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بین الملل
ارتش سوریه موفق شد شهرک راهبردی «صوران» در
شمال استان حماه را از اشغال تروریستها خارج کند.
به گزارش فارس ،شــامگاه یکشــنبه ارتش ســوریه
ونیروهای مقاومت با تروریســتهای جبهه النصره در
شمال استان حماه درگیر شدند .یک منبع میدانی خبر
داد که ارتش سوریه موفق شده است پس از این درگیریها ،شهرک
مهم و راهبردی «صــوران» را آزاد کند .این منبع به خبرگزاری
اســپوتنیک اعالم کرد که یگانهای مهندســی ارتش سوریه در

ترامپ :راهی جز تقویت ارتش نداریم

رئیسجمهور آمریکا تاکید کرد ،کشورش هیچ انتخابی به جز تداوم تقویت قوای نظامیخود
ندارد.به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری آرتی ،این اظهارات دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا بعد از آنکه آمریکا جدیدترین سالحهای ماشین جنگی خود را در یک هفته گذشته
آزمایش کرد ،مطرح میشود .ترامپ همچنین دستور به حمله موشکی به سوریه و استفاده از
«مادر همه بمبها» در افغانستان را داد.

آمریکا
اتفاقکمسابقهدرارتشآمریکا

حضور 3ناوهواپیمابر آمریکا
در نزدیکی کره شمالی

حــال حاضر مشــغول مین روبی و خنثی ســازی
بستههای انفجاری و خودروهای بمب گذاری شده
هســتند .بــه گفتــه وی ،ارتش ســوریه عملیات
گسترده و فشــرده خود را به سوی شهرک «طیبه
االمام» ادامه میدهد؛ شهرکی که تروریستها به سوی
آن گریختند .نیروهای سوری همچنین موفق شدند ارتفاع «بزام»
و ایست و بازرسی «القبان» واقع در ورودی شرقی طیبه االمام را
آزاد کنند .یک منبع امنیتی نیز گزارش داد که تروریستهای گروه

موســوم به «الحزب اإلسالمیالترکستانی» (اویغور) پس از حمله
ناکام به ریف الذقیه ،از این منطقه عقب نشــینی کردند و برای
پشتیبانی از تروریستهای النصره به سوی ریف حماه حرکت کردند.
همزمان با عملیات زمینی ارتش ،جنگندههای سوری و روس نیز
مواضع تروریســتها را در این شهرک و شهرکهای دیگری مانند
«اللطامنه و کفرزیتا» هدف قرار دادند که سبب شد تروریستها از
صوران فرار کنند .تروریستها نیز در پاسخ به این عملیات نیروهای
سوری ،دهها موشک به سمت فرودگاه نظامیحماه شلیک کردند.

اعتراض

پیروزی شکننده اردوغان؛ مخالفان و موافقان به خیابان ریختند

آمریکا قصد دارد  3ناو هواپیمابر خود را به سمت
منطقه شبه جزیره کره اعزام کند .حضور همزمان
 3ناو هواپیمابر آمریکا در یک منطقه ،کمسابقه
است .به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری
رســمیکره جنوبی (یونهاب) ،نــاو هواپیمابر
"یواساس کارل وینســون" آمریکا قرار اســت
ت آینده ،در آبهای شــرقی کره
 5اردیبهشــ 
جنوبیمستقرشود.
این نــاو هواپیمابر برای شــرکت در رزمایش
نظامیآمریکا و کره جنوبی وارد آبهای کره جنوبی
خواهد شد .ناو هواپیمابر کارل وینسون ظرفیت
حمل  70جنگنده را دارد و  5هزار نفر به عنوان
کادر نظامیدر آن خدمت میکنند.
این ناو هواپیمابر قرار بود به سمت استرالیا حرکت
کند اما با تصمیم ناگهانی دولت ترامپ ،تغییر
مســیر داد و به سمت شبه جزیره کره در حال
حرکت است .عالوه بر این ناوهواپیمابر ،قرار است
طی روزهای آینده 2ناو هواپیمابر دیگر آمریکا نیز
به سمت منطقه شبه جزیره کره حرکت کنند.
ناو هواپیمابــر "یو اساس رونالــد ریگان" که
اکنون در بندر يوكوسوكا ژاپن تحت تعمیرات و
نگهداری است ،همچنین ناو هواپیمابر "نیمیتز"
نیز که هم اکنون به ســمت غرب اقیانوس آرام
در حال حرکت است و هفته آینده وارد منطقه
شبه جزیره کره خواهد شــد .حضور همزمان
 3ناو هواپیمابر آمریکا در یک منطقه در تاریخ
نظامیآمریکا کمسابقه است و این اقدام حاکی
از توجه ویژه آمریکا به مسئله کره شمالی است.
آمریکا به کره شــمالی درباره آزمایش موشکی
هشدار داده اما این کشور شنبه  26فروردینماه
اقدام به آزمایش یک موشک کرد اما این آزمایش
شکستخوردوموفقیتآمیزنبود.
حضور همزمان  3ناوهواپیمابر آمریکا در منطقه
شبه جزیره کره احتماالت برای برخورد نظامیدر
اینمنطقهراافزایشمیدهد.

حــزب اصلی مخالف در ترکیه میگوید که نتیجه
همهپرسی اخیر تغییر قانون اساسی این کشور را
به چالش میکشد.
حــزب جمهوریخواه خلق با اشــاره به برخی از
بی نظمیهــا در روند همهپرســی و نزدیکی آرا
موافقان و مخالفان شــرکت کننده در رایگیری
نتیجه این همهپرسی و قانونی بودن آن را زیر سوال
برده است.
این حــزب رای "مثبت" به همهپرســی را قبول
نکرده و خواهان بازشماری  ۶۰درصد آرا شده است.
حزب دموکراتیک خلقها ،دیگر حزب اصلی مخالف
در ترکیه نیز با نتایج این همهپرسی مخالفت کرده
است .این دو حزب مخالف اصلی میگویند افزایش
اختیارات به "دیکتاتوری" در ترکیه دامن خواهد زد.
این درحالیســت که رجب طیب اردوغان ،رییس
جمهوری ترکیه ،میگوید تغییرات پیشنهادی برای
حل چالشهــای امنیتی در ترکیــه ۹ ،ماه پس از
کودتــای نافرجــام در ایــن کشــور و پرهیــز از
بهوجود آمدن دولتهــای ائتالفی ضعیف ضروری
است .به گفته او ساختار تازه مشابه ساختار سیاسی
فرانســه و آمریکا خواهد بــود و آرامش را به ترکیه
بازمیگرداند.منتقدانامامیگوینداینتغییراتتقریبا
تمام اختیارات را در دســت یک نفر قرار میدهند و
جایی برای نهادهای نظارتی مشابه در فرانسه و آمریکا
برای ایجاد تعــادل در قدرت رییس جمهوری باقی
نمیگذارند .به گفتــه این عده توانایی اردوغان برای
رهبری دوباره حزب عدالت و توسعه جایی برای بی
طرفی رییس جمهوری باقی نمیگذارد.

پایان صبر استراتژیک آمریکا

بعضی از موارد پیشنهادی در اصالحات

در همین حال معاون رئیسجمهوری آمریکا با
تاکید بر این ک ه همه گزینهها علیه کرهشمالی
روی میز قــرار دارد ،تاکید کــرد دوران صبر
اســتراتژیک آمریکا در قبال کرهشــمالی به
پایان رســیده اســت .به گزارش ایلنا به نقل
از خبرگزاری فرانســه« ،مایک پنس» معاون
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در سفر
خود به کرهجنوبی و بازدید از مناطق مرزی دو
کره اعالم کرد واشنگتن تمامیگزینهها علیه
پیونگیانگ را روی میز قرار داده است.
وی که از منطقه مرزی «پانمونجام» واقع در مرز
دو کره بازدید میکرد ،طی سخنانی خاطرنشان
کرد واشــنگتن به دنبال برقــراری امنیت از
راههای مسالمت آمیز و از طریق گفتگو است.
مایک پنس در ادامه خاطرنشــان کرد« :پیام
مردم آمریکا به دنیا صلح و آرامش است و آمریکا
همواره از قدرت در راه به دست آوردن صلح و
آرامش استفاده کرده است».وی در ادامه عنوان
کرد که کرهشمالی نباید اشتباهی درباره اراده
آمریکا در خصوص ایستادگی این کشور در کنار
همپیمانان خود مرتکب شود.

شهرک «صوران» در حماه سوریه آزاد شد

با دیگ و کاسه!

رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و عالوه بر
وزیران ،معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب
میکند .بی طرفی سیاســی رئیــس جمهور لغو
میشود و او میتواند در احزاب عضو شود.

مجلس میتواند در صورت رای نیمیاز نمایندگان،
زمینه اســتیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما
نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند
بود .رئیس جمهــور از اختیارات ویژه برای نظارت
بــر عملکرد شــورای عالی قضات و دادســتانها
برخوردار خواهد شد .رئیس جمهور از اختیار صدور
بخشــنامههای اجرایی و وضع مقررات کشــوری
برخوردار خواهد شــد .دوره ریاســت جمهوری و
نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال
افزایش مییابد.تعــداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰
نفر به  ۶۰۰نفر افزایش خواهد یافت .حداقل سن
نامزدهای نمایندگی مجلس از  ۲۵سال به  ۱۸سال
کاهش مییابد.
در این همه پرسی که روز یکشنبه ( ۱۶آوریل۲۷/
فروردین) برگزار شد ،سه شهر بزرگ ترکیه (آنکارا،
استانبول و ازمیر) به آن رای منفی دادند.
پیروزی قاطع

پیشتر گزارش شد که رجب طیب اردوغان ،رییس
جمهوری ترکیه ،در همه پرســی این کشور اعالم
پیروزی قاطع کرده اســت .کمیته انتخاباتی رای
آری را در این همه پرســی با  %۵۱.۳۷پیروز اعالم
کرده اســت.رای نه  %۴۸.۶۳را به خود اختصاص
داده است.تغییرات تایید شده با این رای در قانون
اساســی عمال به اردوغان اجازه میدهد تا ســال
 ۲۰۲۹در قدرت بماند.
حامیان اردوغان میگویند جایگزین کردن نظام
پارلمانی کشور با ریاست جمهوری اجرایی ،ترکیه را
مدرن خواهد کرد.
حامیان شــادمان اردوغان در شهرهای بزرگ به
خیابانها آمدهاند و معترضان و مخالفان به نشانه
اعتراض سنتی در ترکیه بر دیگ و کاسه میکوبند.
انتظار میرود با رسمیشــدن نتیجه همهپرســی
حزب حاکم در ترکیه از رییس جمهوری بخواهد

اردوغان:

اکنون زمان احیای
مجازات اعدام است

رئیسجمهــوری ترکیه پــس از پیروزی طرح
اصالح قانون اساسی این کشــور اعالم کرد در
دوباره رهبری حزب عدالت و توســعه را به دست
بگیــرد ،کاری کــه در نظام پیش از همهپرســی
براساسقانوناساسیجزءاختیاراترییسجمهوری
نبود .جنجــال برانگیزترین تغییــر در مجموع
تغییرات پیشــنهادی در قانون اساسی مربوط به
افزایش قدرت رییس جمهوری است و به او اجازه
میدهد کــه وزرای کابینه خود را خارج از اعضای
پارلمان انتخاب کند .بر این اساس انتخابات ریاست
جمهوری و انتخابات پارلمانی هر پنج سال یک بار
در یک روز برگزار خواهند شد.
واکنش اتحادیه اروپا

مقامات اتحادیــه اروپا در واکنش به اعالم پیروزی

رئیس گروه اطالعاتی "الصقور" عراق اعالم کرد
که ابوبکر بغدادی ،سرکرده داعش همچنان در
ســوریه و زنده است و بین نوار مرزی با عراق در
رفت و آمد است.
رئیس گروه الصقــور و رئیس بخش اطالعات
و مبارزه با تروریســم در وزارت کشــور عراق
بــه روزنامه رســمیالصباح عراق نســبت به
هدف قرار دادن عراق از ســوی داعش تحت
عنوان "تروریســم سیاســی" بــرای مرحله
بعد از آزادســازی موصل هشدار داد و افزود،
گروه داعش در تالش است استراتژی خود را با
برخی شخصیتهای سیاسی گسترش دهد که

از حمله تروریستها به استانهای شمالی سود
میبرند .به گزارش ایسنا ،وی افزود :این در حالی
است که اخیرا برخی شخصیتهای سیاسی در
کار نیروهــای امنیتی مداخله و ســعی کردند
مانع از بازداشت گروههای تروریستی شوند .این
در چارچوب مانع تراشــی در مسیر تالشهای
نظامیبرای تحقق دستاوردهای نیروهای مسلح
و حشد شعبی در زمانهای خاص طی عملیات
آزادسازی موصل است.
همواره اخباری مربوط به حضور ابوبکر بغدادی
در موصل یا رقه یا در مناطق مرزی بین سوریه و
عراق منتشر میشود.

مفقودی
سند کمپانی خودرو ســواری پژو  RDبه شماره پالک 166ب- 32ایران 22
به شماره شاسی  83119162و شماره موتور  11783019047متعلق به آقای
علی سبزمردای به کدملی  401-079818-1مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
مفقودی
برگ سبز و سند خودرو پژو سواري پارس ،مدل  ،1389به رنگ سفيد روغني،
به شماره پالك  129و  -81ايران  ،66به شماره موتور  12489121757و شماره
شاســي  NAAN01CAXAK471870متعلق به آقاي رضا محمدپناه به
كدملي  3801695751مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

رجب طیب اردوغان در همهپرســی قانون اساسی
ترکیه از دولت این کشور خواستند که تالش کند
در میان مردم خود بیشــترین اجمــاع ممکن را
به وجود بیاورد .ژان کلود جانکر رئیس کمیسیون
اتحادیه اروپا به همراه فدریکا موگرینی مســئول
سیاست خارجی این اتحادیه و یوهانسهان کمیسر
اتحادیه اروپا در بیانیه مشــترکی اعالم کردند که
منتظر گزارش ناظران بینالمللی این همهپرســی
هســتند.در این بیانیه عنوان شــده که اصالحات
قانون اساسی ترکیه با توجه به تعهداتی که ترکیه
به عنــوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا دارد
مورد ارزیابی قرار خواهــد گرفت.مقامات اتحادیه
اروپــا در نهایت گفتهاند« :با در نظر گرفتن نتیجه

بسمه تعالی

وزارت کشور عراق:

ابوبکر بغدادی در سوریه است

صورت تایید مجلس ترکیه وقت آن رسیده است
که مجازات اعدام را از سر بگیریم.
به گزارش ایلنا به نقل از تیآرتی« ،رجب طیب
اردوغــان» رئیس جمهــوری ترکیه تاکید کرد
در صــورت تصویب مجلس ،مجــازات اعدام را
مــورد تایید قرار خواهد داد.وی که در مراســم
پیروزی همهپرسی اصالح قانون اساسی ترکیه

در استانبول سخن میگفت ،تصریح کرد رهبران
احزاب حاضــر در پارلمان ترکیه نیز از تصویب
مجازات اعدام حمایت میکنند.رئیسجمهوری
ترکیــه اعالم کرد در صورتی کــه این طرح در
پارلمان به تصویب نرسد ،آن را نیز به رأی مردم
خواهد گذاشت و برای آن یک همهپرسی دیگر
انجام میدهد.
نزدیک همهپرسی و تغییرات عمیق قانون اساسی،
ما از مقامات ترکیه میخواهیم که در ســطح ملی
به دنبال بیشترین اجماع ممکن بر سر این تغییرات
باشد».
«خالــد مشــعل» رئیس دفتر سیاســی حماس
در تماســی تلفنی بــا «رجب طیــب اردوغان»
رئیسجمهور ترکیه نتیجه همه پرسی اصالحات
قانون اساسی در این کشور را به وی تبریک گفت و
برای دولت و ملت ترکیه آرزوی موفقیت و پیشرفت
بیشتر کرد.
الهام علیاف ،رئیسجمهوری آذربایجان در تماس
تلفنی بــا رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهوری
ترکیه این پیروزی را تبریک گفت.

نوبت اول

آگهي مناقصه واگذاري امور خدمات دبيرخانهاي،
باجهاي ،نامهرساني ،نقليه ،نظافت و باربري
مناقصه عمومي يك مرحلهاي شماره /96/1ي ز

اداره كل پست استان يزد در نظر دارد واگذاري امور خدمات دبيرخانهاي ،باجهاي ،نامه رساني ،نقليه،
نظافت و باربري را مطابق شرايط عمومي ،فني ،طرح قرارداد و ارزيابي مناقصهگران از طريق مناقصه
عمومي يك مرحلهاي واگذار نمايد .لذا از كليه اشــخاص حقوقي واجد صالحيت دعوت ميگردد با
در دست داشتن معرفينامه كتبي و فيش واريزي و رعايت شرايط و موارد ذيل با مراجعه به نشاني
يزد-بلوار دانشجو-سه راه تعاون-مجتمع ادارات-دبيرخانه اداره كل پست استان يزد اسناد مناقصه
را دريافت نمايند.
-1تاريخ دريافت اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه:
از تاريخ اولين روز درج آگهي روز سهشنبه مورخ  96/1/29لغايت پايان وقت اداري  96/2/12به مدت
 15روز ميباشد.
-2نحوه خرید اسناد:
مبلغ خريد اســناد مناقصه مبلغ  100/000ريال ميباشد كه ميباســت به حساب درآمدي شماره
 2174775901007نزد بانك ملي شعبه مركزي و مبلغ  9000ريال به حساب شماره 2174775854001
نزد بانك ملي شعبه مركزي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده به تفكيك واريز گردد.
-3مهلت تحويل اسناد:
از تاريخ  96/2/13به مدت  11روز تا پايان وقت اداري روز شنبه  96/2/23ميباشد و ترجيح ًا مدارك
مربوط به مناقصه از طريق پست پيشتاز به نشاني يزد-بلوار دانشجو-سه راه تعاون -مجتمع ادارات-
دبيرخانه اداره كل پست استان يزد ارسال نمايند.
تبصره :به اســناد و مداركي كه بعد از تاريخ فوق از طريق پست يا به هر صورت ديگر ارسال گردد
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-4سپرده شركت در مناقصه:
مبلغ سپرده شركت در مناقصه  412530066ريال است كه صرف ًا به يكي از دو روش ذيل ميباشد:
-4-1ارائه ضمانتنامه بانكي از يكي از بانكها يا مؤسسات مالي تحت نظارت بانك مركزي با اعتبار
سه ماهه قابل تمديد.
 -4-2فيش واريزي بابت سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره  2174775902005نزد بانك
ملي مركزي به نام سازمان امور اقتصادي و دارايي استان يزد.
-5زمان بازگشايي پاكات (الف-ب-ج-د) ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ  96/2/27ميباشد.
-6حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان قانوني آنها در زمان بازگشايي پاكات با ارائه معرفينامه
بالمانع ميباشد.
-7متقاضيان ميتوانند جهت كســب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي پايگاه ملي اطالعرساني
مناقصات به نشاني  http: //iets. mporg. irمراجعه نمايند.
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