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روز جهانی مقاومت

امروز 13دی و مصادف با روز جهانی مقاومت است .دو
سال پیش پس از شهادت سردار دلها بهدست شیطان
بزرگ ،شورای عالی انقالب فرهنگی در اقدامی از مردم
خواست این روز را نامگذاری کنند ،در بین نزدیک به
 4هزار عنوان پیشنهادی ،حدود ۳۰درصد عناوین
اشاره به تعبیر و موضوع مقاومت با بیشترین فراوانی و
مشتقات متعدد را داشت .در نتیجه این نظرها این روز
بهعنوان روز جهانی مقاومت نامگذاری شد.
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آتش زدن صدها خودرو همزمان با شب سال نو در فرانسه و آلمان

آغاز با اعتراض

به ائتالف
با حزباهلل
پایبندیم

رئیس جریان
آزاد ملی لبنان در
سخنانی بر پایبندی
خود به ائتالف با
حزباهلل تأکید کرد.
جبران باسیل عنوان
کرد :میدانیم «سمیر
جعجع» رهبر حزب
«القوات اللبنانیه»
ابزار آمریکا و رژیم
اسرائیل برای ایجاد
فتنه در لبنان است.
وی افزود :پس از
اتفاقات اکتبر 2019
زمانی که آمریکا
نتوانست ائتالف ما
با حزباهلل را از بین
ببرد به تحریمها
متوسل شد.

جهان

علوی شورشهای
خیابانی و بــه آتش
کشیدن خــودروهــا
همزمان با آغاز سال
 ۲۰۲۲در چند شهر
اروپـ ــایـ ــی خــبــرســاز
شــده اســت .همزمان بــا شــب ســال نو
در فرانسه و آلمان ،خیابانهای چند
شهر در این دو کشور به صحنه آتش
ی تبدیل شده
زدن خــودروهــا و درگــیــر 
است .به گزارش فارس ،الیپزیگ آلمان
در شــب ســال نــو بــا تجمع صدها نفر
در ش ــرق شــهــر ،شــاهــد تبدیل شدن
خیابانها به میدانی برای درگیریهای
شــدیــد بین پلیس و معترضان بــود.
خیابان آیزنبانستراس این شهر پش
از ای ــن بــه دلــیــل مــیــزان ب ــاالی جـرایــم
و تــجــارت مــوادمــخــدر لقب «بدترین
خیابان» آلمان را دریــافــت کــرده بود.
براساس گــزارش راشــا تــودی ،الیپزیگ
تنها شــهــر آلــمــانــی نــبــوده کــه شاهد
درگیریها بین معترضان و پلیس بود

و اتفا قهایی مشابه در اشتوتگارت
و درس ـ ــدن گ ـ ــزارش شـ ــده اسـ ــت .در
فرانسه هم هر ساله در شب ســال نو
صدها خــودرو توسط جوانان معترض
بــه آت ــش کــشــیــده م ـیشــونــد .برپایه
ایــن گ ــزارش ،در شــب ســال نــو امسال
 ۸۷۴خــودرو به آتــش کشیده شدند.
البته در این میان ،مقامات فرانسوی از
کاهش تعداد خودروهای آتش گرفته
شــده در ایــن کشور شادمان هستند.
«جرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه
روز شنبه در پیامی توییتری با اعالم
کــاهــش مــیــزان خ ــودروه ــای بــه آتــش
کشیده شــده در فــرانــســه ،خبر داد:
سال  ۲۰۱۹در شب سال نو هــزارو316
خ ــودرو آتــش زده شــدنــد .بــه گفته او،
دلــیــل کــم ش ــدن مــیــزان خــودروهــایــی
کــه بــه آت ــش کــشــیــده شــدنــد حضور
پرتعداد نیروهای پلیس فرانسه بوده
که برای اجرای مقررات مربوط به مقابله
بــا نسخه «اُمــیــکــرون» وی ــروس کرونا
در خیابانها و اماکن عمومی حضور

گزارش
حمالتصهیونیستهابهغزه
همزمان با هشدار گروههای مقاومت

بازی با
آتش و باروت
نیروهای رژیم اشغالگر قدس در ادامه سیاست
تــجــاوزکــارانــه خ ــود بــه چــنــد پــایــگــاه و موضع
گــروههــای مــقــاومــت در شــمــال و جــنــوب نــوار
غــزه حمله کــردنــد .شبکه  ۱۳تلویزیون رژیــم
صهیونیستی در ای ــن ب ــاره در گـ ــزارش خــود
اعالم کرد :نیروی هوایی اسرائیل در واکنش به
شلیک شدن راکت به ساحل تلآویو ،اهدافی
در نــوار غــزه را بمباران کــرده اســت .به گــزارش
فارس ،گزارشهای اولیه حاکی از شلیک شدن
دستکم  ۱۲فروند موشک توسط نیروی هوایی
صهیونیستها به پایگاه القادسیه در غرب
خانیونس است .یگانهای ضدهوایی مقاومت
فلسطین نیز با شلیک به سمت هواپیماهای
اشغالگران صهیونیست ،مقابله با این حمالت
را آغاز کردند .در همین راستا ،شبکه «االقصی»
گــزارش داد :مقاومت با استفاده از دو فروند

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
(تجدید مناقصه) نوبت دوم

نشان شوالیه را پس بده

بیش از  ۱۰۰هــزار انگلیسی با امضای طــومــاری آنــایــن ،مخالفت
خ ــود را بــا اعــطــای عــنــوان شــوالــیــه بــه نــخــسـتوزیــر پیشین ایــن
کشور اعــام کردند و خواستار پاسخگویی وی در قبال جنایات
جــنــگـیاش شــدنــد .بــه گ ــزارش ف ــارس ،طــومــار آنــایــنــی کــه توسط
«آنــگــوس اســکــات» در  Change.orgراهانـ ــدازی و خواستار لغو
تصمیم ملکه ش ــده ،تاکنون تــوســط بیش از ۱۰۹هـ ــزار نفر امضا
شده است.
در این طومار آمده :بلر شخصا ًمسئول مرگ بیگناهان ،غیرنظامیان
و سربازان بیشماری در درگیریهای مختلف است ،به همین دلیل
باید در قبال جنایات جنگی پاسخگو باشد .در ایــن درخواست
همچنین وی ناسزاوارترین فرد برای دریافت افتخارات عمومی عنوان
شده است .مادران نظامیان کشته شده که بلر فرزندان آنها را برای
جنگ فرستاد ،در اعتراض گفتند« :اعطای این نشان ،مرگ پسران
ما را به سخره میگیرد» و این اقدام را توهینآمیز توصیف کردند.
افــراد امضاکننده این طومار خواستار پس گرفتن نشان افتخار از
نخستوزیر پیشین شدند.
جمعه شــب اع ــام شــد بلر ایــن نــشــان را دریــافــت ک ــرده و پــس از
آن او گفت منصوب شــدن بــه عــنــوان شــوالــیــه بــاعــث افتخارش
اســت و از ملکه انگلیس تشکر کــرد .به نوشته دیلیمیل ،همه
نخستوزیران پیش از بلر جز یکی ،چند سال پس از ترک پست
این نشان را دریافت کردند ،اما او بیش از  ۱۴سال صبر کرد .تونی
بلر از ســال  ۱۹۹۷تــا  ۲۰۰۷نخستوزیر بریتانیا بــود .او بــه دلیل
اعــزام نیروی نظامی به افغانستان و عــراق به شــدت مــورد انتقاد
قرار گرفته است.
وی در ســال  ۲۰۰۱به بهانه مقابله با القاعده انگلیس را در کنار
ایاالت متحده وارد جنگ با افغانستان کرد .بلر در یک سخنرانی
در سال  ۲۰۰۱به «جــورج دبلیو بــوش» رئیسجمهور وقت آمریکا
وعــده داد انگلیس در «جنگ با تروریسم» شانه به شانه آمریکا
خواهد ایستاد .نخستوزیر پیشین انگلیس بهویژه به دلیل دفاع
از ادعاهای دروغ جورج بوش درباره سالحهای کشتار جمعی صدام،
دیکتاتور معدوم عراق و حمله به این کشور در سال  ۲۰۰۳مورد انتقاد
قرار گرفته است.

صهیونیست است که عنوان آن ،آتش و باروت
است .طارق سلمی تأکید کرد :دبیر کل جهاد
القدس8با خود عهد بستهاند
اسالمی و سرایا
صفحه
«هشام ابو هواش» و سایر اسرای فلسطینی را
در «جنگ اراده» تنها نگذارند .ابوهواش یکی از

هشام ابوهراش بسیار وخیم بــوده و او قدرت
شنوایی و تکلم خــود را از دســت داده است.
وزن او به  ۴۰کیلو کاهش یافته و اعضا و جوارح
داخلیاش دچار آسیب شدید شده است .این
اسیر فلسطینی در اعتراض به بازداشت بدون
محاکمهاش دست به این کار زده است .رژیم
صهیونیستی گــاه تــا چند
س ــال اسـ ــرای فلسطینی را
بدون هیچ گونه محاکمهای
در بــازداشــت نگه م ـیدارد
و بــارهــا فلسطینیها در
اعــتــراض بــه ایــن وضعیت
دست به اعتصاب
غذا زدهاند.
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خبر
تصمیم راهبردی احزاب شیعی

یکی از اعضای ارشد ائتالف دولةالقانون عراق از
تصمیم راهبردی چارچوب هماهنگی گروههای
سیاسی شیعی در قبال جریان صدر خبر داد.
عالیه نصیف روز گذشته اعــام کــرد :در این
نشست یک تصمیم واحد مبنی بر عدم حضور
جداگانه از جریان صدر در پارلمان گرفته شد.
به گزارش فارس ،وی تصریح کرد در صورت عدم
توافق با جریان صدر ،این چارچوب با بیش از
 ۹۰نماینده در حال حاضر ،به عنوان فراکسیون
بــزرگتــر بر اســاس مــاده  ۷۶قانون اساسی در
پارلمان حاضر میشود.

آمارهایموفقیتآمیز
انصارهللا

سخنگوی نــیــروهــای مسلح یــمــن اع ــام کــرد
ارتــش و کمیتههای مردمی یمن موفق شدند
۱۲هــزار کیلومترمربع از خــاک یمن را در سال
 ۲۰۲۱آزاد کنند .به گزارش مهر ،سرتیپ یحیی
سریع با تشریح نتیجه عملیاتهای ارتــش و
کمیتههای مردمی در سال  ۲۰۲۱گفت :یگان
پهپادی ارتش و کمیتههای مردمی یمن در سال
گذشته میالدی ،هزارو 500عملیات علیه اهداف
مــورد نظر انجام داد .نیروهای مشترک یمنی
موفق شدند در سال گذشته ،دو پهپاد «یونگ
لونگ  »۲متعلق به امارات و  ۶۴پهپاد جاسوسی
ائتالف متجاوز را سرنگون کنند .در این سال
همچنین  ۳۹۴نظامی و افسر سعودی و ۷۴۵
نظامی سودانی در درگیری با نیروهای مشترک
یمنی کشته شدند.

کشته شدن نظامی اوکراینی

ارتش اوکراین از کشته شدن یک نظامی خود
در حمالت جداییطلبان همزمان با تشدید
تنش آمریکا و روسیه در منطقه خبر داد .به
گزارش آناتولی ،این نهاد اوکراینی با ادعای اینکه
جداییطلبان هوادار روس در  ۲۴ساعت گذشته
سه حمله علیه مواضع این کشور انجام دادهاند،
اعــام کــرد :آنهــا از نارنجکانداز و سالحهای
سبک اســتــفــاده ک ــردهان ــد .ارت ــش اوکــرایــن به
جزئیات بیشتری از چگونگی کشته شدن این
نظامی اشاره نکرد.

آتشسوزی
در پارلمان آفریقای جنوبی

منابع رسانههای از وقوع آتشسوزی در ساختمان
و محوطه پارلمان آفریقای جنوبی خبر دادند .به
گــزارش مهر ،هنوز علت آتـشســوزی مشخص
نیست و گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی
منتشر نشده است .بنا بر گزارشها ،نگرانیهایی
درباره احتمال ریزش ساختمان پارلمان آفریقای
جنوبی وجود دارد .این حادثه چند ساعت پس از
برگزاری مراسم یادبود درگذشت «دسموند توتو»
اسقف شناخته شده این کشور در کلیسای جامع
سنت جورج در نزدیکی پارلمان رخ داد.

فرار از جنوب به شمال

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعالم کرد :یک
فردغیرنظامیازمرزهایبهشدتکنترلشدهبین
دو کره عبور کرده و وارد کره شمالی شده است .به
گزارش فارس ،ریاست ستاد مشترک ارتش کره
جنوبیاعالمکرد:عملیاتجستوجوبراییافتن
این فرد از حوالی  ۹شب شنبه در بخش شرقی
منطقه خلع سالح شده کره آغاز شده است.
این ستاد توضیح داد نمیتواند زنده بودن این
فرد را تأیید کند ولی با ارسال پیامی به کره شمالی
درخواست کرده درصورت یافتن این فرد ،از وی
محافظتکنند.

اس ـ ـرای
فــلــســطــیــنــی
اســت کــه از  ۱۳۸روز
پیش دســت بــه اعتصاب
غذا زده و از روز شنبه هوشیاری
خ ــود را از دس ــت داده اســت.
دفتر اس ــرای فلسطینی نیز
بهتازگی خبر داد وضعیت
ج ـ ــس ـ ــم ـ ــان ـ ــی
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روابط عمومی شهرداری طرقبه

گزارش

شهرداری طرقبه در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات خرید آسفالت (از محل اعتبارات دولتی و منابع
داخلی شهرداری) به شماره  2000050352000020را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار
نماید؛ كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی
پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و
دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1400/10/08می باشد.مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت ساعت  19روز چهارشنبه 1400/10/15مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ساعت  12روز سه شنبه 1400/10/28زمان بازگشایی پاكت ها ساعت  8روز چهارشنبه 1400/10/29اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاكت الف :طرقبه ،بلوار معلم ،ساختمان شهرداری ،امور قراردادها تلفن  05134225844واحد عمران
تلفن 05134223833
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مركز تماس021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبت نام/
پروفایل تأمین كننده/مناقصه گر» موجود است.

روابط عمومی شهرداری طرقبه

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (مناقصه شماره  )14003نوبت اول

1409769

شهرداری طرقبه در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات لكه گیری و آسفالت دستی معابر سطح شهر به
شماره  2000050352000024را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید؛ كلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق
درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای
الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1400/10/11می باشد.مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت  19روز چهارشنبه 1400/10/15مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ساعت  12روز سه شنبه 1400/10/28زمان بازگشایی پاكت ها ساعت  8:30روز چهارشنبه 1400/10/ 29اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت
الف :طرقبه ،بلوار معلم ،ساختمان شهرداری ،امور قراردادها تلفن 05134225844
واحد عمران تلفن 05134223833
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مركز تماس021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبت نام/
پروفایل تأمین كننده/مناقصه گر» موجود است.

)051( 37610086
ارتباطات مردمی:
)051( 37618044-5
امور مشترکین:
)051( 37662587
روابط عمومی:
)051( 37684004 - 37610087
تلفنخانه:
)051( 37088 - 37628205
سازمان آگهیها:
فاکس)051( 37610085 :
)051( 37676596
سفارشات چاپی:
مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ مشهد:
چاپخانه جوان
چاپ همزمان تهران:

انگلیسیها خواستار پس گرفتن عنوان سلطنتی از تونی بلر شدند

داشتند .مانند بسیاری از کشورها،
فرانسه نیز در طول سال شاهد آتش
زدن خودروها به دالیل بسیاری است .از
جملهباندهایخالفکاریکهسرنخهایی
از جرایم خود را پنهان و افرادی که برای
گــرفــتــن بیمه ادع ــاه ــای دروغ مطرح
میکنند ،اما آتش زدن خودرو در فرانسه
زمــانــی کــه راه ــی ب ــرای نشان دادن فرا
رسیدن سال نو بهشمار آمد ،به مرحله
جدیدی وارد شد.
برپایه گــزارشهــا ،ایــن عمل در دهه
 ۱۹۹۰به طور جدی در میان جوانان
اغلب در محلههای فقیرنشین حومه
استراسبورگ در شرق فرانسه آغاز
شــد .همچنین پاییز ســال  ۲۰۰۵در
جــریــان نــاآرامـیهــای شدید جوانان
ناامید از پروژههای مسکن در فرانسه،
آتــش زدن خ ــودرو بــه اقــدامــی بــرای
نشان دادن صــدای اعتراض تبدیل
شــد .در آن ســال ،پلیس از به آتش
کشیده شدن 8ه ــزارو 810خــودرو در
کمتر از سه هفته خبر داد.

دوش پرتاب ضد هوایی «سام  ،»۷هواپیماهای
مهاجم رژیم صهیونیستی را در غرب نوار غزه
هــدف قــرار دادن ــد .درســت مدتی پس از پایان
ایــن حمالت ،توپخانه ارتــش اشغالگر هم به
مناطقی در شــمــال ن ــوار غــزه شلیک کــرد که
یک پست دیدهبانی در منطقه «الــغــول» در
شمال بیت الهیا هدف قــرار گرفت .در همین
حال ،شبکه المیادین از اتفاق مهمی در میان
حمالت صهیونیستها به نوار غزه خبر داد و
آن ،شلیک هشدار دو فروند موشک توسط
مقاومت فلسطین از ساحل این منطقه به
سمت دریــا بــود .هم اکنون حجم پــرواز
بالگردها و هواپیماهای بدون سرنشین
صــهــیــونــیــسـتهــا در ای ــن منطقه
افزایش یافته است.
از سوی دیگر ،یک وزیر پیشین رژیم
صهیونیستی بــه طــور ضمنی مقامات
حماس را به ترور تهدید کرد« .ایوب القرا» وزیر
پیشین ارتباطات رژیم اسرائیل در واکنش
به شلیک دو راکت از غزه به سمت فلسطین
اشغالی به ترور «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر
سیاسی حماس و «یحیی السنوار» رئیس دفتر
سیاسی حماس در غزه تهدید کرد .وی افزود:
زمان آن رسیده که هنیه و السنوار برای دیدار
با «عبدالعزیز الرنتیسی» و «احمد یاسین»
فرستاده شوند .الرنتیسی و احمد یاسین از
رهبران پیشین حماس در سال  ۲۰۰۴به دست
رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
در همین حال ،سخنگوی جنبش جهاد اسالمی
فلسطین تأکید ک ــرد :اع ــام بسیج عمومی
توسط سرایا القدس ،پیام آشکاری به اشغالگر
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اداره کل امور عشایر خراسان رضوی در نظر دارد ازطریق فراخوان نسبت به برگزاری مناقصه عمومی
همزمان با ارزیابی (فشرده) عملیات اجرایی احداث خط انتقال و شبکه توزیع (چهچهه به چشمه شور – چهلکمان
و)...شهرستانکالت ازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 – 1مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/10/14ساعت 12:00لغایت تاریخ 1400/10/19ساعت12:00
-2آخرینمهلتتکمیلوبارگذاریاسنادمناقصهازسویمناقصهگراندرسامانهستادوتحویلپاکت(الف)به
دبیرخانه اداره کل ساعت 12:00مورخ  1400/11/02می باشد(تاریخ بازگشایی ساعت 09:00صبح یکشنبه مورخه
 1400/11/03می باشد).
 -4مبلغ برآورد اولیه 87.034.073.358ریال می باشد.
 -5تضمین شرکت در فرایندارجاع کار می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقد به حساب شماره
 310100004060039007655738شناسه واریز 962149660200000000000000000000حساب تمرکز وجوه سپرده
بانکمرکزیبنامادارهکلامورعشایرخراسانرضویویاسایرتضامینمعامالتدولتیمندرجدراسنادمناقصه
(تضامین مندرج در آیین نامه معامالت دولتی ) به مبلغ 4.352.000.000ریال
 -6مدت اجراء  4:ماه
 -7مدت اعتبار پیشنهاد از سوی مناقصه گران 3ماه می باشد.
-8اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگذار 38595016-17-19آدرسخیابانآخوندخراسانیبینآخوندخراسانی
 26و  28پالک 1096داخلی 17
-9مستنداتتامینمالیاسنادخزانهبانمادمعامالتیاخزا 001مورخه1403/08/21میباشد.

