÕYY{Ö¿YËY
]Ö°¿Z
Ä°^//{d//Y
عربستان
بحران یمن
درباره
اغلب
متوجه¿½Z//
½M{À¯Ye
]|½Á
انتقادات]ÓZ
ÁÃ{Â]Õ{ZË
سعودی است ،ولی اقدامات امارات به مثابه ارتکاب
 d//Y®¿Z]®ËdÌ·Z §½YÌ»½{Â]e]Y
جنایت جنگی در این کشور محسوب میشود.
]
Ö¸Y
]z
اغلب]lÀa
Ä¯aZÕZÅ
بحران
درباره
انتقادات
ش��رایطی که
 Y³در
{Zf«Y
»{aZÃZ´ËZm½ÂqÖeZÂÂ
حمالت هوایی و
یمن متوجه عربس��تان سعودی و
 جنگنده های این کش��ور در
ویرانگر
بمباران های
aZ//Õ{°¸¼ÕZÅ
»¸yZ//,Ö
توجه داشت اقداماتی
یمن شده اس��ت  ،ولی باید
cZ»|y¹Zn¿Y
{d//Ì¨Ì¯,{Y{y
d//yY{aمتحده عربی در یم��ن انجام میدهد
که ام��ارات
Ö//],ÖeZ¯®//Ì¿Áf°·Y
 ،بی��ش از هر چیز دیگر به مثاب��ه ارتکاب جنایت
{cZ»|yÃ|ÀÅ
¼¸ÄWYYÕZÅd¯Ö¸¯{°
جنگی در این کش��ور محسوب میش��ود .امارات
ÕZÅ®¿Z]d//Ì ÁÖ//]ÁdyY{a
درحال نابود کردن یمن است
ÃYÂ¼Å-dY
¯¼f»Ã|¿Ë~aائتالف تحت امر
ÁÃ|ÀÀ¯{Zاززمان آغاز حمالت
ام��ارات
¿¹Y|¯Ä¯|Å{Ö»½Z//س��ال
س��عودی به یمن در مارس
2015تاکنون ،
´Ë{Y
]eY§Ö°¿Z
ظاهر ش��ده
ÁÄf//Y{À¯Yeاین فرایند
عنوان بازیگر کلیدی در
¿½Z
]´Ë{cZ^Ä
بهd^i
گسترش
س��ازی به دنبال
بحران
امارات با
اس��ت.
µZ^«Y
]{Â»®//¿Z
¯¹Y|¯Ä
d//Y
{½MÃ|ÀÅ
القاعده در یمن است .
»{dY¹

سالحهای پیشرفته یمن در انتظار اشغالگران

Y«¶Ì¸veÁÄËneÁÖ//]{Â»ÖZÀZ¯cZ¸m
cZ^·Z»½YÌ»Ä^Zv»µÂ»§Áµ|»cZne®¿Z] {Ì³
به این کشور تحویل دهند .در گزارش فوربس آمده
]Ã{Y{Y«ZÆ°¿Z
ZÌfyY{ÁÃ{Â¼¿ÖuYYd·Á{Y{Ây
است« :بعید است تهدید منافع اقتصادی عربستان
]½YÂÀÄ

¿¬ËZ
]½{¯¥
YaZedY
ناپدید ش��ود و در
]ÁÖ//متحده عربی
س��عودی و امارات
]ZÆ°¿Z
Ã{Z¨fY
« {Ì³Yمنطقه
حکومته��ای
{Â»ÄÀÌ»¾ËYکه
{|uYÁÖËÂ´·Yبهنظر میرس��د
نتیج��ه
YcZ^·Z»½YÌ»d«ÁYجدی
تهدید خاص ناش��ی از پهپادها
دارن��د
¼m
درباره{Ze
]|ÀÀ¯®¼¯|ËZ
¿ÖËZÆبه»Àحمالت
سپس
آمریکایی
رسانه
Á{Y|Yاین
ش��وند».
]Õ|Àی
م
°
Y³
{«\·Z
Y¹Z«Y
¯{ÁÃ
ه��ای مردمی یمن
]®¿Zکمیته
ارت��ش و
»½YYپهپادی
¯ ºÌÀاخی��ر
¿{Ây½ZÀz{Ì
cZne
Ö·Z»½ÁZ
پرداخت و ابتدا به خب��ر حمله پهپادی به فرودگاه
کرد{¯ÃZYÖ¸ §.
]ËY{ZÆ°¿Z
]½ZËÄ]nÀ»{°¸¼Ä
بینالمللی ابوظبی امارات اشاره
¿Äf~³ÕZÆ·ZÖZÅÃ{b{Âw
ËY§Y{Á§YÁ
فورب��س ادامه داد« :هرچند مقامها در امارات
¯Õ
]Ã{Â
ÖÅ{½ZË
عربی{·¶Ì
»¾Ëf¼Æ
YÖ°Ë
 dYاما خود
کردند
]ZÆ°¿Zرد
فرودگاه را
حمله به
متحده
حادث]Äهای
بود که
]Äگفته
توئیتی
ابوظبی
¾ËY
»Ì¿]ZÀ
ÖmÁy
در¿^d
»]ZÀ
فرودگاه¿¬|Õ
{ÁÁ½ZËm
خدمات
مربوط به یک
حادث��ه
یک
]eÓZدرY
خ��ودروی]Ä¯{Â
¿Õ|uÄ]{Â//w
ËY§Y
{¾»Y{©Z¨eY
ترمینال  ۱این فرودگاه در س��اعت  ۴بعد از ظهر»
]d§³Y«ZÆ°¿Z]ÕZÅÖËYY{ÕÂ¨eaÖÅ{Z
حادث ش��د اما این اتفاق تأثی��ری بر فعالیت های

سود تقسیم شد
در مجمع عمومی سالیانه  150ریال
ºÆÅÕYY
]Ä]·Zy{ÂµZËºÌ¬eZ

1396
صنایع بهشهر در سال
Âeتوسعه
شرکت
تحقق برنامهها و ارتقای سوددهی
]{Âyº«ÆÆ
ËZÀÄ
¼n»{½YY|»ZÆÕ{ÂÀy

]d¯//Ä¿ZÌ·Z//Õ{ZÖ»Â¼¼n»½YÁMÂ¿Z´¿^yY³Ä
½YY|»ZÆ|{ ÂuZ]¹ZÖ»ZÆ//ÆÆ]ËZÀÄ Âe
¯»{«YÁ½Z³{YM¾·Z//¶v»{  Ä^ÀÁdZ
Ê]£YÂ¸],½YÆe {MÄ]d¨¿d ÀÃZ´ÅÁaÊ¸¸¼·Y¾Ì]ÉZÅËZ¼Å
»¾ËY{ |Y³]Ö¼Ì ¿ Z^ÕZ«MdZËÄ],É{YMÊÁÄÂ¼n
»ÕZ«MÁ½YZ¿½YÂÀÄ]ÖvÌ§{Y{Æ»ÕZ«MÁ½ZË{Â³{YÆ]ÕZ«M¼n
¸|ÀfY{ÂuÌ]{½YÂÀÄ]Ö°¸»Ö
{f¯{ÕZ«MÕÂYÃË|»dXÌÅY³dWY«Ya¼n»Ä¸m
¿d¯Ä»Z¿YeÁÖ·Z»ÕZÆeÂ,d¯//¶»ZË|»Ö¨ÂË¨ m{Z
] |Ì½YY|»ZÆ\ËÂeÄ]  Ä]ÖÆfÀ»Ö·Z»µZ//ÕY
¼¾dyY{aÕ|¬¿{ÂµZË¢¸^»ºÆÅÕYYÄ]|¬»Ä¯½M
Ád¯Z//¿ÓYÌj¯Ä»Z¿Á½YÂÀÄ]cZÔYÄ»Z¿Á[Zzf¿Y {Â//
µ|^·YÖ¸ÁÖ¸YÖ¿Â¿Z« Z] ]Z//u½YÂÀÄ] Ö]Zu½Z»Z
] {Â]¼n»¾ËYcZ]Â»´Ë{YÖ·Z»µZÕY
cPÌÅÕZY¾//ÌÌ eÂy{ÕÌ³ÕYÄ¯d//Y¯}Ä]¹Ó
»|ÄËZ»d¯ dËÂ·ÁY\ÌeeÄ]Ä¿ZÌ·ZÕ{ZÖ»Â¼¼n»{ÃË
©Á|ÀÕY~³ÄËZ»d¯ ¹ZÖ»ZÆÖ¸»Ä ÂeÃÁ³ÕY~³
]Ö»ZÆÖ¸»Ä ÂeÕY~³ÄËZ»d¯ ¹ZÖ»ZÆÖ´f¿Z
d¯ ZyÖ»ZÆY|»ÄËZ»dËË|»cZ»|yd¯ ¹Z
»½ZËÂaÃd¯ ¹ZÖ»ZÆ½Z¼ÌËZÀÄ ÂeÁÕY~³ÄËZ
Á¹ZÖ»ZÆË|£ÕY~³ÄËZ»//d¯// Yvf³Y{a
ÄËZ»d¯Á¹ZÖ»ZÆ½YËYÖ¸»ÕY~³ÄËZ»d¯¾ÌÀr¼Å
µ|^·YÖ¸Â½YÂÀÄ] ¹ZÖ»ZÆ½YËYÆÆ]ËZÀÄ ÂeÕY~³
|¿|[Zzf¿Y

Ä{|À¼e|«ÕÂuÄ]ÁÃ{Y{Y«{Âyd·Z,[Â¸»ÕÁM{Â
¯\Ë~aZ¿[ZÀfmYÕ»Y{Zf«Y{{Â¯Áª¿ÁÄq³Y |ÌË|¿YÖ»Z¯Á
]ÄmÂf»YÖeY|Ë|Æe,ÌyYÕZÅµZÖYZ]{Õ|mÕZ^«ÂuÁÃ{Â
»Z]ZeÃ{Â¼¿Ö ÆÆ]ËZÀÄ Âed¯¾°·,dYÃ{Â¼¿ÄÂ¼n
ÁÖËYZ¯Ze|ËZ¼¿Ôe,{ÂyËZÀÖ^//¿ÕZÅdË»]ÄÌ°eÁÖÅZ³M
]Öf^j»Y|¿YºqÄ¸ÌÂÀË|]ÁËY§YYÃÁ³ÂÕZÅd¯ÕÁÃÆ
]ÖÅ{Z]½M^eÄ]ÁÄÂ¼n»ÕZÅd¯ÕY]ÕË~ad]Z«c|«Zv·Ä
» |ËZ¼¿¾Ì»Ze»fv»½YY|»ZÆÕY]Ö^ZÀ
»{½MÖf]Z«dÌ ÁÁd À{d¯ÃZ´ËZm]Ö¸¯Á
Ö·Z»µZ
{ Â]Õ|À]Ä¬^Zv·YÆÆ]ËZÀÄ Âed¯ZuµZu
ÄfyZÀ°Á|À«mÄ]Ö¿|Ì»ZMÁÖËY~£ËZÀ²ÀË|¸Åd¯®Ë
»²ÀË|¸Åd¯®Ë,d¯//¾ËY,dÌ·Z §Zv·YµZu¾ËYZ] {ÂÖ
»ËZÀÕZÅd¯]½MÕZÅÕY~³ÄËZ»Ã|¼Ä¯Ã{Â]ÕY~³ÄËZ
Ä Âed¯ZuµZu{ |Z]Ö»¯¼f»cZ»|yÁÃ|ÀËÂ,ÖËY~£
µZ §±]ÕZÅd¯ÁmYZ]YÁÄËZ»//Zv·YÆÆ]ËZÀ
{]±]ÕZÅd¯Õ|À]Ä^e¾ËyMª^ |Z]Ö»Y{ZÆ]©YÁY Â
Á{Z]ÆÆ]ËZÀÄ Âed¯,Öf ÀdËË|»½Z»ZÂe½YËY
 dYÃ|Ë{³½YËY±]d¯¾Ì¼f¨ÅÁ¶ÆqÄ^eWZu{Â^Æ]Ä^e
]ÆÆ]ËZÀÄ Âed¯Õ{^ÅYÕZÅdZÌÄÌ¿ZÌ
¹ZÖ»ZÆ
]Ác|»Ö¿ÓÂÃYÄ//¬¿,d¯®ËÕ{^ÅYÕZÅdZÌÄÌ¿ZÌ
sÁdÆm®ËÄÌ¿ZÌ]¾ËY,|À¯Ö»¾ÌÌ eY½Ô¯ÕZÅdZÌÖ»y
»Á{ÁMÖ»½Z¤»YÄ]YÃ|ÀËMÕZÅµZ{d¯ÕZÅdÌ·Z §ÕY]z
Y|ÀeZ^½MÖ¸YÕYmY

 ]dËÂ»Z»ÄÌ¿ZÌ
¯Z]Ä¯dYÕYÄf|Àq²ÀË|¸Å®Ë,ÆÆ]ËZÀÄ Âed
,¾Ë§MYÕZÅÃÂÌÕÌ³Z¯Ä],ZÅÄËZ»[Â¸»dËË|»Á[~m
,ÕÂ¨eadËË|»,ÃÁ³ÂÕZÅd¯ÖËYY{ÖÅ{Z]ÁÕÁÃÆ]ËY§Y
ÃY¼ÅÄ]Õ|Ì·ÂeÁÖeZ»|yÕZÅz]{ZÅd¯Öf]Z«dË»dËÂ¬eÁ
Ã|¿Ì³{ZËÖ¿Z»Z//¾fY{,{ÂyÖ¿Z¿YÕZÅÄËZ»//µÂveÁÄ Âe
{Â^Æ]ÁYª//¸y¥|ÅZ],ZÅ{Y| f//Y¹Z¼eÕÌ³Z¯Ä] Z],¦ À»Á
¯dÌ·Z §,¹ZÆ½Z^uZ©Â¬uÃ{Z]Y|ËZa|//Á,Ä »Zm{ÖÀË§MZ
» |À¯Ö

ÃË|»cZÌÅ¹ZÌa
»{d¯//ÃZ´ËZmÁd ÀcÓÂveÁdÌ Á]Ö¸¯Á
µZ{d À
¯¾Ëe±]Á¾ËeÖ¼Ë|«YÖ°Ë½YÂÀÄ]ÆÆ]ËZÀÄ Âed
»ZÀ¯{YÂ//¯Ä //ÂeÄ]®¼¯,ÖeZ»|yÁÕ|//Ì·ÂeÕZÅÄÂ¼n

Y|¿Yºq
]YÖ°Ë½YÂÀÄ]|ÅYÂyÖ»d¯//,Y|¿Yº//q|À// Z//Y
¯[~mZ]Á|Z]s»YZ]YZv·Ye]ÕY~³ÄËZ»ÕZÅd
Z]Öf]Z«dË»ÕYY{Ä¯ÁM{Â//cZ»|yÁËZÀ{ÄËZ»dËË|»Á
,ÖfY|Æ]ÁÖËY~£ËZÀ,Ö·Z»cZ»|y,ÄËZaËZÀ,ËÂeÁzadËÂ·ÁY
] {ÁM½Z¤»YÄ]{Ây½YY|»ZÆÕY]YZÅY¾ËeÓZ
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