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بین الملل
کابینه ژاپن دیروز الیحه کناره گیری امپراتور را تایید
کرد و راه را برای نخستین کناره گیری یک امپراتور در
این کشور از قریب به دو قرن هموار نمود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،آکیهیتو،
امپراتوری  ۸۳ساله ژاپن که تحت عمل جراحی قلب
قرار گرفته و دوره درمان ســرطان پروستات را طی میکند ،سال
گذشــته میالدی در یک سخنرانی بی سابقه گفت که نگران این
است نتواند به امور محوله به طور کامل رسیدگی کند و میخواهد

نقش خود را در بحران سوریه گسترش نخواهیم داد

وزیر دفاع آمریکا در واکنش به حمالت اخیر نیروهای کشورش که کاروان نظامی حامی دولت
سوریه را هدف قرار داد ،اعالم کرد که واشنگتن تصمیم ندارد مشارکت خود را در بحران سوریه
گسترش دهد .به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم ،جیمز ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا در
اظهاراتیمطبوعاتیتصریحکرد:مامشارکتخودرادر«جنگداخلی»درسوریهگسترش
نمیدهیم،امادرصورتیکهگامهاییخصمانهعلیهمااتخاذشود،ماازنیروهایماندفاعمیکنیم.

کابینهژاپنالیحهکنارهگیریامپراتورراتاییدکرد

کناره گیری کند.
ولیعهد وی ناروهیتو  ۵۷ساله جانشینش میشود.
این الیحه قرار است به پارلمان فرستاده شود و در آن
قانونگذاران ژاپنی پیش از پایان دوره کنونی پارلمان
در ماه آتی میالدی آن را تصویب کنند.
یوشیهیده سوگا ،دبیرکل کابینه ژاپن در یک نشست خبری گفت:
دولت امیدوار است که این الیحه به آسانی تصویب شود.
در حالیکه برنامهای مشــخص برای کناره گیری امپراتوری ژاپن

در نظر گرفته نشده است ،رسانهها اعالم کردند که این روند اواخر
 ۲۰۱۸صورت میگیرد.
بر اســاس قانون کنونی ژاپن ،برکناری امپراتور صورتنمیگیرد
و آخرین باری که یک امپراتوری ژاپن کناره گیری کرد به ســال
 ۱۸۱۷باز میگردد.
این الیحه که برای اولین و آخرین بار تایید شده به آکیهیتو اجازه
میدهد تا از ســمتش بعنوان امپراتور ژاپن کناره گیری کند و به
مابقی امپراتورهای این کشور تعمیم داده نمیشود.

عربستان
الجبیر:

مالنیا ترامپ با هر پوششی
وارد ریاض شود
از او استقبال میکنیم

وزیر خارجه عربســتان درباره نحوه پوشــش
همســر رئیس جمهور آمریکا در ســفرش به
ریــاض تاکید کرد که فــرم خاصی برای زنان
همراه در هیاتهای رســمی که به عربستان
ســفر میکنند ،تعیین نمیشــود .به گزارش
ایســنا ،به نقل از سایت النشره ،عادل الجبیر،
وزیر خارجه عربستان در پاسخ به این سوال که
آیا ریاض لباسی را برای مالنیا ترامپ ،همسر
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در جریان
سفرش به عربستان تعیین خواهد کرد یا خیر،
اظهار داشــت :زمانی کــه هیاتهای خارجی
به صورت رســمی وارد کشــور میشوند ،ما
لیســتی از لباسهایی که میتوانند در کشور
بپوشــند ،به آنها ارائــه نمیدهیم و همانگونه
که هســتند آنها را میپذیریــم .وزیر خارجه
عربستان گفت :ما از آنها با هر شرایطی که وارد
کشور شوند ،استقبال میکنیم .الجبیر پیشتر
در کنفرانســی مطبوعاتی تاکید کرده بود که
عربستان با رویکرد آمریکا در مبارزه با تروریسم
و مقابله با آنچه «نفوذ ایران» خواند ،اتفاق نظر
دارد .وزیر خارجه عربستان افزود :نشست آتی
سران کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس و
آمریکا در نوع خود بی سابقه است ،این نشست
نشــاندهنده عمق روابط استراتژیک طرفها
خواهد بــود و صفحه جدیدی را در این روابط
خواهد گشود.
عربستان به خبرنگاران اسرائیلی
هیات همراه ترامپ ویزا نداد

نشست شورای امنیت سازمان ملل برای گرسنگی مردم ونزوئال

دنیا نگران میراث چاوز

بحران اقتصادی و معیشتی در ونزئال که مردم این
کشور را به خیابانها کشانده بود برای نخستین بار
در شــورای امنیت ســازمان ملــل متحد مورد
بررسی قرار گرفت.به گزارش عصرایران به نقل از
خبرگــزاری رویترز ،در این جلســه غیرعلنی،
بحران اقتصــادی و معیشــتی ونزوئال به بحث
و بررســی  15عضو شــورای امنیت گذاشــته
شد.تظاهرات اخیر مردم ونزوئال از سوی رسانهها
و مقامات برخی کشــورها به انقالب گرسنگان و
مردم خشــمگین توصیف می شود.هم اکنون در
ونزوئال ،به دلیل گران شــدن و کمبود کاالهای

اساسی صفهای طوالنی در برابر فروشگاهها وجود
دارد.تظاهرکنندگان خواســتار اجرای انتخابات
برای تعیین رئیس جمهور جدید ،آزادی فعاالن
ضد دولت از زنــدان ،کمکهای بینالمللی برای
پایــان بحران اقتصادی و پایبندی به اســتقالل
پارلمان شــدند .پارلمان ونزوئــا هم اکنون در
کنترل مخالفان اســت.پس از پایان این جلســه
"نیکی هیلی" سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت:
ما شــاهد بیثباتی خطرناکی در ونزوئال هستیم
 ...هــدف از برگــزاری این نشســت اطمینان از
اطالع داشتن همه کشورها از وضعیت ونزوئال است ...

در صدد اقدام از طریق شــورای امنیت نیستیم.
وی افــزود :جامعــه بینالملل باید بــه مادورو
بگوید که حقوق بشــر ملت خود را رعایت کند.
در غیر این صورت به مســیری که پیش از این
تجربه شده است ،خواهد رفت  ...در سوریه ،کره
شمالی ،ســودان جنوبی ،بوروندی و میانمار این
مسیر را رفتهایم .در این جلسه نماینده اوروگوئه
از دولت ونزوئال حمایت کرد و وضعیت اقتصادی
این کشــور را ناشی از دخالتهای آمریکا دانست.
ونزوئال به دلیل تحریمهای بینالمللی با مشکالت
اقتصادی مانند تورم و بحران در تامین کاالهای

اساســی از قبیل مواد غذایی و دارو روبه رو شده
اســت .مردم این کشور در اعتراض به شرایط بد
اقتصادی بارها تظاهرات کردهاند .تا کنون  42نفر
در این تظاهراتها کشته شدهاند.
تورم ونزوئال به گفته مقامات رســمی این کشور
 274درصد است اما تحلیلگران اقتصادی می گویند
تــورم این کشــور به بیــش از  500درصد هم
افزایش یافته اســت" .نیکالس مــادورو" رئیس
جمهور این کشــور که یک سوسیالیســت است
مخالفان حکومت و طرفــداران ارتباط با آمریکا
و کشورهای جهان را دلیل این بحران میداند.

تورم ونزوئال به گفته
مقاماترسمیاین
کشور 274درصد
استاماتحلیلگران
اقتصادیمیگویند
تورم این کشور
به بیش از
 500درصد هم
افزایشیافتهاست
ونزوئــا در آمریکای جنوبی قــرار دارد و دارای
 30میلیــون نفر جمعیت اســت.رئیس جمهور
ونزوئال معترضان به وضعیت معیشتی و اقتصادی
کشورش را عامل آمریکا می داند.

شبکه 10تلویزیونرژیمصهیونیستیاعالمکرد،
با وجود موافقت کاخ سفید با حضور دو خبرنگار
اسرائیلیدرهیاتمطبوعاتیدونالدترامپ،رئیس
جمهوری آمریکا که قرار است امروز وارد عربستان
شود و با وجود اینکه آنها تابعیت آمریکایی دارند،
مسئوالن عربستانی از اعطای ویزا به جیل تامری،
خبرنگار این شــبکه تلویزیونی و اورلی ازوالی،
خبرنگار روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت
خودداری کردند .در حالی که تامری نسبت به
امکان همراهیاش با تیم مطبوعاتی ترامپ ابراز
ناامیدی کرده ،در مقابل ازوالی از ترامپ خواست
نوبت دوم

آگهيمناقصهعمومي
مناقصهگذار :شهرداري منطقه دو يزد -موضوع مناقصه :پیادهروسازی در سطح منطقه دو

نوبت دوم

آگهيمناقصهعمومي

مناقصهگذار:شهرداريمنطقه 2يزد-موضوعمناقصه:روکشآسفالتدرسطحمنطقه.2

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه :مبلغ اوليه برآورد  4/500/004/195ريال ميباشد.
مبلغ ســپرده  135/000/000ريال ميباشد كه ميتواند به صورت ضمانتنامه بانكي يا
اوراق مشــاركت بينام يا واريز نقدي به حساب شماره  2091512273بانك تجارت
شهرداري صورت پذيرد.
به سپردههاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر ،چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده ،امضا ،مشروط ،مخدوش و بعد از انقضاي مدت مقرر
واصل شود مطلق ًا ترتيب اثري داده نخواهد شد.

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه :مبلغ اوليه برآورد  4/503/044/354ريال ميباشد.
مبلغ سپرده  135/100/000ريال ميباشد كه ميتواند به صورت ضمانتنامه بانكي يا اوراق
مشاركت بينام و يا واريز نقدي به حساب شماره  2091512273بانك تجارت شهرداري
صورت پذيرد.
به ســپردههاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر ،چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده
نخواهدشد.
به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده ،امضا ،مشروط ،مخدوش و بعد از انقضاي مدت مقرر واصل
شود مطلق ًا ترتيب اثري داده نخواهد شد.

مهلت خريد و تحويل اسناد :فروش اسناد از تاريخ  1396/2/23ميباشد.
تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه حراست شهرداري يزد واقع در ميدان آزادي
تا ساعت  11روز يكشنبه مورخ  96/3/7ميباشد .كليه پيشنهادات در ساعت  12روز
يكشنبه مورخ  1396/3/7مفتوح ميگردد.

مهلت خريد و تحويل اسناد :فروش اسناد از تاريخ  1396/2/23ميباشد.
تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه حراست شــهرداري يزد واقع در ميدان آزادي تا
ساعت  11روز يكشنبه مورخ  96/3/7ميباشد .كليه پيشنهادات در ساعت  12روز يكشنبه
مورخ  1396/3/7مفتوح ميگردد.

محل انجام كار :شهر يزد
محل دريافت اسناد :تمامي متقاضيان ميبايست قبل از واريز وجه جهت خريد اسناد،
با مراجعه به ســايت  yazd.irفرم پيش خريد اسناد را دريافت و مطالعه نمايند در
صورت عدم رعايت اين بند شهرداري نسبت به استرداد اين وجه هيچگونه مسئوليتي
ندارد.
مبلغ فروش اسناد :مبلغ فروش اسناد  500/000ريال به صورت واريز نقدي به حساب
شماره  2091512222بانك تجارت
متقاضيان جهت شــركت در مناقصه بايد داراي حداقل رتبــه  5ابنيه از معاونت
برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري باشند.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است.هزينه چاپ آگهي برعهده برنده مناقصه ميباشد. نوبت اول1396/2/23 : نوبت دوم1396/2/30 :م.الف485 :

محل انجام كار :شهر يزد
محل دريافت اسناد :تمامي متقاضيان ميبايست قبل از واريز وجه جهت خريد اسناد ،با
مراجعه به سايت  yazd.irفرم پيش خريد اسناد را دريافت و مطالعه نمايند در صورت عدم
رعايت اين بند شهرداري نسبت به استرداد اين وجه هيچگونه مسئوليتي ندارد.
مبلغ فروش اسناد :مبلغ فروش اسناد  500/000ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره
 2091512222بانك تجارت
متقاضيان جهت شركت در مناقصه بايد داراي حداقل رتبه  5ابنيه از معاونت برنامهريزي و
نظارتراهبرديرياستجمهوريباشند.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است.هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.نوبت اول1396/2/24 :نوبت دوم1396/2/30 :م.الف487 :

