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میز خبر

ابقای شینزو آبه در سمت رهبری حزب حاکم ژاپن

بینالملل

نخستوزیر ژاپن برای سه سال دیگر در سمت رهبری حزب حاکم
ابقا شد و وعده داد تا بر اقتصاد و بازبینی قانون اساسی صلحطلب ژاپن
تمرکز بیشتری داشته باشد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،شینزو آبه،
نخستوزیر ژاپن که از دسامبر  2012در این سمت است ،قول داده
تا وضعیت اقتصادی کشــورش را بهبود بخشد و برنامههای دفاعی
ژاپن را تقویت کند .وی موفق شــد تا بار دیگر پس از شکست تنها
رقیبش "سیکو نودا" ،مدیر اجرایی سابق حزب لیبرال دموکراتیک
رهبری این حزب را برای سه سال دیگر به دست بگیرد.آبه در جمع
حامیانش پیش از ثبتنام برای این رایگیری گفته بود :من با ایجاد
یک چرخه اقتصادی توانمند برای کشور تالش میکنم تا در تمامی
مناطق و نواحی ژاپن رشد اقتصادی را ترویج و گسترش دهم و رشد
اقتصادی ایجاد کنم .من به دنبال مقابله با تمام مشــکالت مربوط
به نرخ پایین زاد و ولد در کشــور و پیر شــدن جامعه ژاپن هستم.
وی همچنین در بیانیهای اعالم کرد ،به بازبینی سیاستهای پس از
جنگ دوم جهانی و قانون اساسی کشور با هدف تغییر آن میپردازد.

ورود کماندوهای ارتش ترکیه به خاک عراق

ارتــش ترکیه اعالم کرد که نیروهای ویژه ارتش این کشــور برای
تعقیب نیروهای پ.ک.ک وارد خاک عراق شدهاند.به گزارش ایسنا
به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم ،بر اساس گزارش ارتش ترکیه
ورود نیروهــای ویژه به خاک عراق برای مــدت محدودی بوده و
این نیروهــا پس از انجام عملیات خود بــه داخل مرزهای ترکیه
بازگشــتهاند.ارتش ترکیه میگوید عملیات زمینی در شمال عراق
برای تعقیب شــبه نظامیان کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک)
بوده اســت.در عملیات نیروهای پ.ک.ک در دو روز گذشته بیش
از  40نیروی نظامی ترکیه کشته شدند.نزدیک به دو ماه است که
ترکیه مواضع پ.ک.ک در شمال عراق را آماج حمالت هوایی خود
قرار داده که این امر با اعتراض شدید بغداد مواجه شده است.

پکک را به هر قیمتی نابود میکنیم
داوود اوغلو :

نخســتوزیر ترکیه پس از مرگ  16ســرباز در حمله نیروهای حزب
کارگران کردستان سوگند خورد ،شبهنظامیان این گروه را در مقرشان در
کوهستان نابود میکند.به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه حریت ،احمد
داوود اوغلو در این باره گفت :این تروریستها باید از کوهستان پاک شوند،
هر اتفاقی بیفتد آنها باید نابود شوند.داوود اوغلو ادامه داد :کوههای این
کشور نباید در اختیار تروریستها باشد .هر اقدامی برای پاکسازی کوهها
انجام خواهد شد.پیشتر ارتش ترکیه اعالم کرد 16 ،سرباز این کشور در
پکک کشته شدهاند .بنا به اعالم ارتش این کشور
حمله روز یکشنبه 
شــبهنظامیان این گروه در دو خودروی ارتش بمبگذاری کرده بودند.
پکک بوده است.
این حمله مرگبارترین حمله چند سال اخیر 

هشدار تاسک نسبت به تغییر
معاهدههای اتحادیه اروپا

رئیس شــورای اروپا ضمن هشــدار دادن نســبت به تسریع روند
متمرکز ســازی در اتحادیه اروپا گفت :افرادی که خواستار تغییراتی
در معاهدههای اتحادیه اروپا هســتند ،شانس موفقیتشان در آینده
نزدیک سفر است.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،در سخنرانی که
بــر راههای تقویت منطقه یورو در داخل چارچوب قانونی کنونیاش
متمرکز بود ،پیام دونالد تاسک ،نخست وزیر سابق لهستان و رئیس
شــورای اروپا که ریاست نشستهای رهبران اتحادیه اروپا را برعهده
دارد هشــداری به مقامات بروکسل بود که دنبال قدرتهای جدید
همه جانبه برای مدیریت بحران مهاجرت هستند.

الزعبی:

جنگ سوریه وارد مراحل پایانی خود شده است

وزیر اطالع رســانی سوریه ضمن
تاکید بر اینکه عربســتان مسئول
مستقیم بحران سوریه و مشکالت
آوارگان این کشور است ،گفت :اگر
پشتیبانی و حمایت سیاسی آمریکا
نبود سوریه گرفتار چنین مشکالتی
نبود و به این روز نمیافتاد.
به گزارش ایســنا ،عمران الزعبی
در مصاحبه با شــبکه المنار لبنان
گفت :زمانی که به حاکمیت ملی
ســوریه لطمه وارد میشود بیانیه
ژنو و تمامــی طرحها و تالشهای
صــورت گرفتــه هیــچ ارزشــی
نخواهد داشت .ما در هر روند سیاسی که به آرمانهای مشخص احترام بگذارد
شریک هستیم.وی تاکید کرد :مردم سوریه خودشان تصمیم میگیرند که چه
کسی رهبر آنها باشــد .روند سیاسی نیز باید به رهبری سوریه انجام شود و
یکی از اولویتهای آن مبارزه با تروریسم باشد.
الزعبی در خصوص اظهارات اخیر روســیه درباره بحران ســوریه گفت :دولت
روســیه از بیانیه ژنو  1و تالشهای استفان دیمیســتورا ،فرستاده سازمان
ملل به سوریه حمایت میکند و نشستهای مسکو 1و  2برای آغاز مذاکرات
و تــاش برای ایجاد افکار مشــترک برگزار شــد.وی در خصــوص اظهارات
مداخلهجویانهعادلالجبیر،وزیرخارجهعربستاندربارهبرکناریبشاراسد،رئیس
جمهوری سوریه نیز گفت :این اظهارات به نفع نمایش کمدی است که به فضل
پایداری مردم ســوریه و رسوا کردن نقش خرابکارانه برخی گروههای سیاسی
ناکام مانده اســت .جهان امروز دیگر انتقادات و اتهامات دروغین علیه سوریه
مطرح نمیکند.وی گفت :در حال حاضر دیپلماسی یا سیاست خارجه مستقلی

در عربستان وجود ندارد که موضع
عربســتان را نشــان بدهــد بلکه
هر چه ما میبینیم انعکاس و پژواک
سیاست کشورهای غربی است.
وی دربــاره مســئله مهاجران نیز
گفــت :بحــران آوارگان یکــی از
پیامدهــای اجتماعی و انســانی
تروریســتی اســت که به سوریه
ضربه زده است و برخی کشورهای
شناخته شــده عربی و کشورهای
همجوار و برخی کشورهای اروپایی
و در راس آن فرانسه به این مسئله
کمــک میکنند .تروریســتهای
خطرناک را به کشــور ما میفرســتند و از آنها حمایت به عمل میآورند و
کادر و نوابغ ما را جذب میکنند .هدف آنها این است که جوامع را از کادر و
نیروهای خود تخلیه کرده و این جوامع را به جوامع غربی تبدیل کنند .آنها
تالش میکنند تا از طریق ائتالف نظامی بین المللی به کشور ضربه بزنند.
این مسئول ســوری افزود :هزاران آواره از کشورهای دیگر نیز وجود دارند اما
تالشهایی برای تمرکز بر ســوریها صورت میگیرد که هدف آن اســتفاده
سیاسی از این مسئله است.الزعبی تاکید کرد :نظام عربستان مسئول مستقیم
بحران ســوریه و آوارگان این کشور است که به اروپا سفر میکنند .کسی که
سالح شیمیایی ،مهمات و تروریستها را به سوریه میفرستد و به آنها حقوق
میدهد هرگز از آوارگان ســوری اســتقبال نخواهد کرد .عربســتان حتی به
سوریها اجازه نمیدهد به حج بروند.وزیر اطالع رسانی سوریه گفت :جنگ در
سوریه وارد مراحل پایانی خود شده نه فقط از نظر زمانی بلکه از نظر سیاسی
نیز به این صورت است .چرا که رخدادهای سوریه کامال آشکار شده است.

کره شمالی

مقام فراري کره شمالي :دوران زمامداري کيم جونگ اون طوالني نخواهد بود

مقام فراری کره شمالی اعالم کرد رهبر جوان این کشور باعث وحشت شدید
مقامات این کشور شده است درنتیجه دوره زمامداری او طوالنی نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان ،کیم
جونگ اون رهبر کره شمالی  ،رهبر مادام العمر این کشور به شمار می رود اما
یکی از مقامات فراری کره شمالی در گفتگوی اختصاصی به سی ان ان گفته
اســت احتماال طول دوران رهبری کیم جونگ اون چندان زیاد نخواهد بود.
به گفته وی شمارش معکوس پایان دوران رهبری کیم جونگ اون شروع شده
است .به گفته این مقام سابق کره شمالی  ،مردم این کشور به شدت از کیم
جونگ اون وحشــت دارند و هر روز این هراس بیشتر و بیشتر می شود .او از
ترس اینکه رژیم کره شمالی بخواهد اعضای خانواده او را کشتار کند ،فقط به
شــرط اینکه هویتش فاش نشود و صدایش تغییر کند  ،حاضر شده است با
سی ان ان مصاحبه کند .او از مقامات سابق کره شمالی بود .او از ترس کیم جونگ
اون به این فرار وحشتناک از کشورش مبادرت کرده است .به گفته وی ،کیم
جونگ اون بسیاری از افراد نزدیک به خودش را کشته است حال آنکه پدرش
هیچ وقت این کار را انجام نمی داد و در نتیجه  ،پسر از پدر وحشتناک تر است.
کیم جونگ اون مشاوران نزدیک به خودش از قبیل شوهر عمه اش را نیز کشته
اســت .وی که به منزله دست راســت رهبر جوان کره شمالی بود اعدام شد.
به گفته این فراری جدید از کره شمالی وقتی شوهرعمه کیم جونگ اون کشته

شد او به این جمع بندی رسید که باید عجله و از این جهنم فرار کند .به گفته
وی زندگی در کره شمالی همانند زندگی در جهنم است و نخبگان کره شمالی
شادی مردم به هنگام دیدن کیم جونگ اون را باور نمی کنند و می گویند این
شادی ها ساختگی است .در سال گذشته حدود یکصد و چهل و شش نفر از
کره شمالی فرار کردند .بررسی دیدگاههای این افراد نشان می دهد حمایتها از
کیم جونگ اون به شدت کاهش یافته است .به گفته افراد فراری از کره شمالی،
مقامات این کشور می ترسند و به علت عملکرد کیم جونگ اون وفاداری آنها به
او کاهش یافته است .این افراد می گویند مقامات بلندپایه کره شمالی به کیم
جونگ اون اعتماد ندارند .آنها می گویند رژیم کره شمالی سقوط خواهد کرد و
کیم جونگ اون حداکثر تا ده سال دیگر زنده خواهد ماند.

توافق دو کره برای دیدار مجدد خانوادههای جدا افتاده

در پی توافق دیروز میان مقام های دو کره ،خانوادههای جدا افتاده از یکدیگر
به دلیل جنگ  60ســال قبل در شبه جزیره کره ،قرار است ماه اکتبر سال
جاری میالدی در مرز به شدت مسلح دو کره با یکدیگر دیدار کنند.به گزارش
ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،این توافق میان دو کره در پی پایان تقابل
و درگیریهای مسلحانه اخیر در سراسر مرز است و نخستین دیدار مجدد از
زمان مالقات  170خانواده کره شمالی و جنوبی محسوب میشود.

آگهي مناقصه

دانشگاه آيت ا… حائري ميبد در نظر دارد خريد و
توزيع غذاي سلف ســرويس دانشگاه را از طريق
مناقصه به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط
واگذار نمايد .متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر
به آدرس الكترونيكي دانشگاه  haeri.ac.irمراجعه نمايند.
م.الف2331:
وزارت كشور
استانداري يزد
شهرداري حميديا

روابط عمومي دانشگاه آيت ا ...حائري ميبد
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آغاز عملیات زمینی عربستان در یمن

منابع یمنــی از آغاز عملیات زمینی ائتــاف عربی تحت رهبری
عربستان در استان مأرب یمن خبر دادند که یگانهایی از امارات،
بحرین و عربستان در آن مشارکت دارند.به گزارش ایسنا به نقل از
پایگاه خبری روسیه الیوم ،منابع محلی در استان مأرب میگویند
که یگانهایی از نیروهای ائتالف عربی به رهبری عربستان از پادگان
تیپ  107در صافر به ســمت شــهرهای حریب و بیحان حرکت
کردهاند .این اولین تحرک نظامی زمینی ائتالف عربی در خاک یمن
محســوب میشود که پس از کشته شــدن  92سرباز از جمله 45
اماراتی و  10سرباز عربستانی در حمله به انبار مهمات در مارب آغاز
شده است.به گفته منابع نظامی یمن ،کشورهای عضو ائتالف با اعزام
یگانهای نظامی برای مشــارکت در عملیات زمینی در استانهای
شمالی و جنوب غربی یمن ،موافقت کردهاند و توافقنامهای را درباره
تعداد نیروهای زمینی هر کشور که در عملیات یمن حضور خواهند
داشت ،امضا کردهاند .بنا به گفته این منابع جنگ در یمن به نقطه
عطف خود رسیده و کشورهای مصر ،اردن ،مراکش ،سودان ،قطر و
کویت ظرف چند روز آینده یگانهایی را با ادوات نظامی کامل برای
مشارکت در جنگ زمینی یمن به مأرب ،عدن ،الحدیده و تعز اعزام
میکنند.عربستان و دیگر همپیمانان عرب آن در دو هفته گذشته
هــزاران نیروی نظامی را به همراه صدها دســتگاه تانک و نفربر و
صدها هلیکوپتــر آپاچی راهی یمن کردهاند که در مناطق اطراف
استانهای مارب و الجوف متمرکز شدهاند .این ائتالف مقادیر زیادی
مهمات نیز وارد یمن کرده اســت که چندی پیش یکی از همین
انبارهــای مهمات توســط نیروهــای یمنی هدف قــرار گرفت و
به کشته شدن نظامیان اماراتی و عربستانی انجامید.

احتمال استعفای نخستوزیر مصر

یــک منبع آگاه مصری فاش کرد که در پی برمال شــدن فســاد
گســترده در وزارت کشاورزی ،نخســت وزیر این کشور به زودی
استعفا میکند.به گزارش ایســنا به نقل از الیوم السابع ،این منبع
آگاه در کابینه مصر اعالم کرد ،پس از فاش شدن فساد بزرگ مالی
و رشــوه در وزارت کشاورزی و برمال شــدن نقش  9تن از وزرای
فعلی احتماال ابراهیم محلب ،نخست وزیر طی چند روز آتی استعفا
میکند .منبع مذکور اعالم کرد که محلب تمایل خود به استعفا را
با عبدالفتاح سیسی ،رئیس جمهوری مصر در میان گذاشته است.
به ویژه اینکه با برمال شدن پرونده فساد مالی و دست داشتن تعداد
زیــادی از وزرا در این پرونده ادامه کار برای کابینه فعلی ســخت
شده و او نیز میخواهد به عنوان رئیس دولت آبروی خود را حفظ
کند.گرچه این پرونده برمال شــده اما هنوز تحقیقات ادامه دارد و
او در این پرونده مســتقیما مســئول نیست اما مسئولیت سیاسی
وی موجب شــده محلب تقاضای استعفا کند.در همین حال یک
منبــع امنیتی بلند پایه مصر اعالم کرد که به دنبال برمال شــدن
پرونده فساد در وزارت کشــاورزی و فروش اراضی دولتی 38 ،تن
از جمله چند تن از مســئوالن این کشور ممنوع السفر شدهاند.در
میان این  38نفر اســامی چهرههای سیاسی ،دیپلماتها ،افسران
سابق پلیس ،مسئوالن دولتی ،مسئوالن رسانهها و روزنامه نگاران
به چشم میخورد.

سربازان انگلیسی ممکن است
در خاورمیانه مستقر شوند

نخست وزیر انگلیس گفت :نیروهای انگلیسی ممکن است در خاورمیانه
مستقر شوند تا به ایجاد پناهگاههای امن برای پناهندگانی که از سوریه
فرار میکنند ،کمک کنند.به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه دیلی
میل ،دیوید کامرون اظهار کرد ،ایجاد مناطق امن در سوریه مطمئنا
یک فکر درست است.نخست وزیر انگلیس در حالی از درست بودن
تشکیل مناطق امن در سوریه خبر میدهد که پیشتر چنین مسئلهای
را رد کرده بود.وی به قانونگذاران انگلیسی تصریح کرد ،ترکیه و آمریکا
باید مشارکت نظامی برای آوارگان سوری داشته باشند و انگلیس نیز
باید به شکل بالقوه در این اقدامات شریک باشد.با این حال وی افزود:
باید تعهد بسیار چشمگیری به منظور تضمین اینکه این مناطق تعیین
شده امن هســتند وجود داشته باشد.تغییر موضع کامرون در حالی
صورت گرفت که دو وزیر ســابق کابینه محافظه کاران انگلیس از او
خواستند تا از طرح مداخله در سوریه حمایت کند.

آگهي تجديد مزايده عمومي

نو
بت
د
وم

شهرداري حميديا در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسالمي شهر حميديا نسبت به فروش زمين ( قسمتي از
پالك شماره  3709بخش  5يزد) به مساحت  102متر مربع واقع در ميدان طراوت با كاربردي تجاري با قيمت

پايه  1/632/000/000ريال از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند با واريز مبلغ 50/000ريال به حساب جاري  2017068450بانك تجارت شعبه حميديا بابت

خريد اوراق مزايده از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا تاريخ  1394/6/22در ساعات اداري به شهرداري مراجعه
نمايند و حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  1394/7/1پيشنهادات خود را به دبيرخانه شهرداري ارائه نمايند.
شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

ضمنا كليه مشخصات و شرايط ديگر در اسناد مزايده درج گرديده است.

آدرس :يزد -بلوار شهيد دشتي – خيابان شهيد نصراهلل جعفري  -شهرداري حميديا
م.الف2251:

