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با گذش��ت 4 دهه از انقالب اسالمی ، حافظه  تاريخی ملت 
ايران، آرشيو رسانه ها و محافل سياسی- امنيتی نشان می 
دهد كه دش��منان انقالب به ويژه امري��کا و هم پيمانانش 
تمام تالش خود را برای شکس��ت انقالب به كار گرفته اند، 

اما شرايط كشور حاكی از شکست اين عمليات است. 
دش��منان ايران اس��المی راههای متفاوتی را در اين مسير 
ط��ی كردند، از بکارگيری معاندين و ضد انقالبيون و به راه 
اندازی جنگ تحميلی در ابتدای انقالب گرفته تا تحريمها، 
فشارهای سياسی -  اقتصادی  و به راه اندازی فتنه گری ها 
و اس��تفاده از گروههای تروريس��تی، همه وهمه گويای آن 
اس��ت كه اگر چه عمليات دش��من متوقف نشده است، اما 

تاكنون نتوانسته است به نتيجه ای دست يابد.
در اي��ن مي��ان يکی از مهمتري��ن اهداف دش��منان نظام، 
گسست ميان مردم و انقالب بوده است. در حقيقت با كنار 
كش��يدن مردم از مسير انقالب، دش��منان فرصت رخنه را 

برای خود می خرند. 
 بکارگیری فشار اقتصادی و تحریم 

اس��تفاده از اهرم فشار اقتصادی و تحريم يکی از روشهايی 
است كه هم اكنون دولت ترامپ برای رسيدن به اين هدف 
برگزيده و آن را توأمان با تهديدات نظامی دنبال می كند. 
بعد از اينکه دش��منان نظام مدته��ا به بهانه های مختلف از 
جمله تالش��ها برای دس��تيابی صلح آميز ب��ه انرژی اتمی، 
ايران را تحت فش��ار قرار دادند، سياس��ت امضای برجام و 
گرفت��ن امتياز را دنبال كردند تا در اي��ن زمينه بتوانند به 

اهداف خود دست يابند و ايران را وادار به نرمش كنند. 
با اين حال حتی به قرارداد خود با ايران نيز متعهد نبودند 
و با روی كار آمدن دولت ترامپ در امريکا، وی خروج خود 
را از برج��ام اعالم كرد و همزمان ب��ا اين اقدام تحريم های 

همه جانبه ای را عليه مردم كشورمان به كار گرفت. 
هدف ترامپ اين بود كه با تش��ديد مش��کالت اقتصادی از 
يك س��و و از سوی ديگر مانع تراشی در مقابل فروش نفت 

ايران كشورمان را از لحاظ اقتصادی به زانو درآورد . 
بی ترديد اين اقدامات برای  اقتصاد ايران كه وابس��تگی به 
درآمده��ای نفتی دارد، تأثير منفی داش��ت و باعث كاهش 
درآمد كش��ور شد. از سوی ديگر دولت ترامپ با استفاده از 
اين تحريم ها مانع از مبادالت اقتصادی كش��ورمان با ديگر 
كش��ورها شده و اجازه نميدهد تا قطعات و لوازم مربوط به 
صنايع توليدی و مواد اوليه مورد نياز وارد كش��ور شود در 
نتيجه  نرخ رش��د و اش��تغال در كشور پايين آمده و سطح 
خدمات اجتماعی و رفاهی و خدمات مورد نياز مردم تنزل 
می كند. از س��وی ديگر اين اق��دام موجب افزايش تورم و 
قيمت ها در كشور شده كه به دنبال خود برخی نارضايتی ها 

را به دنبال دارد.
 تحریف ارزشها و رواج سکوالریسم 

از ديگر برنامه های دش��من كه همزمان آن را با فشارهای 
اقتصادی دنبال می كند ترويج انديش��ه سکوالريسم و ضد 

ارزشهای دينی است.
در اي��ن زمينه دولت های غرب��ی برنامه های مختلفی را در 
دس��تور كار خود ق��رار داده اند كه يک��ی از مهمترين آنها 
اس��تفاده از فضای مجازی و بکارگيری ش��بکه ها و رس��انه 

های فارسی زبان است. 
در حقيقت دش��من می خواهد با اين روش به مردم خسته 
از اين فش��ارها اين موضوع را الق��ا كند كه اين  امر نتيجه 
سياس��ت های پا گرفته بر مبنای همراهی دين و سياس��ت 
اس��ت و م��ردم بايد برای رهايی از اين مش��کالت س��از و  

كارهای حکومت اسالمی را نپذيرند. 
در اي��ن ميان رس��انه های فارس��ی زب��ان بيگان��ه با بزرگ 
نمايی مش��کالت در كشور و القای گسترش فساد اداری – 
اجتماعی، تحريف ارزش��ها  از يك سو و از سوی يگر رواج 
تفک��رات دنياطلبانه در ميان برخ��ی از مديران اداری، می 
كوش��د كه به مردم بقبوالند مديران كش��ور با بی كفايتی 
به ثروت اندوزی مش��غول بوده و دارايی های كش��ور برای 
رس��يدن به اهداف سياس��ی و ش��خصی خود استفاده می 

كنند تا موجب گسست ميان مردم ودولت شوند. 

 دو قطبی سازی
يکی ديگر از روشهای دشمنان كشور، دوقطبی سازی است. 
دش��من به دنبال تقسيم جامعه به طرفداران و مخالفان در 
زمينه های مختلف اس��ت كه يکی از نمونه های آن را می 
ت��وان تقابل و تعامل امريکا و طرفداری از برجام مش��اهده 
ك��رد. به راه ان��دازی فتنه ها و ايجاد دو دس��تگی در ميان 
مردم يکی از روشهايی است كه موجب گسست ميان مردم 
و انقالب می شود. در اين ميان با تمركز بر انديشه نخبگان 
و ايجاد گسس��ت ميان نس��ل های مختلف انقالب به دنبال 
همراهی مردم با خود هستند. دشمن از يك سو با روشهای 
نرم ب��ه ترويج ابتذال فرهنگی و تضعيف انديش��ه و روحيه 
انقالبی پرداخته و از سوی ديگر بی عدالتی اقتصادی، ابهام 
در برنامه های كش��ور و فراموش كردن محرومان را مطرح 
می كند و با ترويج آفت زدگی مديريتی در ميان مسئوالن 
تالش می كند كه مردم را نس��بت به توسعه و شرايط بهتر 
در جامعه نا اميد كرده و تنها راه رس��يدن به آرامش و رفاه 
را وابس��تگی اقتصادی – سياسی به غرب و فراموش كردن 

آرمانهای انقالب اسالمی عنوان كند.
 کرونا و امروز کشور 

با اين وجود برنامه ريزی ها، تهديدات و فش��ارهای دشمنان 
مردم كشورمان در زمان شيوع ويروس كرونا در كشور نشان 
داد كه همچنان همبس��تگی خ��ود را حفظ كرده و به نظام 

وفادار هس��تند. ش��اهد بوديم كه عليرغم كمبودهای ناشی 
از تحريمها و برخی از س��و اس��تفاده ها، مردم كشور پشت 
يکديگر ايستادند و برای شکست و مقابله با همه گيری اين 

بيماری در كشور، همگان به ميدان آمدند. 
از تالش پزش��کان و پرستاران در خط اول مبارزه با بيماری 
گرفته تا بس��يج مردمی و خودجوش برای توليد ماس��ك ، 
ملزومات مورد نياز برای جلوگيری از گسترش اين ويروس 
نش��انی از اين بود كه مردم ايران در سختی ها پا پس نمی 
كشند. در حالی كه در كشورهای مدعی توسعه و پيشرفت، 
ش��اهد غارت مغازه ها، افزايش فروش س��الح گرم، كمبود 
ملزومات پزش��کی و اعتراض پزشکان و پرس��تاران بوديم، 
چنين صحنه هايی در كش��ور ديده شد و مردم همگی برای 

مقابله با اين بيماری جان بر كف به دولت كمك كردند . 
ب��ه هن��گام فرمان مقام معظ��م رهبری مبنی ب��ر رزمايش 
مؤمنانه همه مردم آنچه در توان داش��تند در سبد اخالص 
ق��رار دادند ت��ا به هموطنانی كه در اثر ش��يوع اين بيماری 
ش��غل خود را از دس��ت داده و متحمل ض��رر و زيان مالی 

شدند كمك كنند . 
 روحیه بخشی پسا کرونایی 

در اين ميان مس��ئولين توجه داشته باشند كه نبايد اجازه 
دهند تا اين روحيه همدلی و همراهی مردم با انقالب از بين 
برود. ش��ايد دش��منان فکر می كردند كه با وجود مشکالت 
متعدد در كش��ورمان به هنگام شيوع اين بيماری در ايران، 
اوضاع نابس��امان ش��ده و مردم پش��ت به دولت و نظام می 
كنند. اما اينگونه نش��د، مردم م��ی دانند كه عليرغم برخی 
سياس��تها و ناكارآمدی های دولت، ضربه  اصلی از س��وی 
امريکا وارد شده و زندگی همه مردم بخصوص اقشار ضعيف 

كشور را تحت فشار قرار داده است. 
ام��ا دولتمردان ني��ز نبايد فراموش كنند ك��ه اين همراهی 
زمانی ادامه خواهد يافت كه مردم ببينند كه به خواسته های 
آنها توجه شده و مبارزه قطعی با فساد و بی عدالتی در حال 
اجراس��ت. در اين صورت آنه��ا مقاومت می كنند تا اقتصاد 

بنيان خود را باز سازی كند. 
اما اگر مردم دولت را در مقابل ضعف های خود پاس��خگو و 
برنامه ريز نبيند، اگر س��رمايه های كش��ور در جای درست 
استفاده نش��ده و برنامه ريزی اقتصادی وجود نداشته باشد 
و اگر بی توجهی  به اقش��ار ضعيف و ك��م درآمد و محروم 
جامعه ادامه داش��ته باش��د و در اين ميان   كشمکش های 
سياس��ی، جناح ها ، ريخت و پاش ها و ناكارآمديها و زندگی 
اش��رافی برخی از مس��ئوالن خودنمايی كند، دشمن برای 
استفاده ابزاری از مردم  برنامه ريزی منسجم تری را دنبال 

و بين آنها و نظام ايجاد فاصله می كند. 

رسولاكرم)ص(: برای هر چيزی زكاتی است و زكات بدنها روزه است.

گزارش

ربيعی
دولتدخالتیدربارهانتخابرئيس

مجلسندارد
گفت:  دولت  س��خنگوی 
دولت هيچ نظر و دخالتی 
در مسائل داخلی مجلس 
از جمل��ه انتخاب رييس، 
هيئت رييس��ه و اعضای 
كميس��يون آن نخواه��د 

داشت و ندارد.
علی ربيعی در نشس��ت خبری هفتگی خود درباره 
گمان��ه زنی ها درباره انتخاب رييس مجلس و اينکه 
دولت هم در انتخاب رياست مجلس دخالت داشته 
و مش��خصا از يک��ی از معاونان ريي��س جمهور نام 
برده ش��ده آيا دولت مورد خاصی را دنبال می كند، 
افزود: آنچه كه حساس��يت دولت اس��ت اين است 
كه مجلس��ی پويا، قوی، بانشاط و همراه برای پيش 
بردن امور مردم و حل مشکالت جامعه قرار بگيرد. 

اين دغدغه ماست. 
دستيار ارتباطات اجتماعی رييس جمهوری افزود: 
انتخاب رييس هيات رئيس��ه روسای كميسيون ها 
مربوط به سازوكار های داخلی مجلس و نمايندگان 

محترم انتخاب شده است.
 ربيع��ی تصريح ك��رد : بنای دولت ب��ر همکاری با 
رييس و اعضای هيات رئيسه مجلس آينده خواهد 
بود، ما همکاری مان را در باالترين س��طح خواهيم 
داشت و هر فرد و تركيبی را كه نمايندگان انتخاب 
كنند، ب��رای دولت محترم خواهد ب��ود. همين جا 
اي��ن خب��ر را كامال بی اس��اس اع��الم می كنم اگر 
نماين��ده محترمی اعالم ك��رده بگويد كدام معاون 
رئيس جمهور برای چه فردی تالش می كند كه به 
طور روش��ن مشخص شود. اما ما قطعا می دانيم كه 

چنين نظريه در دولت وجود ندارد.
 وی  خاطرنش��ان كرد: ممکن اس��ت اعضای دولت 
طرف مشورت از سوی عده ای قرار بگيرند، اما آن ها 
ه��م نظر خاصی در اين م��ورد ندارند ديروز معاون 
ام��ور مجلس رييس جمهور كه نزديك ترين فرد به 
مجلس است صحبت می كردم، ايشان هم بی اطالع 
بودند و هيچ مداخله ای ما نداريم و موكول به س��از 
و كار های داخلی مجلس می كنيم. سخنگوی دولت 
گفت: بازگشايی مدارس در جلسه بعدی ستاد ملی 

كرونا بررسی خواهد شد.
 ربيع��ی افزود: يکی از برنامه های دولت گس��ترش 
برنامه های اجتماعی و ايجاد زمينه مشاركت مردم 
در خير جمعی اس��ت. خوش��بختانه ترتيبی اتخاذ 
ش��ده كه در13، 14 كميته اس��تانی س��تاد كرونا 
نماينده س��من ها حض��ور دارند و مش��اركت می 
كنند. سخنگوی دولت بيان كرد: يکی از برنامه های 
دولت گس��ترش س��ازمان های مردم نه��اد و ايجاد 
زمينه های الزم برای مش��اركت مردم است .  امروز 
تش��کل های ثبت شده در وزارت كشور به 2 هزار و 
281 رس��يده و در حوزه گروه های هدف بهزيستی 
هم 9 هزار س��من و خيريه ثبت ش��دند كه از اين 
ميزان 5935 س��من از سال 92 به بعد ثبت شدند 
كه نشان از رشد 60 درصدی دارد. وی  افزود: اين 
يکی از سياس��ت های دولت بوده و اميدوار هستيم 
در مدت زمان پيش رو مشکالت سازمان های مردم 
نهاد برداشته شود، ما امروز در مقابل كرونا نيازمند 
يکسری رفتار های جديد هس��تيم. دست كشيدن 
از برخی عادات نافی جامعه س��المت را الزم داريم.

تسنيم

خبر

فراخوان
مناقصه عمومى دو مرحله اى شماره 99-36 

روابط عمومى شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى 

شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى
(سهامى خاص)

شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى
برابر مجوزهاى شماره 98/313/389 مورخ 98/02/18 و   به صورت معین  انواع آشکار ساز خطاى شبکه هوایى  از خرید 615 دستگاه  موضوع مناقصه: عبارت است 
98/313/4085 مورخ 98/12/2 شرکت توانیر و مصوبه هیئت مدیره شرکت هاى توزیع خریدار براى 7 شرکت توزیع نیروى برق شامل (توزیع نیروى برق آذربایجان 

غربى – تبریز – اردبیل – کرمانشاه – کردستان – همدان و زنجان) و برابر استاندارد وزارت نیرو و بیست و هشت برگ مشخصات فنى پیوست اسناد مناقصه
- نظر به حجم مناقصه و زمانبندى تحویل ، شرکت هایى که داراى ظرفیت تولید متناسب و پروانه بهره بردارى میباشند میتوانند در مناقصه شرکت نمایند.

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند در قبال ارائه اعالمیه واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب سیبا 0105592677009 نزد بانک ملى شعبه برق ارومیه ( کد 5133 ) 
به آدرس ارومیه ـ خیابان سربازان گمنام ( برق سابق ) ـ نرسیده به چهارراه مخابرات ـ شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى ، واحد تدارکات تلفن 31104397 جهت 
دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند . ضمنا» اسناد مناقصه در سایت هاى اطالع رسانى معامالت صنعت برق ( شرکت توانیر ) ،شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى 

و سایت ملى اطالع رسانى مناقصات به ترتیب به آدرس : WWW.Waepd.ir ,WWW.tavanir .org.ir و iets.mporg.ir قابل مشاهده است .
-عالقمندان به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایتهاى مذکور مى توانند با واریز مبلغ 500000 ریال به حساب فوق الذکر و ارسال قبض بانکى و درخواست خرید اسناد 

به امور تدارکات خریدار ، و با هماهنگى نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ کل سپرده شرکت در مناقصه جمعًا 2/250/000/000 ریال (دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال بشرح جدول ذیل میباشد.

توضیح 1 : تعیین برنده مناقصه بصورت موردى (براى هر یک از اقالم موضوع مناقصه) بوده و میزان سپرده شرکت در مناقصه نیز موردى محاسبه گردیده است.
توضیح 2 : پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ، تضمینهاى معتبر ( بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه ) تهیه و تسلیم نماید و به 

پیشنهاد هاى فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مهلت فروش اسناد : از تاریخ درج نوبت دوم فراخوان در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 99/02/25

مهلت ومحل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 13 ( یک بعد ازظهر) روز سه شنبه مورخ 99/3/6 به اداره دبیرخانه شرکت توزیع برق آذربایجانغربى. 
ارزیابى کیفى: گشایش پاکات ( د) ارزیابى کیفى مناقصه گران روز چهارشنبه مورخ 99/3/7 خواهد بود.

توضیح 3: با توجه به اینکه ارزیابى کیفى مناقصه گران توسط کمیته فنى و بازرگانى انجام خواهد شد لذا درصورت کسب حداقل امتیاز ارزیابى نسبت به افتتاح پاکات 
داده  عودت  المفتوح  ذیربط  پیشنهاددهندگان  مناقصه  پاکات  قبول  قابل  امتیاز  و عدم کسب حداقل  اینصورت  غیر  در  اقدام خواهد شد  پیشنهاددهندگان  مناقصه 

خواهدشد.
توضیح 4: حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابى کیفى 60 و حداکثر امتیاز 100 مى باشد.

زمان ومحل برگزارى مناقصه : زمان بازگشائى پاکت هاى الف وب راس ساعت 14 ( دو بعدازظهر ) روز شنبه مورخ 99/3/12 در محل ساختمان مرکزى شرکت توزیع 
نیروى برق آذربایجانغربى(مناقصه گزار).

بازگشایى پاکات ج ( پیشنهاد قیمت ) مناقصه گران پس از بررسى هاى فنى وبازرگانى خواهدبود . زمان برگزارى آن در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع مناقصه 
گران خواهد رسید.

توضیح 3 : سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

به تعداد (دستگاه)عنوان کاالردیف مناقصه  در  شرکت  سپرده 
ریال

201930/000/000آشکار ساز خطاى شبکه هوایى (نصب بر روى فاز و ارتباط از راه دور دو یا چند مداره)1

4141/320/000/000آشکار ساز خطاى شبکه هوایى (نصب بر روى فاز و ارتباط از راه دور تک مداره)2

2/250/000/000جمع (ریال)

آگهى مناقصه عمومى

شهر  اسالمى  84شوراى  شماره  12مصوبه  بند  استناد  به  پرند  شهردارى 
از طریق مناقصه عمومى  را  پرند  نظر دارد احداث خانه کشتى شهر  پرند در 
به پیمانکاران داراى حداقل رتبه پنج رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه 

ریزى کشور و با شرایط ذیل واگذار نماید.
1-موضوع مناقصه:احداث خانه کشتى شهر پرند از محل اعتبارات داخلى سال 

1400براساس فهرست ابنیه سال1399
2-محل اجراى پروژه:شهر پرند

3-مدت زمان اجراى پروژه:شش ماه
4-مبلغ اعتبار:20/000/000/000 (بیست میلیارد ریال)

5-مهلت و محل توزیع و عودت اسناد:محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهاى 
 1399/2/23 تاریخ  اسناداز  توزیع  و  فروش  باشد.مهلت  مى  پرند  شهردارى 
لغایت 1399/2/27 و مهلت عودت و تحویل اسناد به شهردارى تا پایان ساعت 

ادارى شهردارى پرند در روز چهارشنبه مورخ 1399/3/7 مى باشد.
6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :1/000/000/000 (یک میلیارد ریال)

پنج  روز  پاکات  قیمت:بازگشایى  پیشنهاد  پاکات  گشایش  تاریخ  و  7-محل 
شنبه مورخ 1399/3/8 مى باشد.

8-شهردارى در قبول با رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
9-هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

10-هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/000/000 ریال مى باشد.
11-ارائه معرفى نامه و تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاران و تصویر آخرین 

تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامى است.
در  برنده  سوم  و  دوم  و  اول  نفرات  عدم تمایل  صورت  در  است  ذکر  به  الزم 
خواهد  ضبط  شهردارى  نفع  به  ایشان  سپرده  قرارداد  انعقاد  جهت  مناقصه 
توانند  مى  متقاضیان  و  گردیده  ذکر  مناقصه  اسناد  در  تکمیلى  شد،اطالعات 
ساوه،شهر  تهران  30اتوبان  آدرس:کیلومتر  به  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت 

جدید پرند،شهردارى پرند مراجعه نمایند.
تاریخ چاپ نوبت اول:1399/2/16
تاریخ چاپ نوبت دوم:1399/2/23

ت اول
نوب

شهردارى شهر جدید پرند

تالش همه جانبه دشمن برای گسست میان مردم و انقالب ادامه دارد 

ضرورت روحیه بخشی پسا کرونایی

 سرلشکر باقری: 

معلم مهمترین عنصر 
در هویت سازی فرهنگی 

کشور است
رئيس س��تاد كل نيروهای مسلح در پيامی به مناسبت روز 
معل��م تاكيد كرد: معلم پيش��ران اصلی تعلي��م و تربيت و 

مهمترين عنصر در هويت س��ازی فرهنگی و اعتالی علمی 
كش��ور است. سردار سرلشکر پاس��دار محمد باقری رئيس 
س��تاد كل نيروهای مس��لح طی پيامی خطاب به محس��ن 
حاج��ی ميرزايی وزير آم��وزش و پرورش با گراميداش��ت 
سالروز شهادت شهيد آيت اهلل مرتضی مطهری )ره(، هفته 
معل��م را به وی و آحاد جامعه فرهنگيان و معلمان كش��ور  
تبريك گفت. در بخش��ی از اين پيام آمده اس��ت : بی شك 
جايگاه س��ترگ "معلم " به عنوان پيش��ران اصلی تعليم و 
تربيت و مهمترين عنصر در هويت سازی فرهنگی و اعتالی 
علمی كشور از قداست بس��يار وااليی برخوردار و بويژه در 

عصر حاضر يادآور نقش برجس��ته معلم در "جامعه پردازی 
"و "تمدن س��ازی اسالمی" اس��ت كه در منشور بيانيه گام 
دوم انقالب مورد تاكيد رهبر عظيم الش��أن انقالب اسالمی 

واقع شده است.
باقری در اين پيام با اش��اره به اينکه تاثير بيماری كرونا بر 
جريان آموزش��ی مدارس كش��ور، افزود: آموزش و پرورش 
اكنون شرايط كم نظير و تجربه نشده ای را سپری می كند 
و تعطيل ناپذيری ام��ر تعليم و تربيت الزامات و مقتضيات 
نوين و توأم با خالقيت و نوآوری را فراروی دس��تگاه انسان 
س��از و مولد فرهنگ و دانش "آموزش و پرورش" قرار داده 

است ، تمسك به رهنمودهای اخير مقام معظم رهبری در 
بکارگيری  اس��تعداد و توانايی بالقوه نسل نوجوان و جوان 

كشور دارای ره آوردهای راهبردی و تاريخی است.
وی در اي��ن پيام  با ارج گذاری ب��ه مقام معلم و معلمی و 
پاسداش��ت ياد و خاطره و آرمان های بلند 36 هزار ش��هيد 
دانش آموز و 3 هزار و 700 معلم شهيد در هشت سال دفاع 
مق��دس ؛ توفيق روز افزون آحاد معلمان و فرهنگيان را در 
ساخت و تربيت نيروی انسانی تراز انقالب و نسل های بهره 

مند از اميد و نگاه خوش بينانه به آينده خواستار شد.
ستادكلنيروهایمسلح
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روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد
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