دوشنبه 25بهمن 1395شماره4831

12

بینالملل
بر اساس گزارشها ،وزیر امور خارجه بریتانیا علی رغم
حمله مرگبار مهرماه عربستان به یک مجلس ترحیم
در یمــن ،همچنان بــر ادامه فروش ســاح به ریاض
اصرار ورزیده است .نشریه گاردین در گزارشی جدید از
مکاتبات میان وزیر امور خارجه و وزیر تجارت بریتانیا
پرده برداشته است که نشان میدهد بوریس جانسون علیرغم حمله
مرگبارعربستان سعودی به یک مجلس ختم در یمن در اکتبر سال
 2016میالدی ( 17مهر ماه  )1395به لیام فاکس اصرار کرده است

پتودزدیپلیسفرانسه

روزنامهایندیپندنتنوشتمأمورانپلیسفرانسهازگازاشکآورعلیهمردان،زنانوکودکان
پناهجواستفادهمیکنند،آنهاراکتکمیزنندوباخشونتواداربهترکاینشهرمیکنند.
ناتالیاستانتون،معاونیکیازنهادهایحامیحقوقپناهجویاندراروپا،گفت«:هنگامیکه
آنجا بودیم ،دیدیم که پلیس اموال مردم را  -گاهی در شب و گاهی در روز  -برمیدارد.
اینپدیدهکام ً
العلنیاست».
آلمان

اشتاین مایر رئیس جمهور آلمان شد

مجمع ویژه فدرال آلمان ،فرانک والتر اشــتاین
مایر را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور
انتخاب کرد.این مجمع شــامل اعضای پارلمان
فدرال(بوندستاگ) و نمایندگانی از 16ایالت آلمان

اســت و آنها در رایگیری خود ،رئیسجمهور را
انتخابمیکنند.رئیسجمهورکنونیآلمانپیشتر
اعالم کرده بود که پس از اتمام دوره ریاســتش،
خواهان تداوم حضور در این سمت نیست.

شجاعانهترین و ُمصلحانهترین رفتار آیتا...

ادامه از صفحه اول:
هر چند به صورت موقت برخی از ویژگیهای مثبت
شخصیتی ،فکری و رفتاری آن مرحوم را منعکس و
مطرح نمایند؛ از سوی دیگر هم ،جریانهای همفکر
و همســو با رویکردهای مرحوم رفسنجانی ،غالباً
تالشداشتندودارندبابزرگنماییشخصیتفکری-
سیاســی و اغراق در رویکردهای مثبت مدیریتی
ایشان به نفع خود و گروههایشان بهره برداری نمایند.
واقعیت آن است که رفتارهایی اینچنینی در برابر
یک شخص در یک موقعیت خاص ،غالباً همانطور
که در بندهای 1تا 3اشــاره شد ریشه در میزان و
نوع فعالیت همچنین ســاختار روابط آن شخص
در درون و بیرون سیســتم دارد؛ شاخصههایی که
به طور مستقیم یا غیرمستقیم میتواند نوع فعالیت
اطرافیان و همفکران وی را ساماندهد .از همین رو،
همچنانکه حضور فعال یا بود سیاسی -اجتماعی
آقایهاشمی همچون هزاران نیروی فکری ،سیاسی
و مدیریتی الیق دیگر میتوانست و میتواند با نبود
عدهای پیوند بخورد و یا به قیمت نزول اندیشهای
تمام شود؛ از وجهی دیگر هم میتواند موجبات در
صحنه ماندن افراد همسو و ظهور و بروز رویکردهای
فکری همخوان را فراهم آورد و بهرهگیری از منافع و
برکات این حضور را تقویت نماید.
فــارغ از این زندهبــاد و مردهبادها اگر تحلیلگران
حوزههای مرتبط بخواهند کارنامه آقایهاشــمی
رفسنجانی را در دورهها و عرصههای مختلف واکاوی
و ارزیابی نمایند شایستهتر آن است که با پرهیز از
قضاوتهای سیاه و سفید ،به صورت چندساخته
تابلوی فکــری -عملکــردی این سیاســتمدار
چندوجهی چهار دهه اخیــر ایران را برای نمایش
عموم ترســیم نمایند .در همین راستا ،در حاشیه
تمام تحلیلهای صورت گرفته و چشمپوشی از بیان
ارزیابانه نقاط مثبت و منفی کارنامه مرحومهاشمی
که بســیاری از آنها در بضاعت انــدک نگارنده
نمیگنجد باید به یک نکتــه عطف و مهم اذعان
نمود و از صاحبنظران خواســت پیرامــون آن از
زوایای مختلف به صورت مبســوط بحث نمایند.

وزارت راه و شهرسازی
اداره كل راه وشهرسازي استان يزد

به زعم نگارنده ،در کنار تالشهای فراوان و ثمرات
ت آقای رفسنجانی ،اگر بتوان
زیاد دوران مســئولی 
برخی از مشــکالت سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی
امروز کشــور را به حســاب رویکردهای فکری و
رفتاری آیتا ...رفســنجانی و خطاهای عملکردی
ایشــان و همکارانشــان در دوران مجلس شورای
اسالمی ،ریاســت جمهوری و پس از آن ،گذاشت
(که علیالقاعده بخش زیادی از شرایط مطلوب یا
نامطلوب امروز کشورمان به نوعی معلول شیوههای
مدیریتی گذشته است) باید به این امر هم اعتراف
نمود که از یک سو اگر حضور این سیاستمدار قابل
احترام نبود ما اکنون شاید در شرایطی نامطلوبتر
بودیم و از ســوی دیگر و مهمتر ،توجه به تالش و
تأکید ایشــان در جهت جبران اشتباهات گذشته
اســت؛ بازگشت مصلحانهای که کمتر مورد توجه
قرارگرفتهاست.یکیازشجاعانهترینو ُمصلحانهترین
رفتارهای آقایهاشــمی رفسنجانی در دورانی که
میتوانست با همراستا شدن با جریان خاص ،ضمن
تثبیت جایگاه خویش و اطرافیان ،خود را از بسیاری
از تخریبها مصون نگه دارد ،این بود که به دامان
بخش زیادی از ملت بازگشت و صدای مردمی شد
که مدتها بود از دسترسی به بسیاری از تریبونها
محروم شده بودند .چرا که این عنایت الهی به نوعی
باعث شده بود ایشان و همکارانشان با کنار گذاشتن
بخش حداکثری رنگها
عینک نزدیک بین قدرتِ ،
و زیباییهای چشمانداز را ببینند؛ اما صاحبنظران
باید تحلیل نمایند چگونه است فردی که بسیاری
پیــروزی آقــای احمدینــژاد در انتخابــات
ریاســت جمهوری  84را « نه ِ
بزرگ مردم» به وی
تعبیر میکننــد در فاصله کمتر از یک دهه کاری
میکند و شرایط به گونهای پیش میرود که بخش
زیادی از همان مردم به ســویش رجوع میکنند
و درســت یا غلط ایشــان را در جایگاه یک ناجی
قرار میدهند .این رجوع آیتا ...به ســوی مردم و
ن
به طور کلی این دور شدن از مردم و نزدیک شد 
به آنها در عرصههای گوناگون میتواند درسهای
بزرگی برای گروههای مختلف داشته باشد.

که صادرات تسلیحات به عربستان باید ادامه یابد.
بعد از این حمله و با توجه به فشار افکار عمومی ،دولت
بریتانیا به طور موقتی صادرات تسلیحات به عربستان
را متوقف کرده بود .جانسون در نامهای که تاریخ آن به
هشتم نوامبر باز میگردد ،خطاب به فاکس نوشت«:من
از این موضوع اطالع دارم که شما تصمیمگیری درباره چهار مجوز
صادراتِ تجهیزاتِ نظامی به نیروی هوایی عربســتان را که ممکن
است در جنگ یمن مورد استفاده قرار گیرد ،به تعویق انداختهاید».

آزمایشی برای رویارویی با چند واکنش

اگرچه ستاد کل نیروهای مسلح کره شمالی در
بیانیه خود آورده که آزمایش موشــکی اخیر در
چارچوب قدرتنمایی این کشــور در واکنش به
سیاستهای ســخت دولت جدید آمریکا علیه

جانسون سپس در تالش برای ادامه صادرات تسلیحات این کشور به
عربستان تاکید میکند سعودیها بعد از این حمله هوایی «متعهد
شدهاند برای رفع هرگونه قصور و کوتاهی اقدام کنند ».وی در نامه
خود میافزاید :هنوز«آســتانه ریسک» به آن حد نرسیده است که
لندن از فروش سالح امتناع کند .در پی این مکاتبات ،فاکس پیشنهاد
میدهد مجوز فروش سالح با توجه به ارزیابی جانسون ،تایید شود.
فاکس در عین حال در پاسخ به جانسون درباره خطرات احتمالی و
پیامدهای «اوضاع خطرناک» در یمن هشدار داد.

آزمایش موشکی کره شمالی
در عصر ترامپ

آزمایشهای این چنینی از سوی
کره شمالی نه تازگی دارد و نه مسئله
نوپدید آمده ای است اما نخستین
آزمایش موشکی از نوع بالستیک
ـ حتی اگر برخی منابع بر صحت آن
تردیدواردآورند!ـبعدازرویکارآمدن
ترامپ و درست در هنگامهای که
شینزو آبه در نیویورک به سر می برد
اندکی جنجال برانگیز شده است
آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :آزمایشهای این
چنینی از سوی کره شمالی نه تازگی دارد و نه مسئله
نوپدید آمده ای است اما نخستین آزمایش موشکی از
نوع بالســتیک ـ حتی اگر برخی منابع بر صحت آن
تردید وارد آورند!ـ بعد از روی کار آمدن ترامپ و درست
در هنگامه ای که شینزو آبه در نیویورک به سر می برد
اندکی جنجال برانگیز شده است حال آن که اساسا کره
شمالی طی تمامی سالهای پشت سر نهاده شده ،نه
به تهدیدات آمریکا و متحدانش گوش سپرده است و
نهتحریمهاوفشارهایبینالمللیتوانستهکرهشمالی
را از راهی که می رود باز دارد .این روزها شــینزو آبه
به عنوان دومین مقام عالیرتبه ای که در خاک آمریکا
باترامپ،چهلوپنجمینرئیسجمهورایاالتمتحده
درحالدیداروگفتگواست،ازاخبارمنتشرهدرشرقدور
چندان خرسند نیست؛ درست در جایی که ستاد کل
نیروهایمسلحکرهشمالیاعالمکردهموشکبالستیک
آزمایششده،مسافتیحدود ۵۰۰کیلومترراطیکرده
است .یک منبع نظامی کره جنوبی نیز مسافت طی
شده توسط این موشک را ۵۵۰کیلومتر اعالم کرد .این
ستاد اضافه کرد که موشک پرتاب شده ،نسخه بهبود
یافتهای از موشک میانبرد «موسودان(»)Musudan
بود .این نوع از موشک میتواند مسافت ۳۰۰۰تا۴۰۰۰
کیلومتررابپیماید.
البته ارتش کره شــمالی پیشــتر موشک میانبرد
رودونــگ ()Rodongرا با برد دســتکم ۳۵۰۰
کیلومتــر آزمایش کرده اســت .آخریــن آزمایش
موشکی کره شمالی در اکتبر گذشته بود.

ریاضبازارپررونقسالحهایبریتانیایی

رییس جمهور آمریکا :از ژاپن
صد در صد حمایت می کنیم

کره شــمالی اســت ،اما چنین به نظر می رسد
که این آزمایش موشکی در راستای رویارویی با
چندین واکنش صورت پذیرفته است:

عملیاش را همچنــان ادامه میدهد ،وادار به اتخاذ
تصمیماتی متقابل می کند که یکی از آنها می تواند
همین آزمایش اخیر باشد.

واکنش نخست :پاسخی به تهدیدات جیمز ماتیس

واکنش دوم :زیر سؤال بردن سفر شینزو آبه!

جیمز ماتیس وزیر دفــاع ایاالت متحده آمریکا در
اولین ســفر کاریاش به کره جنوبی ،کره شمالی
را به شــدت مورد حمله لفظی قرار داد .ماتیس که
دو هفته قبل در سئول صحبت میکرد ،گفته بود:
«هرحملهایبهآمریکاومتحدانشبامقابلهبهمثلروبرو
خواهد شد و هرگونه استفاده از سالح اتمی واکنش
در پی خواهد داشــت ».این سخنان ماتیس قطعا
کره شــمالی را به واکنشی همطراز با تهدیدات وی
می تواند وادار ساخته باشد.در آن دیدار که وزیر دفاع
آمریکا به کشورهای کره جنوبی و ژاپن سفر کرده بود
چنین تاکید شده بود که آمریکا بر دفاع از متحدانش
مصر است .وی درباره سیاست جدید دولت آمریکا نیز
ّ
می گوید :مقابله با «تهدیدات اتمی» کره شمالی در
اولویت اول دولت ترامپ قرار دارد.ماتیس همچنین
در آن سفر ضمن حمله به سیاستهای کره شمالی
با لحنی عصبانی و تهدیدآمیز دولت کمونیستی کره
شمالی را که دوباره شروع به ساخت موشک کرده،
برنامه اتمیاش را گسترش داده و تهدیدات لفظی و

رئیــس جمهور ژاپن بعد از تــرزا می دومین مقام
عالیرتبه ای است که با ترامپ در خاک آمریکا دیدار
و گفتگو میکند .تأکید هر دو طرف بر مشــترکات
امنیتی و اقتصادی بهترین بهانه برای کره شــمالی
اســت تا با آزمایشی پر سر و صدا این سفر و اهداف
آن را تحت الشــعاع قرار دهد .رئیس جمهور ژاپن
که کشورش در هنگامه مبارزات انتخاباتی از سوی
ترامپ به شغل دزدی محکوم شده بود شاید حاال با
احتیاط و گروییهای بیشتری با ترامپ به توافقاتی
دامنه دارتر فکر کند اما این آزمایش می تواند تمامی
احتمــاالت در پیش رو قرار گرفته را دســتخوش
تغییرات و تعبیراتی ناگهانی نماید.
واکنش سوم :لحن تند ترامپ!

ترامــپ قطعــا از ایــن جــا به بعــد بــا ادبیات
دیپلماتیک تری پیرامون کشوری به نام کره شمالی
ســخن خواهد گفت زیرا به خوبی دریافته که کره
شمالی چندان کشوری با چارچوبهای مورد پسند

جامعه جهانی نیست و قطعا در ادبیات تهدید آمیزی
که بــرای رویارویی با پیونگ یانگ در نظر داشــته
تجدید نظر خواهد کرد مضافا این که دو همپیمان
اصلی آمریکا در خاور دور یعنی کره و ژاپن برابر قدرت
نظامی کره شمالی آسیب پذیر و شکننده می نمایند.
موشکآزمایششدهازسویکرهشمالیچنینمینماید
کــه موضوع اصلــی گفتگوهای میزهــای نظامی
کشورهای شرق و غرب قرار گیرد اما آن چه در اخبار
بر آن تأکید شده ،بهانههای سیاسی و نه بهانههای
نظامی و قدرتنمایانه در این آزمایش مستتر بوده
زیرا پنتاگون اعالم کرده که موشــک پرتاب شده از
ســوی کره شمالی ،یک موشک میانبرد است و نه
یک موشک بالســتیک قارهپیما .پیونگیانگ بارها
تهدید کرده که آماده آزمایش موشک قارهپیما است
که میتواند آمریکا را هدف قرار دهد.
همچنیــن خبرگزاری رویترز به نقــل از یک مقام
آمریکایی که نامش فاش نشده ،می نویسد از میان
واکنشهایی که آمریکا میتواند در این زمینه نشان
دهد ،یکی تشــدید تحریمهای اقتصادی علیه کره
شمالی است و دیگری تشدید حضور نیروی هوایی
و دریایی آمریکا در منطقه شرق آسیا است .گزینه
بعدی آن که تحویل سیســتم جدید ضدموشکی
تاد ( )Thaadبه کره جنوبی تسریع شود.

آگهی مزايده عمومی يک مرحله ای

نوبت اول

اداره كل راه وشهرسازي يزد در نظر داردپنج واحدتجاري نيمه سازواقع درخيرآبادبه شماره 6/7و 6/8و 6/9و6/10و6/11از پالكهاي6و7فرعي از5938اصلي و3159فرعي از184از5938اصلي
بخش 4يزدهريك به مساحت 45مترمربع وپنج واحدتجاري نيمه سازواقع درشهرك رزمندگان به شماره قطعات 132/12و132/13و132/14و132/15و132/16ازپالك 8937/2729وباقيمانده
8936ويك فرعي از9220بخش 4يزد 5 ،واحدتجاري نيمه ساز واقع درآزادشهرقطعات B 16/1الي B 16/5از 9170اصلي بخش 8يزدبه صورت نقدويك واحدتجاري واقع درپشت صداوسيما به
شماره 8/4ازپالك 13411/13383بخش 5يزدبه صورت 30درصدنقدمابقي اقساط 3ساله وبه شرح جدول ذيل راازطريق مزايده واگذار نمايد بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت بعمل ميآيد
جهت دريافت مدارك ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشــار دومين آگهي به مديريت امالك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي واقع در خيابان آيت اهلل كاشاني ،خيابان مسكن و شهرسازي
ساختمان شماره دو راه و شهرسازي مراجعه نمايند .مهلت تحويل مدارك و پيشنهادها به حراست ساختمان شماره دو به مدت ده روز از پايان دريافت مدارك و حداكثر مدت زمان جهت
بررسي پيشنهادها ،تعيين برنده و ابالغ به برندگان ده روز از تاريخ تحويل پيشنهادها مي باشد.
روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی يزد
قطعه

                   پالك

مساحت   (مترمربع)

                 قيمت و نحوه پرداخت

6/7

ازپالكهاي 6و7فرعي از5938اصلي و3159فرعي از184از5938اصلي بخش 4يزدواقع درخيرآباد

45مترمربع(بدون آماده سازي)

قيمت كل 1080000000ريال به صورت نقد

6/8

ازپالكهاي 6و7فرعي از5938اصلي و3159فرعي از184از5938اصلي بخش 4يزدواقع درخيرآباد

45مترمربع(بدون آماده سازي)

قيمت كل 1080000000ريال به صورت نقد

6/9

ازپالكهاي 6و7فرعي از5938اصلي و3159فرعي از184از5938اصلي بخش 4يزدواقع درخيرآباد

45مترمربع(بدون آماده سازي)

    قيمت كل 1080000000ريال به صورت نقد

6/10

ازپالكهاي 6و7فرعي از5938اصلي و3159فرعي از184از5938اصلي بخش 4يزدواقع درخيرآباد

45مترمربع(بدون آماده سازي)

   قيمت كل 1080000000ريال به صورت نقد

6/11

ازپالكهاي 6و7فرعي از5938اصلي و3159فرعي از184از5938اصلي بخش 4يزد واقع درخيرآباد

45مترمربع(بدون آماده سازي)

قيمت كل1080000000ريال به صورت نقد

132/12

8937/2729وباقيمانده 8936ويك فرعي از9220بخش 4يزد

 50متر مربع (بدون آماده سازي)

قيمت هرمترمربع 32000000ريال به صورت نقد

132/13

8937/2729وباقيمانده 8936ويك فرعي از9220بخش 4يزد

 50متر مربع (بدون آماده سازي)

قيمت هرمترمربع 32000000ريال به صورت نقد

132/14

8937/2729وباقيمانده 8936ويك فرعي از9220بخش 4يزد

 50متر مربع (بدون آماده سازي)

قيمت هرمترمربع 32000000ريال به صورت نقد

132/15

8937/2729وباقيمانده 8936ويك فرعي از9220بخش 4يزد

 50متر مربع (بدون آماده سازي)

قيمت هرمترمربع 32000000ريال به صورت نقد

132/16

8937/2729وباقيمانده 8936ويك فرعي از9220بخش 4يزد

 50متر مربع (بدون آماده سازي)

قيمت هرمترمربع 32000000ريال به صورت نقد

B16/1

ازپالك 9170اصلي بخش 4يزد

39/2مترمربع(بدون آماده سازي)

قيمت كل 842800000ريال به صورت نقد

B16/2

ازپالك 9170اصلي بخش 4يزد

23/6مترمربع(بدون آماده سازي)

قيمت كل 460200000ريال به صورت نقد

B16/3

ازپالك 9170اصلي بخش 4يزد

32مترمربع (بدون آماده سازي)

قيمت كل 672000000ريال به صورت نقد

B16/4

ازپالك 9170اصلي بخش 4يزد

 32مترمربع (بدون آماده سازي)

قيمت كل  672000000ريال به صورت نقد

B16/5

ازپالك 9170اصلي بخش 4يزد

31/6مترمربع (بدون آماده سازي)

قيمت كل 663600000ريال به صورت نقد

8/4

از پالك  13411/13383بخش  5يزد

 73/5متر مربع(بدون آماده سازي)

قيمت كل  2300000000ريال به صورت  30درصد نقد و مابقي اقساط  3ساله

