
 9 بانک هدف مقاومت یمن 
در عربستان و امارات 

س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن از مقابله تم��ام جانبه با 
تحرکات خصمانه علیه کش��ورش و تحمیل معادالت جدید 
ب��ه ائتالف متجاوز خب��ر داد و درباره توس��عه بانک اهداف 
ارتش یمن در طول و عرض جغرافیایی کش��ورهای ائتالف 
متجاوز هش��دار داد. »یحیی س��ریع« س��خنگوی ارتش و 
کمیته ه��ای مردمی یمن به ارائه آماری درباره تحوالت این 
کشور در سال جاری میالدی، جزئیات مربوط به جنگ یمن 
و صنایع نظامی یمن پرداخت. وی در ابتدای سخنرانی خود 
از موفقیت ارتش یمن در تحمیل معادالت جدید بر ائتالف 
سعودی س��خن گفت. وی اعالم کرد: نیروهای مسلح تمام 

تحرکات خصمانه علیه کش��ور را خطری علیه نیروها، ملت 
و کش��ور ماس��ت، هدف خواهند گرفت. سریع  تأکید کرد، 
بر تمام عملیات های نظامی دش��من پاسخی در حد همان 
عملیات داده خواهد ش��د و و سطح پاس��خ به جنایت های 
ائتالف سعودی علیه غیرنظامیان یمنی باال برده خواهد شد. 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه گفت، هدف گرفتن 
»مزدوران یمنی« از س��وی ائتالف سعودی به مثابه جنایت 
جنگی است که باید موضعی مناسب در قبال آن اتخاذ کرد. 
دستورات مناسبی درباره عدم شلیک به کسانی که در حال 
فرار از جنگ هستند، داده شده است بویژه اگر از »مزدوران 

یمنی« باشند.
س��ریع گفت، اگر فرماندهی دستور اجرای عملیات را بدهد 
نیروه��ای یمنی آماده مرحل��ه وارد کردن ضرب��ات درآور 
هستند.س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن در اداکه تصریح 

کرد، عملیات غارت ثروت یم��ن از زمین و دریا را اقدامات 
نظامی خصمانه می داند که شایس��ته پاس��خ مناسب است. 
طرف های خارجی که به دش��من در غارت این ثروت کمک 
می کنند باید هش��دار یمن را جدی بگیرند. وی تأکید کرد: 
نیروه��ای ما به تمام مزدوران اج��ازه فرار از میدان جنگ و 
آمدن به س��مت نیروهای م��ا را خواهند داد زیرا در صورت 
فرار به سمت دشمن کش��ته خواهند شد.وی ادامه داد: در 
سطح اول بانک اهداف ۹ هدف بسیار مهم هستند که شش 

هدف در عربستان سعودی و سه هدف در امارات است.
س��ریع تأکید کرد: ادامه هدف قرار دادن ملت و کش��ور ما 
به معنای آن اس��ت که نیروهای ما پاسخ مشروع و مناسب 
خواهند داد و این پاسخ با ضربات درآور و بر اساس انتخاب 

فرماندهی درباره سطح پاسخ است.
وی ادامه داد، در سال ۲۰۱۹ یگان موشکی ارتش یمن ۱۱۰ 

عملیات انجام داده که سه عملیات با موشک »برکان«، چهار 
عملیات با موش��ک کروز »قدس ۱«، ۴۳ عملیات با موشک 
بالس��تیک »نکال«، ۱۲ عملیات با »قاسم« و ۴۷ عملیات با 
انواع موشک »بدر« بوده است. در این میان در ادامه افشای 
جنایات سعودی وزارت بهداشت یمن اعالم کرد، در نتیجه 
فروپاش��ی سیستم بهداش��ت و درمان یمن به دلیل جنگ 
سعودی،  ۱۶۰۰ مورد مش��کوک به آنفلونزای خوکی ثبت 
ش��ده که ۵۰ نف��ر آنها فوت کرده اند. در این میان مراس��م 
شماری از نظامیان در یکی از استان های جنوبی یمن که به 
نظر می رسد از متحدان امارات هستند، امروز شاهد انفجاری 
مهیب بود. مقام��ات صنعا ضمن برش��مردن آمار موفقیت  
نهاده��ای امنیتی آن در برابر ائتالف متجاوز عربی از س��ال 
۲۰۱۵ تاکنون، تاکید کردند معضالت اقتصادی عربس��تان 

هیچ راه حلی جز پایان دادن به جنگ یمن ندارد.

 اردن: یک نماینده پارلمان اردن مخالفت شدید 
خود با توافقنامه گازی با رژیم صهیونیستی را اعالم 
کرد. »طارق س��امی خوری« نماینده پارلمان اردن 
در این خص��وص اعالم کرد: هرگز موافق توافقنامه 
خرید گاز از اس��رائیل نیستم. گفتنی است، هزاران 
ت��ن از مردم اردن ب��ا برگزاری تظاه��رات در امان 
پایتخت این کشور اعتراض خود را نسبت به توافق 

نامه گازی با رژیم صهیونیستی اعالم کردند.

 صربس�تان: در پی تصویب یک قانون جنجالی 
مذهبی در پارلمان مونته نگرو، گروهی از نمایندگان 
پارلمان مونته نگرو و صربس��تان ب��ا یکدیگر درگیر 
ش��دند. نمایندگان پارلمان صربستان و مونته نگرو 
در پ��ی تصویب قان��ون مالکیت اموال کلیس��اها با 
یکدیگر درگیر شدند و در جلسه پارلمان به یکدیگر 

حمله ور شدند.

 اوکراین: رس��انه های روسی از آغاز تبادل بزرگ 
زندانیان میان روسیه و اوکراین خبر دادند که طی 
آن ۵۵ زندانی به دولت کی یف تحویل و 8۷ زندانی 
نیز از کی یف جابه جا شدند. خبرگزاری اینترفکس 
با انتشار این خبر از این رویداد به عنوان یک تبادل 

زندانی بزرگ نام برده است.  

 الجزای�ر: »عبدالمجی��د تب��ون« رئیس جمهور 
الجزائ��ر طی فرمانی »عبدالعزیز جراد« را به عنوان 
نخس��ت وزیر این کش��ور تعیین کرد. تبون ۱۰ روز 
پیش »صبری بوقادوم« وزیر امور خارجه الجزائر را 
به عنوان نخس��ت وزیر موقت و رئیس دولت مجری 
امور و جانش��ین »نورالدین ب��دوی« منصوب کرده 

بود.

 کره ش�مالی:  »کی��م جون��گ اون« رهبر کره 
ش��مالی در آس��تانه ضرب االجل پایان سال جاری 
میالدی که برای واشنگتن تعیین کرده تا مواضعش 
را در قبال کره ش��مالی منعطف کند، نشستی را با 
مقامات عالیرتبه حزب حاکم این کشور برگزار کرد. 
جلس��ه مقدماتی این نشست در حالی آغاز شد که 
گمانه زنی های گسترده ای وجود دارد مبنی بر اینکه 
کره ش��مالی برای آزمایش یک موش��ک بالستیک 

بین قاره ای آماده می شود.

 س�وریه: تالش دولت س��عودی برای کنار زدن 
ترکیه و بس��ط نفوذ خود در میان معارضان سوریه، 
س��رانجام هیأت عالی معارضان را بار دیگر دچار دو 
دس��تگی کرد. نشست »ائتالف معارضین مستقل« 
س��وریه پس از دو روز در ریاض، پایتخت عربستان 
س��عودی به پایان رسید و جار و جنجال زیادی در 

محافل معارضان سوریه به پا کرد.

 ایتالیا: ادامه بحران اقتصادی در یک دهه گذشته 
در ایتالیا موجب ظهور نس��ل جدید بی خانمان ها 
در این کش��ور شده است. بسیاری از بی سرپناهان 
در ایتالیا، به علت کاهش فرصت های شغلی، بیکار 
ش��ده و به تدریج خانه و زندگی خود را از دس��ت 

داده  و در کنار خیابان زندگی می کنند.

ذرهبین

مردم بحرین برای رسیدن به حقوقشان جدی هستند
رهبر نهضت اس��المی بحرین اعالم کرد، مردم بحرین در مس��یر رسیدن به 

حقوق قانونی خود جدی هستند
آیت اهلل شیخ عیسی قاس��م، رهبر نهضت اسالمی بحرین اعالم کرد، مردم 
بحرین در مس��یر رس��یدن به حقوق قانونی خود جدی هس��تند و جنبش 
مردمی بحرین همچنان مس��المت آمیز به راهش ادامه خواهد داد.وی افزود، 
زندانی کردن هر فرد حاضر در تحصن ها یا اعتراضاتی که برای رسیدن به حقوقشان 
برپا می شود ظلم است و زندانی کردن شیخ علی سلمان نمونه ای از این ظلم شمرده 
می ش��ود. این مرجع بحرینی در ادامه از راهکار سیاسی به عنوان تنها راه برای حل 
بحران بحرین یاد کرد و گفت: آزادی همه زندانیان سیاسی بخشی از این راه حل به 
ش��مار می آید. ملت بحرین از سال ۲۰۱۱ قیامی سراسری را برای احقاق حقوقشان 

آغاز کرده اند که واکنش آل خلیفه سرکوب و بازداشت و لغو تابعیت بوده است. 

ترکیه هرگز از سوریه خارج نمی شود
 »خلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه  در س��خنانی اعالم کرد که آنکارا به هیچ 
وجه از نقاط مراقبت دوازده گانه در ادلب سوریه چشم پوشی نخواهد کرد.

وی که در جمع ش��ماری از فرماندهان ارتش مس��تقر در نزدیکی مرزهای 
س��وریه س��خن می گفت بر این موضوع که آنکارا از سوریه خارج نمی شود، 
تاکید کرد.وزیر دفاع ترکیه گفت: نقاط دوازده گانه با شجاعت کامل در حال 
اجرای ماموریت خود برای ضمانت توقف درگیری در استان ادلب هستند. این نقاط 
در صورتی که هدف حمله قرار بگیرند بدون ش��ک پاس��خ خواهند داد.طبق توافق 
آس��تانه که می سال ۲۰۱۷ حاصل ش��د، چند منطقه در سوریه از جمله نقاطی در 
استان ادلب، جزء طرح »کاهش تنش« قرار دارد و کشورهای ترکیه، ایران و روسیه 
با استقرار نقاطی برای مراقبت و دیدبانی، وظیفه تضمین اجرای این توافق را دارند. 

ترکیه دوازده نقطه مراقبت در استان ادلب دارد.

حمایت اروپایی ها از زباله های وحشی انسان نما 
نماینده س��وریه در سازمان ملل خطاب به کشورهای اروپایی: چه زمان می 
خواهید زباله های وحش��ی انسان نمای خود را از سوریه بازگردانید؟   بشار 
جعفری در نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد درباره بودجه این 
سازمان برای سال ۰۲۰ میالدی، گفت: ما نیز خود را از آنچه در پیش نویس 
قطعنام��ه مربوط به بودجه وارده ش��ده در ارتباط به آنچه »IIIM« ، مجمع 
عمومی سازمان ملل قطعنامه ۲۴8/۷۱ را تصویب کرد که مقرر داشت یک سازوکار 
بین المللی مستقل و بی طرف برای کمک به تحقیقات و پیگرد قانونی افراد مسئول 
در جنایات بسیار خطرناک- طبق طبقه بندی قوانین بین المللی- مرتکب شده در 
سوریه از مارس ۲۰۱۱ ایجاد شود نامیده می شود، مبرا می دانیم. این طرح که هدف 
از آن، وارد کردن منابع مالی موس��وم به »IIIM« در بودجه عادی س��ازمان ملل 

متحد است، اساسا برای جناح بندی های سیاسی و مالی شکل گرفته است. 

فرامرز اصغری

هن��د طی هفته ه��ای اخیر صحنه اعترا ض های گس��ترده 
مردمی بوده که با س��رکوب گری و مشت آهنین نیروهای 
امنیتی همراه بوده است. ۲۰۰ میلیون مسلمان در هند در 
نتیجه قوانین شهروندی جدید در کابوس به سر می برند. 
پارلم��ان هند دهم ماه جاری میالدی قانونی را به تصویب 
رساند که بر اساس آن مهاجران غیرمسلمان از سه کشور 
همسایه )یعنی پاکستان، افغانستان و بنگالدش( می توانند 

شهروندی هند را به دست آورند اما مهاجران مسلمان باید 
تابعیت هندی خود را اثب��ات کنند. به دنبال تصویب این 
قانون صدها هزار مس��لمان هندی در اعتراض به تصویب 
قانون جدید تابعیت در سرتاسر این کشور تظاهرات کردند 
و اعتراضات به دانش��گاه ها هم کش��یده ش��د و در مقابل 
پلیس هند نی��ز با یورش به تجمعات اعتراضی به ش��کل 
بی س��ابقه ای مسلمانان را سرکوب کرد. این اقدام در حالی 
صورت گرفته اس��ت که چندی پیش در قبال کشمیر نیز 
خودمختاری این منطقه لغو و س��رکوب مطالبات مردمی 

در این منطقه شدت گرفت.
 حال این س��وال مطرح اس��ت که چرا دولتم��ردان هند 
چنی��ن روی��ه ای را در پیش گرفته اند؟ برخ��ی بر این امر 

تاکید دارند که س��اختار حاکم بر هند نژاد نژادی دارد لذا 
تش��دید فشارها بر مس��لمانان را در پیش گرفته است که 
البته بخشی از آن برگرفته از تنشها میان هند و پاکستان 
اس��ت که بر ش��دت این فش��ارها می افزاید . این مسئله 
مطرح است که این رویکرد هند برگرفته از برخی اقدامات 
آن در سیاست خارجی است که محور آن را توسعه روابط 
با آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و سعودی تشکیل می دهد. 
با توجه به ماهیت ضد اس��المی این جریان، این مس��ئله 
مطرح اس��ت که هند با سرکوب مسلمانان به دنبال جلب 

رضایت اینان است. 
به هر تقدیر این اقدامات س��رکوب گرایان��ه با هر عنوانی 
که باش��د در حالی صورت می گیرد که یک اصل در قبال 

آن جای س��وال دارد و آن سکوت کشورهای غربی مدعی 
حقوق بش��ر در برابر حذف حقوق دهها میلیون مس��لمان 
است. نهادهایی که برای مرگ یک تمساح اشک می ریزند 
و کشته شدن یک نفر در کشوری خاص را نمادی از نقض 
حقوق بش��ر م��ی نامند در برابر لغو حق��وق دهها میلیون 
س��ملمان راه س��کوت در پیش گرفنخ و حمتی به فروش 
تس��لیحات و روابط گسترده تر با هند می پردازند. این نوع 
رفتارهای دوگانه نش��ان می دهد که غرب همچنان همان 
سیاس��ت های ضد بشری گذش��ته اش را ادامه می دهد و 
ادعاهای حقوق بش��ری آن ادعایی صرفا فریبکارانه اس��ت 
که برای پنهان س��ازی حمایت هایش��ان از کشتار و نقض 

حقوق مسلمانان صورت می گیرد. 

یادداشت

گزارش

گروه های مقاومت فلسطین بر ادامه راه مقاومت تاکید کردند 
چنانکه جهاد اسالمی فلسطین در نشست دفتر سیاسی خود 
بر ادام��ه راه مقاومت و جهاد، مقابله با عادی س��ازی روابط و 

هوشیار بودن در پرونده انتخابات تأکید کرد.
 دفتر سیاس��ی جنبش جهاد اس��المی فلسطین دومین دور 
نشس��ت خود را برگزار و بر ادامه مقاومت و جهاد علیه پروژه 
صهیونیس��تی مورد حمایت آمریکا و رفتن به س��مت پروژه 
آزادسازی فلس��طین تأکید کرد.بر اساس گزارش خبرگزاری 
فلس��طینی »سما«، جهاد اس��المی اعالم کرد، مقاومت قابل 
چانه زنی نیست و گزینه ملت فلسطین همان مقاومت و جهاد 
است.دفتر سیاسی این جنبش خواستار بهبود اوضاع زندگی 
آوارگان فلسطینی در اردوگاه های لبنان شد و اعالم کرد، این 
آوارگان در ش��رایطی سخت و پیچیده زندگی می کنند.جهاد 
اس��المی  در ادامه از روند عادی سازی برخی کشورهای عربی 
با رژیم صهیونیس��تی انتقاد کرد و آن را خنجر زدن از پشت 
به ملت فلس��طین توصیف کرد.این جنبش فلسطینی سپس 
از ادامه اقدامات در راس��تای عادی س��ازی روابط و تبعات آن 
برحذر داشت و از کشورهایی که هنوز حاضر به عادی سازی 

روابط خود با رژیم صهیونیستی نش��ده اند، قدردانی کرد.این 
جنبش فلسطینی سپس درباره اینکه انتخابات نسخه ای برای 
تشدید اختالفات در راستای تحقق تمایالت دشمن و مزدوران 

آن باشد، هشدار داد.
همچنی��ن س��خنگوی حم��اس در واکنش به اخب��ار برخی 
رسانه های رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد، هیچ مصالحه ای با 
این رژیم در کار نخواهد بود.»عبداللطیف القانوع« سخنگوی 
حماس به ش��بکه »المیادین« گفت، هیچ مصالحه ای با رژیم 
صهیونیستی در کار نیس��ت و تنها توافق هایی برای شکست 
محاصره نوار غزه در جریان است. تلویزیون رژیم صهیونیستی 
مدعی شده بود که در جلسه  کابینه امنیتی این رژیم درباره 
بندهای آتش بس می��ان تل آویو و حماس بحث و تبادل نظر 
خواهد ش��د. قرار اس��ت »مئیر بن ش��بات« رئیس ش��ورای 
امنیت داخلی رژیم صهیونیس��تی بندهای تفاهمات اخیر با 
میانجی گری مصر را ارائه کند ، این بندها ش��امل موضوعاتی 
مانند صید، ورود تجار، بیمارس��تان ها و گاز می ش��ود. در این 
میان رئیس پیش��ین اتحادیه روزنامه نگاران فلسطینی اعالم 
کرد، رژیم صهیونیس��تی در س��ال ۲۰۱۹ صدها مورد تخلف 

علیه خبرنگاران انجام داده و به صورت مس��تقیم به س��مت 
چشم خبرنگاران شلیک کرده است.

 همچنین دفتر هماهنگ کننده س��ازمان ملل متحد در امور 
انسانی در قدس اشغالی از ویرانی بیش از ۶۰۰ واحد مسکونی 
به دست اشغالگران صهیونیست در سال ۲۰۱۹ خبر داد. دفتر 
هماهنگ کننده س��ازمان ملل در امور انسانی در شهر قدس 
اش��غالی )اوچا( در گزارشی با عنوان "حمایت از غیرنظامیان" 
اعالم کرد: در سال ۲۰۱۹ اشغالگران ۶۱۷ واحد مسکونی واقع 

در کرانه باختری اشغالی را ویران کردند.
دفتر س��ازمان ملل در ادامه گ��زارش خود تاکید کرد: در بازه 
زمانی دهم تا بیست وسوم دسامبر ۲۰۱۹ در پی عملیات های 

تخریب 8۹8 فلسطینی نیز آواره شدند.همچنین در گزارش یاد 
شده آمده است: مسؤوالن رژیم اشغالگر طی دو هفته گذشته 
۲۹ واحد مسکونی واقع در منطقه "ج" و شهر قدس اشغالی را 
به بهانه نداشتن مجوز ساخت و ساز ویران کردند که به آوارگی 
۴۵ فلس��طینی و خسارت دیدن بیش از ۱۰۰ تن دیگر منجر 
شد. خبردیگر آنکه منابع صهیونیستی از تالش های گسترده 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای مقابله با توافق امضا شده 
بین ترکیه و لیبی خبر دادند.منابع صهیونیستی گزارش دادند 
که »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی تالش  
برای مقابله با توافقنامه امضا ش��ده بین ترکیه و دولت وفاق 

ملی به ریاست »فائز السراج« را آغاز کرده است.
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گروه های مقاومت بر مقابله با اشغالگران قدس تاکید کردند

مقاومت بدون چانه زنی و مصالحه

شهردارى پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد  مجوز شماره 98/576ش-1398/9/18 و براساس صورتجلسه کمسیون قانون حفظ و گسترش فضاى سبز 
شهردارى تعدادى از تنه درختان خشکیده و سرپا در پارکها و سطح شهر را یکجا  از طریق نشر آگهى مزایده به فروش برساند.

( الزم به ذکر است کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام خواهد گرفت).
1- واریز نقدى سپرده شرکت درمزایده به شماره حساب 3100000883006 یاارائه ضمانت نامه بانکى (حداقل با اعتبارسه ماهه)

2- سپرده نفرات اّول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با شخص برنده نزد شهردارى باقى خواهد ماند و در صورت انصراف هرکدام و یا عدم انعقاد قرارداد ظرف 
مدت 7 روز سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 

3- کلیه اقدامات از جمله تشخیص درختان قابل قطع با هماهنگى واحد فضاى سبز شهردارى مى باشد.
4- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها بنا به صرفه و صالح شهردارى مختار است.

5- کلیه هزینه هاى مربوط به قطع و حمل وتمیز کردن جاى آن وهزینه نشر آگهى و سایر هزینه ها برعهده برنده مزایده مى باشد. 
6-نفر برنده موظف است ظرف مدت 7 روز وقت ادارى نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید . 

7- به پیشنهادهاى مخدوش، مبهم، مشروط، فاقد فیش سپرده و خارج از مهلت مقّرر قانونى به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 WWW.SETADIRAN.IR  8- نحوه ارائه پیشنهاد : شرکت کنندگان مى بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد

سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت (الف) اسناد مزایده را در پاکت (ب) و پیشنهاد قیمت را در پاکت (ج) و هر سه پاکت را به صورت الك شده 
و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد و به حراست شهردارى تحویل داده و رسید دریافت دارند. 

9- مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده :   ازمورخه 1398/10/03 تا آخر وقت ادارى مورخه  1398/10/07         
10- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد :  از مورخه 1398/10/08 تا آخر وقت ادارى مورخه 1398/10/17 
11-  بازگشایی و بررسی پیشنهادها :  در مورخه 1398/10/18 -  دفتر شهردار - ساعت 15 بعد از ظهر .

12- نحوه تهیه و خرید اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت و کسب اطالعات و نحوه اطالع رسانی صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) 
WWW.SETADIRAN.IR  امکانپذیر است.                                                                                    

نوبت اول:1398/10/04-  نوبت دوم 1398/10/09

–

قیمت پایه براى هر وزن تقریبى (کیلو)نوع درختردیف
کیلو(ریال)

آدرسمبلغ سپرده(ریال)اندازه قطر شاخه یا تنه

پارك مغان و گردشگرى10/400/000تا اندازه دسته بیل320006/500کاج و سایر1


