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بین الملل
"دونالد ترامپ" رئیس جمهــور جدید آمریکا ،داماد
خود "جرد کوشنر" را به عنوان مشاور ارشد کاخ سفید
منصوب کرد .با این انتصاب کوشنر جزء چند مشاور
ارشــد کاخ ســفید قرار خواهد گرفت .سایت شبکه
خبری بی بی سی می نویسد ،جرد کوشنر 36 ،ساله،
تاجر ،سرمایهگذار و فعال سیاسی آمریکایی است .او مالک اصلی
هلدینگ و توسعه امالک کوشنر پراپرتیز و شرکت انتشار روزنامه
نیویورک آبزرور است .او پسر ساختمان ساز آمریکایی چارلز کوشنر

زندانهایخالیماندههلند،مأمنیموقتبرایپناهجویان

زندانقدیمیشهرهارلمدرکشورهلندبهاقامتگاهیبرایحدود ۶هزارپناهجوتبدیلشدهاست.
بهدلیلکاهشبزهکاریدرهلندساختماناینزندانخالیماندهبود.
زندانهایهلندازانواعواقساموسایلوزمینبازی،سرگرمیوباشگاهوسالنهایورزشی
برخوردارهستند.همچنینامنبودناینمکانهاآنهارامحیطمناسبیبرایاسکان
پناهجویانهرچندبهشکلموقتمیسازند.

عراق

آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :اواخر فروردین
 1392باالخره نیکوالس مادورو کاندیدای حامی
چاوز و سیاستهای وی در ونزوئال با اختالف بسیار
اندکی توانست از سد رقیب انتخاباتی خود بگذرد،
امــا آن چه تمامی نگاه هــا را به خود جلب کرد
آن بود که به راســتی این راننــده اتوبوس که در
مدت زمانی اندک توانست به وزارت خارجه ونزوئال
راه یابد کیست؟ و چگونه از حلقه اطرافیان چاوز
چنین شخصی به عنوان امین و مونس وی انتخاب
شد و در طول مدت درمان چاوز؛ او سکان هدایت
ونزوئال را به عهده گرفت و از این پس قرار است تا
سال  2019بر این کشور ریاست کند؟
بزرگترین ابهام ،همان واقعیتی اســت که همگان
می دانند و آن این که همچنان اطالعات چندانی
دربــاره مادورو در دســت نیســت .او در هنگام
انتخاب شــدن  50ســاله بود و از بدو تشــکیل
جنبش چاویســتها(طرفداران چــاوز) به همراه
همسر یا شریک زندگی خود سیلیا فلورس (زیرا
هنوز مشخص نیست که آن دو با یکدیگر ازدواج
کردهاند یا خیر!) با آن ها همراه بوده است.
در بــاره رئیس جمهــور فعلی ونزوئال و شــریک
زندگــی وی می نویســند«:فلورس و مــادورو بر
ســر پرونده کودتای ناموفق علیه چاوز در ســال
 1992و قبول پرونده وکالت این پرونده از ســوی
همســر مادورو به گروههای حامی چاوز پیوستند.
مــادورو در آن زمان در مترو کاراکاس مشــغول
بود و یکی از فعاالن اتحادیه محســوب میشد .اما
پس از آشنایی با چاوز در جریان این پرونده به
سرعت پلههای ترقی را طی کرد و یکی
از افراد امین چاوز شد و به سرعت در
حلقه یاران وی راه یافت .از زمان آغاز
«انقالب بولیواری» در ونزوئال ،مادورو
یکی از شــخصیتهای رســانهای
در ونزوئال شــد .او در سال 1999
یکــی از اعضاء هیــات تجدید نظر
در قانــون اساســی ونزوئال بــود .او
حتی تا ســال  2005یکی از
اعضاء مجلس ونزوئال

بخش شرقی موصل
بهزودی آزاد میشود

فرماندهان عراقی میگویند ،نیروهای مبارزه
با تروریســم عراق پس از رسیدن به کرانه
شرقی رود دجله در جنوب و نزدیک شدن
به دانشگاه موصل در شمال بخش شرقی،
اکنــون راه زیادی تــا آزادی کامل بخش
شرقی این شهر ندارند .عبدالغنی االسدی،
فرمانده نیروهای مبارزه با تروریسم عراق به
خبرگزاری فرانســه گفت :نیروهای عراقی
طی چند روز آتی کنترل کامل بخش شرقی
شهر موصل را در دســت خواهند گرفت.
داعش در حال حاضر در مرحله فروپاشی
اســت و توازن و قدرت خود را در شــرق
موصل از دست داده است.
وی گفــت :نیروهای مبارزه با تروریســم
عــراق در  ۱۵۰متری پــل چهارم موصل
در جنوب بخش شــرقی مستقر هستند.
داعش دیگر نمیتواند برای امدادرسانی از
این پل اســتفاده کند .در قسمت شمالی
بخش شرقی نیزیگانهای ما مسافت بسیار
اندکی با دانشگاه موصل دارند و در آستانه
محاصره این دانشــگاه هســتند .دانشگاه
موصل مساحت وسیعی از شرق این شهر را
دربر گرفته است و آزادی آن برای نیروهای
عراقی بسیار اهمیت دارد.
یک منبع نظامی در فرماندهی مشــترک
گفت :نیروهای داعش چندین ســاختمان
دولتی در شــمال موصل را منفجر کردند.
ســرتیپ ذنون الســبعاوی به خبرگزاری
آلمان گفت :عناصر داعش اقدام به منفجر
کردن اداره فرمانداری موصل و ساختمان
اســتانداری نینوا در منطقــه الفیصلیه در
شمال موصل کرده و تمامی اسناد آن را به
سرقت بردند .خبرنگار المیادین نیز گزارش
داد ،در پی آزادسازی مسجد الصائغ در شرق
موصل نیروهــای عراقی وارد محله اندلس
شدند و درگیری خیابانی در محله اندلس
در شرق موصل رخ داده و مقرهای داعش
در پشت منطقه تاریخی التله بمباران شد.

است .وی همسر "ایوانکا ترامپ" ،دختر دونالد ترامپ
اســت.وی بین سالهای  ۲۰۰۷تا  ،۲۰۱۶حداقل ۷
میلیارد دالر در امالک نیویورک سرمایهگذاری کرد.
در ســال  ،۲۰۰۷او در  ۲۶سالگی گرانقیمتترین
خرید مالکیت یک ساختمان را در تاریخ آمریکا انجام
داد .کوشنر از اعضای کمپین انتخاباتی ترامپ بود.سمت سیاسی
داماد ترامپ به عنوان مشــاور ارشد کاخ سفید ،سیاست داخلی و
خارجی را شامل میشود و وی قرار است در هر دو حوزه وارد شود.

دونالد ترامپ در این باره گفت :جرد تکیهگاهی بزرگ و مشاوری
مطمئــن در طول مدت انتخابات و همچنین در دوره انتقالی بود
و من از اینکه وی نقش ارشــدی را در دولت من ایفا خواهد کرد،
افتخار میکنم .دونالد ترامپ قرار اســت از  20ژانویه 30( 2017
دیماه) به عنوان رئیس جمهور منتخب ،اداره امور کشور آمریکا
را به دست بگیرد .کارشناسان آمریکایی گفتهاند که طبق قانون
رئیس جمهور نمیتواند سمتهای دولتی را به خویشاوندان خود
واگذار کند اما کاخ سفید از این قانون استثناء شده است.

دادگاه عالی ونزوئال:پارلمان کشور اختیار تام
برای برکناری رئیس جمهور کشور ندارد

مادورو به دردسر
می افتد؟!

ونزوئال اینک در آستانه تصمیمی چالش زا و مسئله ساز قرار گرفته است زیرا
پارلمان ونزوئال که اکثریت آن در اختیار اپوزیسیون است ،به برکناری نیکالس
مادورو ،رئیسجمهوری این کشور رأی داده و خواستار برگزاری زودهنگام
انتخابات ریاستجمهوری شده است

بود و بعد از آن نیز به وزیر امور خارجه منتقل شد
و تا سال گذشته در این پست خدمت میکرد».
حاال یک خبر همه نگاه ها را به ونزوئال؛ کشــوری
بحران زده معطوف داشــته است کشوری که زیر
شدیدترین ریاضت های اقتصادی ،رکود و گرانی،
بیکاری و فقر و از همه تأمل برانگیزتر! عدم ثبات
مدیریت و نیز تا حد زیادی سوء مدیریت در حال
نابودی اســت .ونزوئال اینک در آستانه تصمیمی
چالش زا و مسئله ساز قرار گرفته است زیرا پارلمان
ونزوئال که اکثریت آن در اختیار اپوزیســیون
است ،به برکناری نیکالس مادورو،
رئیسجمهوری این کشور
رأی داده و خواستار

برگــزاری
ز و دهنگــــا م
ا نتــــــــخا با ت
ریاســتجمهوری
شده است.

آگهي مزايده عمومي (يك نوبت)
سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد در نظر دارد بهرهبرداري از سالن هاي ورزشي
صاحب الزمان (عج) و زارچي پور و سينما چهار بعدي را از طريق مزايده كتبي براي مدت
 12ماه با نرخ پايه اعالم شده توسط كارشناس رسمي دادگستري به افراد حقيقي يا حقوقي
واجد شرايط واگذار نمايد .عالقهمندان مي توانند با واريز مبلغ  400/000ريال به حساب
 2008615333نزد بانك تجارت شعبه طالقاني يزد و ارائه رسيد آن به دبيرخانه سازمان
واقع در يزد  -بلوار شهيد صدوقي  -جنب فرهنگسراي شهرداري يزد نسبت به دريافت
اسناد مزايده اقدام و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 035-37254444
داخلي  243تماس حاصل نمايند.
سپرده شركت در مزايده:
واريز وجه به حساب سپرده سازمان  ،ارائه اوراق مشاركت بي نام و يا ارائه ضمانت نامه معتبر
بانكي كه در جدول ذيل تعيين گرديده است.
سازمان در رد يا قبول پيشنهادها مختار مي باشد.
هزينه هاي مربوط به انتشار آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود.
آخرين مهلت قبول پيشنهادها تا ساعت  12روز شنبه مورخ  1395/11/09مي باشد و كليه
پيشنهادها روز دوشنبه مورخ  1395/10/11ساعت  10صبح در محل شهرداري مركزي يزد
مفتوح خواهد شد.
ضمنا ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.
مبلغ سپرده شركت
در مزايده (ريال)

رديف

نام محل

آدرس

نوع كاربري

1

سالن زارچي پور

يزد -بلوار نواب صفوي
كوچه نصرآباد

ورزش هاي
توپي

نرخ پايه (ريال)
ماهيانه
28/000/000

2

سالن حضرت
صاحب الزمان (عج)

يزد  -خيابان مهدي
جنب مسجد صاحب
الزمان (عج)

ورزش هاي
غيرتوپي

8/000/000

4/800/000

3

سينما چهاربعدي

يزد  -خيابان كاشاني ،
پارك شهداي
هفتم تير

سينمايي

22/000/000

13/200/000

م.الف3455:

داماد ترامپ ،مشاور ارشد کاخ سفید شد

16/800/000

سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد

خبرگزاری رویترز می نویســد«:نمایندگان پارلمان
ونزوئال مــادورو را به «کوتاهــی در انجام وظایف»
متهم کرده و مسئولیت«وضعیت خطرناک کشور»
را متوجه او دانستهاند .نمایندگان پارلمان خواستار
برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری شدهاند.
اگرچه دیوســدادو کابلو،
معاون حزب سوسیالیست
ونزوئــا در واکنش به این
حرکــت پارلمــان تأکید
می کند که« :مــادورو از
ســمت خود کنارهگیری
نکرده و نخواهد کرد زیــرا وی در انجام
مســئولیتهایش کوتاهی نکرده است! و
به همین دلیل ما نتیجــه این رأیگیری در
پارلمان را به رسمیت نمیشناسیم!» اما تصمیم
پارلمان قطعا برای مادورو دردسرهایی خواهد آفرید
زیرا در چندماه اخیر ،فشارها بر دولت مادورو هر روز
افزون تر و شدیدتر شده است .در پاسخ به کابلو ،خولیو
بورخس ،رئیس پارلمــان ونزوئال پس از رأیگیری
در این بــاره ،تصمیم قانونگــذاران را اقدامی مهم
دانستهوتأکیدمیکند«:بحرانکنونیونزوئالنیازمند
راهحلی مبتنی بر اجرای انتخابات است تا مردم بتوانند
نظر خود را در رأیگیری اعالم کنند».
نظردادگاه عالی ونزوئال

بدیهی اســت که در حزب حاکم همچنین تاکید
کنند انتخابات ریاســت دولت سال آینده برگزار

خواهد شــد! پس قطعا برخی تصمیم پارلمان را
بی فکرانه خواهند دانســت اگر خواســته باشند
برخالف قانون اساســی دولت را تغییر دهند .در
همین حال اســپوتنیک گــزارش داده ،در بیانیه
دادگاه آمده اســت«:به نمایندگان دســتور داده
شــد که از ادامه روند اعالم مســئولیت سیاسی
رئیس جمهور و فعالیت های اینچنینی خودداری
کننــد ،اقداماتی که خارج از چهارچوب اختیارات
قانونی است».
این بیانیه به قانون اساســی ونزوئال که در سال
 1999تصویب شــده است اشــاره دارد که روند
اســتیضاح رئیس دولت را مجاز نمی داند .اگرچه
مجمع ملی مخالفین با رای اکثریت مادورو را «به
موجب عدم تحقق وظایف خود» فاقد صالحیت
شــناخت .الزم به یادآوری است که مفاد  222و
 232قانون اساســی برخی اشکال کنترل دولت
اجرایی توسط پارلمان را پیشنهاد می دهد یعنی
تا حد تعیین ترک مقام ریاســت دولت در موارد
خاص! با وجود این دو مــورد ،لوئیزا اورتگا لوپز،
دادستان کل ونزوئال چندی پیش گفته بود :حتی
برای رأی عدم اعتماد به رئیسجمهور هم امکانی
قانونی وجود ندارد.
ایــن اقدام تنها دربارۀ معاونــان رئیسجمهور و
وزیران ممکن است .مادورو نوامبر  ۲۰۱۶و پس از
اقدام مخالفانش در پارلمان برای رأیگیری درباره
برکنــاری او ،آنان را به کودتــای پارلمانی علیه
خود متهم کرده بــود .مخالفان رئیسجمهوری

لوئیزا اورتگا لوپز،
دادستان کل ونزوئال
چندی پیش گفته بود:
حتی برای رأی عدم
اعتماد به رئیسجمهور
هم امکانی قانونی
وجود ندارد .این
اقدام تنها دربارۀ
معاونانرئیسجمهور
و وزیران ممکن
است .مادورو نوامبر
 ۲۰۱۶و پس از اقدام
مخالفانش در پارلمان
برای رأیگیری
درباره برکناری او،
آنان را به کودتای
پارلمانی علیه خود
متهم کرده بود
ونزوئــا در انتخابــات پارلمانی اکثریــت آرا را
به دست آوردند.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحلهاي
شماره 95/04
مديريت درمان تامين اجتماعي استان بوشهر قصد دارد پيمان هاي ذيل را از طريق
برگزاري مناقصه واگذار نمايد.
موضوع مناقصه -1:تعميرات اساسي بخش هاي ام آر آي و سي سي يو و احداث بخش
الصاقي دياليز بيمارستان سلمان فارسي بوشهر  -2تهيه و طبخ غذاي بيمارستان سلمان
فارسيبوشهر
مهلت دريافت اسناد :از تاريخ  1395/10/22لغايت ساعت  15مورخ 1395/10/29
قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :واريز مبلغ  300/000ريال  ،به شماره حساب  1111690285نزد
بانك رفاه كارگران شعبه باغ زهرا به نام مديريت درمان تامين اجتماعي
مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد :اصل فيش واريزي به همراه معرفي نامه كتبي و گواهي
رتبه پنج ابنيه و تاسيسات جهت مناقصه تعميرات اساسي بخش هاي ام آر آي و سي سي يو
و احداث بخش الصاقي دياليز بيمارستان سلمان فارسي بوشهر و گواهينامه صالحيت از اداره
تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي جهت مناقصه تهيه و طبخ غذاي بيمارستان سلمان فارسي بوشهر
مهلت تحويل پيشنهاد :تا ساعت  14:00روزشنبه مورخ 1395/11/09
ميزان تضمين شركت در مناقصه :مبلغ  1/200/000/000ريال جهت مناقصه تعميرات اساسي
بخش هاي ام آر آي و سي سي يو و احداث بخش الصاقي دياليز بيمارستان سلمان فارسي
بوشهر و مبلغ 2/500/000/000ريال جهت مناقصه تهيه و طبخ غذاي بيمارستان سلمان فارسي
بوشهر  ،به صورت واريز وجه نقد به شماره حساب جاري همراه  1111690285نزد بانك رفاه
كارگران شعبه باغ زهرا به نام مديريت درمان تامين اجتماعي و يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار
سه ماه از تاريخ درج آگهي
محل دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات :بوشهر – خيابان امام خميني (ره) – مديريت
درمان تامين اجتماعي – واحد دبيرخانه
تاريخ بازگشايي پاكات :مناقصه تعميرات اساسي بخش هاي ام آر آي و سي سي يو و
احداث بخش الصاقي دياليز بيمارستان سلمان فارسي بوشهر روز يكشنبه
مورخ 1395/11/10ساعت  11و مناقصه تهيه و طبخ غذاي بيمارستان سلمان فارسي بوشهر
روز دوشنبه مورخ  1395/11/11ساعت 11
حضور كليه مناقصه گران هنگام بازگشايي پاكات قيمت بالمانع مي باشد.
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