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سياست 2

به مناسبت 22 بهمن صورت گرفت؛ 

 مو  افقت رهبر انقالب
  با عفو یا تخفيف مجاز  ات
 تعدادی از محکو  مان

سياست 2

خاتمی: 

 از طرف اصالح طلبان
 قول می دهم همه از توافق 

حمایت کنيم
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مراسم بزرگداشت چهل و سومین پیروزی 
انقاب اســامی دیروز  همزمــان در تهران و 
بیش از ۱۵۰۰ شهر و بیش از ۳۰۰۰۰ روستای 
کشور برگزار شد. راهپیمایی22 بهمن دیروز 
با توجه به شــرایط بحرانی کرونا و لزوم رعایت 
دستورالعمل ها و نکات بهداشتی در شهرهای 
با وضعیت قرمز کرونایی مانند تهران عموما به 
صورت موتوریـ  خودرویی برگزار شد؛ گرچه 
در مواردی نیز برخی راهپیمایان به شیوه سنتی 

و با پای پیاده این روز را گرامی داشتند.
شبکه المنار در گزارشی در این مورد نوشت: 
انتشار ویروس کرونا مانع برگزاری راهپیمایی 
22 بهمن نشد و در برخی شهرها به طور محدود 
راهپیمایی پیاده نیز برگزار شد و در شهرهای 
دیگر به منظور جلوگیری از انتشــار ویروس 
کرونا این مراسم به شکل خودرویی و موتوری 
برگزار شد. مراسم راهپیمایی سالروز پیروزی 
انقاب اسامی  تقریبا در ۱۵۰۰ شهر و بیش از 
۳ هزار روستا در ایران برگزار شد.در ادامه این 
گزارش همچنین آمده است که 2۰۰ خبرنگار 

و عکاس خارجی این مراســم را پوشش دادند.
شبکه لبنانی المیادین نیز مراسم راهپیمایی 
22 بهمن در تهران را به طور زنده پوشش داد 
و خبرنگار این شــبکه که در میان راهپیمایی 
کنندگان بود تاکید کرد که علیرغم انتشــار 
ویروس کرونا مردم ایران بــه صورت موتوری 
و خودرویی در مراسم سالروز پیروزی انقاب 

اسامی مشارکت کردند.
شــبکه الجزیره قطر نیز همانند المیادین 
به پوشش مســتقیم راهپیمایی 22 بهمن در 
تهران پرداخت.خبرگزاری آسوشــیتدپرس 
در این باره در گزارشی نوشت: جشن 22 بهمن 
هم زمان با مذاکرات وین با قدرت های جهانی 
جهت احیای توافق هسته ای در حال برگزاری 
است. ترامپ در ســال 2۰۱۸ از توافق برجام 
خارج شــد و تحریم هایی را اعمال کرد و ایران 
نیز به طور تدریجی تعهداتش را کاهش داد.این 
خبرگزاری در ادامه نوشت: کسانی که در جشن 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی شرکت کرده اند 
پاکاردهایی را به اهتزاز در آوردند و شعار »مرگ 

بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« سر دادند. این 
دومین ســالگردی بود که این جشن به دلیل 

همه گیری کرونا با ماشین برگزار شد.
شبکه ای بی سی نیوز نیز نوشت که هزاران 
ماشین و موتورسیکلت در جشن چهل و سومین 
سالگرد پیروزی جمهوری اسامی ایران شرکت 
کردند؛ درحالی که به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا تعــداد افراد پیاده ای که در این جشــن 

شرکت می کردند کمتر بود.
خبرگزاری آناتولی نیز در گزارشی نوشت: 
کاروان موتوری و خودرویی از ساعات اولیه روز 
جمعه از اقصی نقاط تهران به سوی میدان آزادی 
- که یکی بزرگترین نقاط تهران اســت - آغاز 
شدبه نوشته آناتولی، شرکت کنندگان پرچم سه 
رنگ ایران را از شیشه خودروهایشان برافراشتند 
و سرود ملی فضای شــهر را پر کرد. مشابه این 
جشــن در شــهرهای بزرگ نظیر اصفهان، 
همدان، تبریز ، مشهد و قم نیز برگزار شده است.

همچنین خبرگزاری اردوپوینت در گزارشی به 
بازتاب راه پیمایی خودرویی در سالگرد چهل و 
سومین پیروزی انقاب اسامی ایران پرداخت 
و نوشــت: ایرانیان برای جشن پیروزی انقاب 

اسامی پشت فرمان نشستند.

بازتاب
آنچه از راهپیمایی موتوریـ  خودرویی 22بهمن در رسانه های جهان بازتاب ویژه یافت؛

اهتزازپرچمایرانازپشتفرمانها

پی ریزی طرحی برای پرداخت عیدی بازنشستگان از راه کاهش حقوق کارگران

کمکبهفقیر
ازجیببینوا
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دسترنج 4

 در چهل وسومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی
 مطرح شد؛

دغدغه های متفاوت 
برای ادامه مسیر 

چهل و سومین ســالگرد پیروزی انقاب 
اسامی امسال هم تحت تاثیر کرونا در سراسر 
کشور برگزار شــد.پرچم های ایران در دست 
سرنشینان ماشــین ها و موتورسواران نشان 
از یــک راهپیمایی خودرویی مــی داد. با این 
حال بازار بیانیه هایی که نگران انقاب بودند 
و پاســخ های تند و حتــی طعنه آمیز جریان 
انقابی از روزهای قبل 22 بهمن داغ شده بود. 
جایی که اصاح طلبان نگرانــی خود از آینده 
کشور و تضعیف جمهوریت را به رشته تحریر 
درآوردند و اصولگرایان از اســتراتژی »بانیان 

وضع موجود« در پاسخ استفاده کردند و روسای 
قوای مجریه و مقننه در پیش از خطبه های نماز 
جمعه غرب گرایان و پشیمانان از انقاب را مورد 
شــماتت قرار دادند.رئیس جمهور در سالروز 
پیروزی انقاب اســامی پیش از خطبه های 
نمازجمعه تهران گفت: در خصوص استقال 
اقتصادی کارهایی انجام شــده است که برای 
هیچ کس قابل انکار نیست. برای توسعه یافتگی 
در هر کوی و برزنی کار شده، اما راه بسیار داریم 
تا بتوانیم استقال اقتصادی را به مانند استقال 

سیاسی داشته باشیم. 

آنچه از راهپیمایی موتوریـ  خودرویی 22بهمن در رسانه های جهان بازتاب ویژه یافت؛

اهتزازپرچمایرانازپشتفرمانها
همين صفحه

نماینده بستان آباد در مجلس:

دولتنتوانستهترمز
افزایشقیمتهارابکشد

در فدراسیون فوتبال چه خبر است؟

جنگداخلی!

علم الهدی خطاب به قالیباف:

طرحصیانترا
هرچهسریعتر
تصویبکنید

همزمان با هشدار واشنگتن، کی یف روسیه 
را به محاصره دریایی متهم کرد؛ 

انسدادمنافذصلح
دراوکراین

100 شکارچی غیرمجاز 10 روز پرندگان میانکاله را 
به رگبار بستند!

جنگمسلحانهباطبیعت
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شهرنوشت 6

پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید . 

مبلغ برآورد اولیه پروژه موضوع مناقصه
مبنای قیمت محل تامین اعتبار)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در مدت اجراءپیشنهادی
توضیحاتمناقصه )ریال (

اجرای پروژه احداث 
فضای سبز پارک 

روبروی گلخانه اصغرآباد
از محل اعتبار 10/000/000/000

2500/000/000 ماهبه صورت مقطوعداخلی شهرداری 
دارای گواهینامه 

صالحیت پیمانکاری در 
زمینه احداث فضای سبز

شهرداری رباط کریم درنظر دارد به استناد مجوز شماره 00/227 مورخ 1400/03/18 شورای محترم اسالمی شهر اجرای پروژه ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به شرایط:

هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد .
به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری رباط کریم و یا واریز نقدی به شماره حساب 
0106625206008 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 )شماره حساب شبا 280170000000106625206008IR. ( تهیه و 
برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. الزم به ذکر است سپرده نفرات اول، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد 

پیمان نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به عقد قرار داد نگردند سپرده آنان به  ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی )پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/11/24( و محل دریافت آن صرفا از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت WWW.SETSDIRAN.IR می باشد.

متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه تنظیم شده است را حداکثر تا ساعت 14 روز 
پنجشنبه مورخ 1400/12/12 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت WWW.SETSDIRAN.IR تسلیم نمایند. 

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست فیش واریزی به حساب جاری به شماره 0106624819004 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی 
رباط کریم کد 2354 به مبلغ 1/000/000 ریال )غیر قابل استرداد( بابت خرید اسناد مناقصه به شهرداری رباط کریم تسلیم نمایند.

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه در ساعت 14/30 روز یکشنبه مورخ 1400/12/15 می باشد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مندرج می باشد . 
 تاریخ های مربوط به بندهای 4 ، 5 و7 در آگهی نوبت دوم )این آگهی( صحیح می باشد که بدین وسیله در نوبت اول اصالح می گردد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/16
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/11/23                                

آگهی مناقصه عمومی

  یونس غفاری  شهردار رباط کریم   

 نوبت دوم
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