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پيامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بيان نمايند.
بيصبرانه منتظر پيامهاي گرم شما هستيم.

شاهبیت

القدسلنا

روایتی از متفاوتترین روز قدس  40سال اخیر ؛

ماه مه  ۱۹۴۸برابر با بیست و چهارم اردیبهشت سال  ۱۳۲۷یادآور کوچ اجباری میلیونها فلسطینی 
پانزدهم
نهای آبا و اجدادیشان است که با یورشهای نظامیان صهیونیستی تحت حمایتهای گسترده
از سرزمی
وآمریکابهوقوعپیوستوسرمنشأبسیاریاز جنایاتهولنا کوضدبشریصهیونیستهادر کشورهای
انگلیس
شد.اشغالگران صهیونیست پس از حمله به  ۷۷۴روستا و شهر در سرزمینهای فلسطینی و کشتار
منطقه
غیرنظامی مسلمان و مسیحی حدود  ۸۰درصد از خا ک فلسطین را اشغال کردند و بازماندگان این فاجعه
 ۱۵هزار
انسانی را به کرانه باختری رود اردن ،باریکه غزه و کشورهای همسایه مانند سوریه ،اردن و لبنان کوچاندند.
شده که ارزش داراییهایی که فلسطینیها در سالهای  ۱۹۴۷و  ۱۹۴۸از دست دادند ،معادل  ۵۷میلیارد
برآورد
طبق ارزش دالر سال  ۱۹۴۸بوده است .تا به امروز  رژیم اشغالگر هرگز غرامتی به فلسطینیها به خاطر ضرر
دالر بر
و زیانهایی که به آنها وارد کرد ،نداده است.

تاریخچه روز قدس
امام
خمینی (ره)،در روز ۱۳رمضان۱۳۹۹قمریبرابربا۱۶مرداد۱۳۵۸در پیامی خطاببهمسلمینایرانوجهان،
آخرین
جمعه
ماه
رمضان
را
روز
قدس
نامید
و
از
مسلمانان
جهان
و
دول
ت
های
اس
المی خواست برای کوتاه کردن
دست دولت اسرائیل و پشتیبانان آن به هم بپیوندند.
امام
خمینی(ره) در بخشی از این پیام فرمودند« :در شب قدر ،مسلمانان با شبزندهداری و مناجات خود از
قید
بندگى
غیر
خداى
تعالى که
شیاطین
جن
و
ان
س
اند،
رهاشده
و
به
عبودیت خداوند درمیآیند و در روز قدس
که
آخرین روزهاى شهر اهَّلل اعظم است ،سزاوار است که مسلمانان جهان از قید اسارت و بردگى شیاطین بزرگ
و
ابرقدر
ت
ها
رهاشده
و
به
قدرت
الیزال
اهَّلل
بپیوندند
و
دست
جنایتکاران
تاریخ
را
از کشورهاى مستضعف قطع
و رشته
طمع آنان را بگسالنند .روز قدس فقط روز فلسطین نیست ،روز اسالم است؛ روز حکومت اسالمی است.
روزی
است کهبایدجمهوریاسالمی در سراسر کشورهابیرقآنبرافراشتهشود.روزیاست کهبایدبهابرقدرتها
فهماند که
دیگر
آ
ن
ها
نم
ی
توانند
در
ممالک
اسالمی پی
شروی کنند.
من روز قدس را روز اسالم و روز رسول ا کرم
میدانم و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم».

رهبر انقالب سخنران اصلی روز جهانی قدس
جهانی قدس امسال در شرایطی برگزار میشود که به علت شیوع بیماری کرونا ،امکان حضور وسیع مردمی در
روز
کشورهایجهانهمانندسالهای گذشتهوجودنداردورهبرانجهانمقاومتبرنامههایسخنرانی خودرادر قالب
یدئوکنفرانسارائهخواهندداد.برهمیناساسروزجمعههمزمانباروزجهانی قدسرهبرمعظمانقالبدرساعت۱۲
و
تهران با جهان اسالم سخن خواهد گفت که این برنامه بهصورت زنده از شبکههای تلویزیونی و رادیویی
بهوقت
یشود .شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین نیز روز گذشته  رخصوص روز قدس سخنرانی کرد  .
پخش م
النخاله» دبیر کل جنبش جهاد اسالمی فلسطین نیز امروز در ساعت  ۱۹:۳۰در خصوص قدس و آخرین تحوالت
«زیاد
فلسطین سخن خواهد گفت  .امروز همچنین پس از اذان مغرب ،سید عبدالملک الحوثی ،رهبر انصار اهلل یمن نیز از
شبکه المسیره به سخنرانی خواهد پرداخت .سید حسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان همچون سالهای
طریق
گذشته روز گذشته در زمینه روز قدس سخنرانی کرد.

تازهترینجنایترژیمصهیونیستی
چهلو
یکمینروزجهانی قدسدرحالی آغازمیشود کهسیاستهایخطرنا کواشغالطلبانهاسرائیلبهمرحله
تازهای
رسیده
است.
بر
این
اساس،
دولت
اسرائیل
با
مغتنم
شمردن
حضورترامپدر کاخسفیدپسازانتقالسفارت
این کشور به بیتالمقدس و همچنین پروژه معامله قرن ،این بار قصد دارد بخشهایی از کرانه باختری رود اردن
را که در
سال  ۱۹۶۷به اشغال خود درآورده به انضمام خا ک خود درآورد .نتانیاهو و رقیب او بنی گانتس پس از سه
دوره
انتخابات پارلمانی باالخره برای تشکیل یک "دولت وحدت ملی" با یکدیگر به توافق رسیدند .ازجمله مفاد
موافق
ت
نامه
این
دو
الحاق
بخ
ش
هایی
از
سرزمی
ن
های
اشغ
الی فلسطین در کرانه باختری رود اردن از روز اول ماه
ژوئیه
امسال ( ۱۱تیر) است .هدف آنها این است که تا دولت دونالد ترامپ در آمریکا رئیسجمهور است این طرح
را
عملی کنند.
دولت
ترامپ
از
حامیان
جدی
دولت
اسرائیل
و
شخص بنیامین نتانیاهو است.

نشستهای تو به شطرنج و وای بر مهتاب

که پیش روی تو باید سیاه بردارد!...

دعایروز

توییتر

رویوران،کارشناسبرجستهتحوالتفلسطین:

روز قدس راهبرد امت اسالمی برای پیوند با آرمانهای فلسطین است
کارشناسبرجستهتحوالتفلسطینروز جهانی قدسراراهبردامتاسالمی برای
پیوند با آرمانهای فلسطین دانست و معتقد است در صورت مصادره غور(دره)
اردنوبخشقابلتوجهی از کرانهباختریموججدیدیاز انتفاضهشروعمیشود
که به زیان تلآویو خواهد بود.
وی در گفتوگو با تسنیم در ارتباط با روز جهانی قدس گفت :روز قدس یک
استراتژی است که امام خمینی(ره) برای آزادسازی فلسطین مطرح کرد .بخشی 
از این استراتژی مدنی است ،بخشی نظامی است و برخی محورهای آن مربوط به
امت اسالمی است .روز قدس ،راهبردی برای امت اسالمی است تا میان یک فرد
مسلمانباآرمانهایفلسطینارتباطبرقرار کند.روز قدس،روز بیعتبافلسطین
است.روز قدس،روزینیست کهفقطبهتظاهراتوراهپیماییمحدودشودبلکه
تظاهرات و راهپیمایی یکی از تجلیات بیعت با آرمان فلسطین است.
این کارشناس برجسته تحوالت حوزه فلسطین در پاسخ به این سؤال که دولت
جدید تلآویو میخواهد منطقه غور اردن و شهرکهای صهیونیست نشین در
کرانه باختری را به فلسطین اشغالی ضمیمه کند ،در صورت اجرای این طرح،
چه تأثیرات و پیامدهایی بر فلسطین و منطقه بهجای خواهد گذاشت؟ اظهار
داشت:آنچهدرحال 
ی کهر خدادناست،یک کارغیرقانونی است،یعنی ا گربامنطق
قانون بینالملل پیش برویم ،قدس ،کرانه باختری ،نوار غزه ،مناطق اشغالی در
قطعنامههای  338 ،242و نزدیک به  60قطعنامه دیگر تحت عنوان «ا کوپایلند»
یعنی «منطقه اشغالی» یاد شدهاند.
ای 
ن که رژیم صهیونیستی بیاید و این منطقه را تصرف کند و وضعیت آن را تغییر
دهد،
این
ده

ن
کج
ی 
به
قوانین
بی
ن
الملل
ی 
است.
ای

ن
که
آمریکا
در
این
چارچوب،

طرح ارائه کند و به تلآویو در انجام اقدام مزبور کمک کند ،این نشان میدهد
که دولت آمریکا یک دولت ناقض مقررات بینالمللی است .واشنگتن دست رژیم
صهیونیستی را باز گذاشته تا هر وقت که صالح دانست ،غور و بخش قابلتوجهی 
از کرانه باختری را به فلسطین اشغالی ضمیمه کند ،این درحالی است که چنین
اقدامی بسیار خطرنا ک است.
به گفتهوی،الحاقمنطقهغور و شهرکهایصهیونیستنشیندر کرانهباختری
به فلسطین اشغالی سبب میشود شرایط غرب آسیا پیچیدهتر از گذشته شود .در
اینجا باید گفت هیچ کشوری جز آمریکا از این الحاق حمایت نم 
ی کند .اروپا تهدید
کرد هاستچنانچهتلآویوچنین
الحاقی راانجامدهد،اق
دامات کیفری
علیهرژیم
ً
صهیونیستی انجام خواهد داد .قطعا  جهان اسالم در قبال مصادره بخشهای
قابلتوجهی از اراضی کرانه باختری و منطقه غور سکوت نخواهند کرد .شایانذکر
است که کشورهایی کهبارژیمصهیونیستی پیمانبهاصطالحصلحامضا کردهاند
مثل اردن با این الحاق بهشدت مخالفاند.
رویوران درباره احتمال شروع موج جدید
انتفاضه
فلسطینیان
با
مصادره
بخش
قابلتوجهی از اراضی کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی  گفت :جامعه
فلسطینی باید از موجودیت و سرزمین خود دفاع کند .به اعتقاد بنده ،چنین
الحاقی میتواند موج جدیدی از انتفاضه را در فلسطین به وجود آورد زیرا رژیم
صهیونیستی با یک ساختاری ،پیمان صلح اسلو را امضا کرده بود که در رام اهلل 
به نام فلسطینیها حکومت م 
ی کرد و  80درصد عملیات علیه رژیم صهیونیستی 
را کشف و خنثی م 
ی کرد ،بهعبارتدیگر رژیم صهیونیستی کرانه باختری را اشغال
کرده بود اما هزینههای اشغال را پرداخت نم 
ی کرد.

در هنگام استحمام بسیار دقت کنیم

روابط عمومی شرکت آبفا درسیستان و بلوچستان

شهرداری فیروزكوه در نظر دارد نسبت به «وا گذاری بازار روز شهرداری فیروزكوه به صورت
ی گردد
اجارهغرفهایویكجا»بارعایتمقرراتمربوطهاقدامنماید.لذااز متقاضیاندعوتم 
حدا كثر ظرف مدت  10روز از انتشار این آ گهی ضمن بازدید از واحدها و اخذ اسناد و مدارك
مزایده و كسب اطالعات مربوطه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنا:
 هزینه درج آ گهی مذكور و هزینههای متعلقه به عهده برنده مزایده خواهد بود. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد. چنانچه نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده شركت در مزایده بهنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
شماره تماس021-76442114 :
آدرس سایت شهرداری فیروزكوهWWW.Firuzkuh.ir :

جعفر پرج – شهردار فیروزكوه

تاریخ انتشار99/2/30 :
خ ش99/2/30 :

ابوالفضلملکنیا

روز قدس امسال متفاوتترین روز قدس  40سال اخیر
ی که شیوع کرونا در آخرین
به شمار میرود .درحال 
فصل بهار کمی فروکش کرده اما متولیان حوزه سالمت
کشور برای جلوگیری از فرا گیری مجدد آن تصمیم گرفتند
تا روز قدس بدون حضور فیزیکی مردم کشورمان برگزار
شود و سخنرانی رهبر فرزانه انقالب مهمترین بخش
این مراسم خواهد بود .ضمن اینکه در فضای مجازی
نیز هشتگ های روز قدس فعالشده و کاربران بسیاری
نقطه نظرات خود را در این زمینه ابراز میکنند .به نظر
میرسد روز قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین
این ظرفیت را دارد تا به هر نحوی که برگزار شود اثرگذاری
خود را برجای گذاشته و جهان اسالم بتواند از این
اتفاق مهم برای بازپسگیری حقوق مردم مظلوم
فلسطین استفاده نماید.

آ گهی مزایده عمومی
شرکت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان

آ گهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

 )1نام دستگاه مناقصه گذار :شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
 )2نوع مناقصه :یک مرحله ای با ارزیابی ساده.
 )3موضوع مناقصه :خرید لوله های آبده فوالدی چاهها ( مانیسمال) بدون درز بوشنی به قطر  6اینچ به ضخامت  6میلیمتر
 )4دستگاه نظارت :معاونت بهره برداری.
 )5مدت زمان تحویل :حدا کثر زمان تحویل لوله های فوق  30روز پس از تاریخ ابالغ قرارداد در شهر زاهدان می باشد.
 )6مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ  ( 285000000دویست وهشتاد و پنج میلیون ) ریال بهعنوان تضمین شرکت در فرآیند
ارجاع کار که میبایست به صورت فیش واریز وجه به حساب نسیم  4001114207144783نزد بانک مرکزی بهنام تمرکز وجوه سپرده (
بودجه عمومی) شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان و یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمدید بدون هیچگونه
قید و شرط که ضمن بارگذاری تصویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد)اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را به دستگاه
مناقصه گذار تحویل نمایند.
تولید کنندگان تامین کنندگان ( نمایندگیهای رسمی) واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irو با پرداخت مبلغ  ( 200000دویست هزار) ریال اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه
مدارک الزم شامل پا کات (الف)( ،ب) و (ج) تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق بارگذاری نمایند.
آدرس وب سایت www.abfasb.ir

تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/31
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/3/1
خ ش 99/2/31

آ گهی مزایده عمومی یكمرحلهای

دفتر قراردادهای
شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان
قدر آب این نعمت الهی را بدانیم.

نوبت اول

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  5/3/1890مورخ  99/01/31شورای محترم اسالمی شهر نسبت به
وا گذاری حق بهرهبرداری بازارچه تقوی و واوان (به صورت اجاره) به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق
ی گردد جهت شركت در
برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید .بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت م 
مزایده و دریافت اسناد همراه با معرفینامه و مهر شركت به اداره قراردادهای شهرداری اسالمشهر مراجعه نمایند .ضمنا مهلت
دریافتوارسالپیشنهاداتحداقلدهروز پساز چاپآ گهینوبتدومخواهدبود.هزینه كارشناسیودرجآ گهیدر روزنامه
به عهده برنده مزایده عمومی میباشد.
ردیف

موضوع مزایده عمومی

اجاره پایه ماهانه كارشناسی
(ریال)

رزومه فعالیت

مبلغ سپرده شركت در مزایده
عمومی (ریال)

1

واگذاری حق بهرهبرداری بازارچه شماره ( )2تقوی واقع در
اسالمشهر – خیابان ابوذر – ضلع شمالی پارك تقوی (به صورت
اجاره)

392/072/235

2

واگذاری حق بهرهبرداری بازارچه شماره ( )1واوان واقع در واوان
– بلوار امام خمینی – ضلع جنوبی میدان امام خمینی – روبروی
پاساژ سه طبقه (به صورت اجاره)

409/735/000

حداقل به مدت سه سال مستمر
سابقه مدیریت در مراكز تجاری یا
فروشگاههای بزرگ و  4قرارداد
كار مشابه

857/000/000

895/000/000

مهلت دریافت اسناد :از مورخ  99/3/6لغایت 99/3/17
مهلت تحویل اسناد99/3/18 :

تاریخ انتشار نوبت اول99/2/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/3/6 :
خ ش99/2/30 :

حضرت امام سجاد علیهالسالم:
ىگردیم
پروردگارا؛مابهسویتوبرم 
در روز عید فطرمان كه آن را براى
اهلایمانروزعیدوشادىوبراى
اهل ملت خودت روز اجتماع و
همیارى قراردادی.

بار خدايا تو مرا از خودم بهتر
میشناسی و من خود را بيشتر از
آنان میشناسم ،خدايا مرا ازآنچه
اينان میپندارند ،نيكوتر قرار ده و
آنچه را كه نمیدانند بيامرز.

درصورتیکه بعد از ماه مبارک رمضان ،رژیم
غذاییمتعادلومتنوعوباچربی کماستفاده
نشود،دوبارهچربیهایغذابهچربیذخیره
تبدیلشده کهمیتواندموجبافزایشچربی
خون ،فشارخون ،اضافهوزن ،سکته قلبی،
مغزی و سایر بیماریها شود.

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M

اول  خرداد 1398
 27رمضان1441
21می  2020
سالسي و چهارم

نش ��انی :تهران،خيابان اس ��تاد نج ��ات اللهی جنوبی
خياب���ان ش���هيد اس���ماعيل محم���دی -پ�ل�ا ک1
کد پستی 1599976711:تلفن88910806- 10:

حديث

حکمتنهجالبالغه

سالمت

حسین طال – شهردار اسالمشهر

شرکت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان

روابط عمومی شرکت آبفا درسیستان و بلوچستان

آ گهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

 )1نام دستگاه مناقصه گذار :شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
 )2نوع مناقصه :یک مرحله ای با ارزیابی ساده.
 )3موضوع مناقصه :خرید  10000متر انواع لوله پی اتیلن دو جداره کاروگیت به اقطار  500 ،400 ،315 ،250 ،200و  600میلیمتر به همراه
متعلقات.
 )4دستگاه نظارت :بازرس فنی.
 )5مدت زمان تحویل :حدا کثر زمان تحویل لوله های فوق  30روز پس از تاریخ ابالغ قرارداد و در شهر زابل می باشد.
 )6مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ  ( 343500000سیصد وچهل و سه میلیون و پانصد هزار) ریال بهعنوان تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار که میبایست به صورت فیش واریز وجه به حساب نسیم  4001114207144783نزد بانک مرکزی بهنام تمرکز وجوه سپرده
( بودجه عمومی) شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان و یا ضمانتنامه بانکی اعتبار حداقل سه ماه قابل تمدید بدون هیچگونه قید
و شرط که ضمن بارگذاری تصویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را به دستگاه
مناقصه گذار تحویل نمایند.
تولید کنندگان تامین کنندگان ( نمایندگی رسمی) واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irو با پرداخت مبلغ  ( 200000دویست هزار) ریال اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک
الزم شامل پا کات (الف)(،ب) ( ،ج) تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق بارگذاری نمایند.
آدرس وب سایت www.abfasb.ir

تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/31
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/3/1
خ ش 99/2/31

دفتر قراردادهای
شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان

