
آزادی 
مسجداالقصی 

نزدیک است
صفحه 6

کارگران 
 عمود خیمه تولید 

 و معلمان 
عمود خیمه 
تربیت هستند

صفحه 2

خطیب جمعه تهران: 

جهانیان در روز قدس یکصدا فریاد حمایت از 
فلسطین و مقاومت سر دادند 

صفحه 8

فرمانده نیروی قدس سپاه:

 عمر رژیم صهیونیستی
رو به پایان است

2

جهان دیروز صحنه برگزاری راهپیمایی واحدی بود 
که شــاید در طول سال کمتر مشــابه آن را بتوان 
یافت و آن برگــزاری روز جهانی قدس بود که در 
ایران و سایر کشورهای جهان برگزار شد. این روز 
با حضور گســترده ملت ها در حمایت از فلسطین 
و مقابلــه با رژیــم صهیونیســتی در حالی برگزار 
شــد که چند نکته مهم در آن قابل توجه اســت. 
طی هفته های اخیر بنگاه های خبر پراکنی معلوم 
الحــال غربی و برخی عقبه  آنها در داخل کشــور 
طی ماه های اخیر با انتشار نظر سنجی هایی مدعی 
دوری مردم از نظام و آرمان های شــده  بودند حال 
آنکه ملت بزرگ ایران با حضور حماســی و پر شور 
در راهپیمایی روز قدس، بار دیگر نشان داد که در 
صف اول حمایت از مظلــوم و مبارزه با ظالم قرار 
دارد و هیچ تحریم و تهدیدی و تطمیعی نمی تواند 

آن را از این مسیر حق طلبانه خارج سازد. 
حماسه  حضوری که واهی بودن ادعاهای بوق های 
رســانه ای غرب و عقبه داخلی آنهــا را که برآنند 
تا حمایت از فلســطین و مقاومت منطقه را صرفا 
خواســت نظام و بعضا نهادهایی همچون ســپاه 
معرفی نمایند، بار دیگر آشکار ساخت و نشان داد 
که حمایت جمهوری اسالمی و نقش آفرینی سپاه 
در تقویــت مقاومت و ملت هــای منطقه از جمله 
ملت مظلوم فلســطین خواست ملت بزرگ ایران 
اســت و شــعارهای »نه غزه- نه لبنان«، نه کالم 
ملت ایران بلکه دروغ پردازی ها و رویاپردازی هایی 
اســت که بنگاه های خبرپراکنــی معلوم الحال از 
زبان خویش مطرح ساخته و سعی در القای آن به 
عنوان کالم مردم ایران دارند، حال آنکه حماســه 
حضــور ملت بزرگ ایــران در روز قدس بار دیگر 
خــط بطالنی بر این دروغ پردازی ها بود و نشــان 
داد که ملت ایران در هر شــرایط حامی مظلوم و 
مقاومت است. ملت ایران به تجربه آموخته است 
که در نهایت خون بر شمشــیر پیروز خواهد شد 
و روزی رژیم موقت صهیونیســتی نابود و حامیان 
آن نیــز جز خروج ننگین و ســرافکنده از منطقه 
گزینه ای نخواهند داشت چنانکه چندی پیش نیز 
پس از 20 سال اشغالگری در نهایت وادار به فرار 

مفتضحانه از افغانستان شدند. 
نکته مهم دیگر پیامی اســت که ملت های جهان 
برای مــردم ایران مخابره کرده انــد و آن رویکرد 
جهانی به ارزش ها و آرمان های انقالب اســالمی 
اســت که می توان از آن با عنوان تمدن ســازی 

اسالمی - ایرانی یاد کرد. 
 نکتــه مهم آن اســت که روز جهانــی قدس نه 
توســط قدرت های بزرگ بلکه توســط جمهوری 
اســالمی ایران و به فرمان امــام خمینی )ره( در 
ســال 1358 بنا نهاده و شهدای مقاومت از جمله 
سردار سلیمانی ها، ابو مهدی المهندس ها، فتحی 
شقاقی ها، شیخ احمد یاســین ها، عماد مغنیه ها، 
عباس موســوی ها، سمیر قنطارها و محمد ُدره ها 
و.... بــا خون خویش آن را آبیــاری نمودند، طی 
چهل و ســه ســال از نهالی نو پا به درختی تن و 

مند تبدیل شده است.
 امــروز روز قدس نه تنهــا روزی در تقویم ملت 
ایران، جبهه مقاومت و حتی جهان اســالم بلکه 
در تقویم تمــام ملت های جهان اســت که خود 
ســندی بر حقانیت مواضــع و دیدگاه های جهان 
شمول انقالب اســالمی است. به بیانی دیگر طی 
این سالها بر خالف جو سازی های ایران هراسانه، 
نه تنها ملت ها گرفتار این جوســازی ها نشده اند 
بلکــه رویکــردی حقیقت جویانه بــه ارزش ها و 
آرمان های انقالب اســالمی داشته اند که گسترده 
شــدن دامنه برگزاری روز قدس به پهنای سراسر 

جهان، نمودی از این مسئله است. 
جالب توجه آنکه ملت هــا در حالی نگاهی ناجی 
محور و آزادی خواه به جمهوری اسالمی دارند که 
جهانیان آمریکا را بــه رغم صرف هزاران میلیارد 
دالر هزینه، اشــغالگر و ضد بشری می دانند و این 
خود بیانگر ظرفیت های انقالب اسالمی برای نفوذ 
و یافتن جایگاه در قلب ملت ها اســت که ناشی از 
حقانیت و صداقت جمهوری اســالمی در حمایت 
از ارزشــهای واالی انســانی از جمله حمایت  از 
ملت های مظلوم اســت. حضور پر شور ملت ها در 
روز جهانــی قدس به خوبی نشــان داد که میان 
جمهوری اســالمی و آمریکا کــدام یک با انزوای 
جهانی مواجه هستند و کدام یک در قلب و جان 
ملت ها نقش بسته اند. این روز نشان داد که مسیر 
ملت ایران در مقابله با نظام ســلطه و حمایت از 
مقاومت راهی صحیح اســت که می تواند در کنار 
تکیه بر داشــته های داخلی برای رفع چالشــهای 
اقتصادی، زمینه ســاز ارتقای جایگاه جهانی ایران 
به عنوان کشوری تاثیرگذار در معادالت منطقه ای 

و جهانی گردد.

پیامی جهانی به ایرانیان

فرمانده کل سپاه:

 فصل وقایع غم انگیز 
برای فلسطین گذشته است
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قاسم  غفوری

انهدام گروهک تروریستی کومله  در کردستان
هسته تشــکیالتی گروهک تروریستی کومله توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( استان 

کردستان بازداشت شدند.
اداره کل اطالعات اســتان کردســتان اعالم کرد: در آســتانه روز جهانی قدس، با اشراف 
اطالعاتی ســربازان گمنام امام زمان)عج( هســته تشــکیالتی گروهک تروریستی کومله 
کمونیست شناســایی و اعضای آن بازداشت شــدند. در این اطالعیه آمده است گروهک 
کومله که ســابقه اقدامات تروریســتی و ترور شــهروندان را در کارنامــه خود دارد، طی 
ســال های اخیر تحت هدایت ســرویس های اطالعاتی با هدف انحراف در مسیر مطالبات 
صنفــی، اجتماعی عالوه بر فعالیت های مخفی، به صورت ســازماندهی شــده علیه تبلیغ 
علیه اسالم و ســیاه نمایی علیه کشور و ساماندهی هســته های تبلیغی اقدام کرده است. 
اعضای این هســته که از خارج از کشــور هدایت می شدند، قصد داشتند با امنیتی نمودن 
مناسبت ها، روز جهانی قدس و روز کارگر را تحت شعاع قرار دهند. جمع آوری اطالعات از 
اصناف و مشــکالت اقتصادی، تحریک به تجمع در مقابل فرمانداری ها، تالش برای ایجاد 
درگیری و اغتشاش و مستندسازی تجمعات و خبرپراکنی دروغ از کشته شدن یا خودکشی 
زنان ُکرد و توهین به مقدســات مذهبی از فعالیت های این هســته تشکیالتی بوده است. 

تحقیقات از ابعاد فعالیت این هسته ادامه دارد.

 انفجار مهیب در کابل هنگام برگزاری نماز جمعه

 بیش از ۳۰۰ نفر کشته و زخمی شدند
رســانه ها از وقوع یک انفجار مهیب در مســجد خلیفه واقع در جاده داراالمان کابل حین 

برگزاری نماز جمعه با بیش از 300 کشته و زخمی خبر می دهند.
شــبکه تلویزیونی طلوع هــم اکنون از وقوع یــک انفجار مهیب در شــهر کابل پایتخت 
افغانستان خبر داد. در گزارش این رسانه آمده است:  صدای یک انفجار شدید در سه  راهی 
عالءالدین واقع در جاده داراالمان کابل شــنیده شده اســت. به گزارش طلوع، حادثه در 
مسجد خلیفه واقع در پایتخت افغانستان رخ داده ؛ اما درباره نوع انفجار و تلفات احتمالی 
آن هنوز گزارشــی در دست نیست. طلوع در این باره اضافه کرد: شمار تلفات حمله امروز 

در مسجد خلیفه در کابل باال است. انفجار در جریان برگزاری نماز جمعه رخ داده است.
یک شاهد عینی شمار جان باختگان و زخمی ها را بیش از 300 نفر اعالم کرده است؛ اما 
تا کنون این آمار تایید نشده است. روسیا الیوم در این باره اعالم کرد: در این حادثه بیش 

از 300 نفر کشته و زخمی شدند.

 رشد ۳۰ درصدی صادرات نفت ایران
 با وجود تحریم های آمریکا

وال اســتریت ژورنال گزارش داد صادرات نفت ایران در ســه ماه اول امسال به 870 هزار 
بشکه در روز رسیده است که 30 درصد از میانگین صادرات سال 2021 بیشتر است.

به گزارش فارس به نقل از »وال اســتریت ژورنال«صادرات نفت ایران در ســال جاری در 
بحبوحــه افزایش قیمت ها و کاهــش عرضه انرژی که با درگیری نظامی بین روســیه و 
اوکراین تشــدید یافته، افزایش یافته اســت. وال استریت ژورنال  گزارش داد که صادرات 
نفت ایران در ســه ماه اول ســال به 870 هزار بشکه در روز رسیده است که 30 درصد از 
میانگین 668 هزار بشــکه در روز سال 2021 بیشــتر است. این اعداد نشان می دهد که 
تــالش های ایران برای تقویت صادرات نفت موثر بوده اســت، زیرا تهران در حال مذاکره 
با قدرت های جهانی برای احیای توافق هســته ای 2015 اســت. محسن خجسته مهر، 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در اواخر اســفند ماه گفت: علیرغم تالش های آمریکا 
برای جلوگیری از فروش با توقیف کردن نفتکش ها، صادرات نفت خام کشــور از تابستان 
2021 تا کنون 40 درصد افزایش یافته اســت. بر اســاس گزارش وال اســتریت ژورنال، 
صادرات ایران در سه ماهه اول سال جاری سریعتر از دیگر کشورهای  خاورمیانه رشد کرد 
و باالترین میزان صادرات نفت را از زمان خروج یکجانبه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق 

آمریکا از توافق هسته ای در سال 2018، به ثبت رسانده است.

دو راهی ثبت نام در 
مدارس دولتی یا پولی

 چه بالیی بر سر کیفیت 
مدارس دولتی آورده ایم؟! 
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فراخوان مناقصه عمومي )يك مرحله اي(

روابط عمومي 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

ت دوم
نوب

شركت ملي گاز ايران
)S.G.P.C( شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

1- شماره و موضوع مناقصه: مناقصه شماره 40080270 ) تعويض سقف ايرانيتي منازل سازماني با نوع ساندويچ پنل ( با شماره فراخوان 2001092134000016 
در سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد(.

2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي-كيلومتر 165 جاده مشهد/سرخس-شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد.
3- شرايط مناقصه گر: كليه شركت هاي داراي پايه 5 )پنج( ابنيه و ساختمان از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور.

4- مهلت و آدرس دريافت اسناد: حداكثر تا ساعت 19 مورخ 1401/02/21 ، متقاضيان می توانند از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت)سامانه ستاد( به 
آدرس https://www.setadiran.ir اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت نمايند. الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت و تحويل 

اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه و ساير مراحل مناقصه، از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( انجام خواهد شد، 
متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه مي بايست حداكثر تا ساعت 19  مورخ 1401/03/02 اسناد مناقصه تکميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه 

مذكور بارگزاری و ارسال نمايند.
5 - ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  مبلغ 3.000.000.000ريال )سه ميليارد ريال( از انواع تضامين مجاز اعالم شده در آيين نامه تضمين معامالت دولتي 

مي باشد.
6- زمان گشايش پاكت ها: پاكت هاي مناقصه راس ساعت 10 مورخ 1401/03/04 در حضور پيشنهاد دهندگان و با حداقل 5 پيشنهاد قيمت در آدرس مشهد، 

خيابان آبکوه، نبش آبکوه 7 )دانشسراي شمالي( ، شماره 255، شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد اتاق كنفرانس گشايش خواهد يافت.
شناسه آگهی 1308462

نوبت اول 1401/2/7 ، نوبت دوم 1401/2/10

فراخوان برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن

ت اول
نوب

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي 
مربوطه، مناقصه عمومی يک مرحله اي خرید 1 دستگاه تراش CNC مورد نیاز هنرستان های سطح استان گیالن به شرح ذيل از 
محل اعتبارات طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايهاي جهت استفاده در سطح استان برگزار نمايد. لذا از کليه شرکتهاي واجد شرايط و 
توليد و تامين کنندگان ذيصالح که امكانات الزم و صالحيت و سوابق اجرائي و تخصصي مورد بحث را دارا مي باشند دعوت بعمل مي 
آيد با توجه به شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اسناد جهت دريافت اسناد مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكی 
دولت )ستاد( اقدام نمايند. توضيح اينكه کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اطالعات و اسناد مناقصه عمومي، تحويل اسناد و 
مدارك، ارسال دعوتنامه، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت (ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت 
مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 

1401/02/10 و شماره فراخوان 2001003118000008 ميباشد. 

مهلت دريافت اسناد مناقصه : از  1401/02/10 الی 1401/02/15
مهلت تحويل اسناد مناقصه تكميل شده و ارائه پيشنهادها )بارگذاری در سامانه ستاد ( : تا ساعت 19 روز يكشنبه 1401/02/25

زمان تسليم تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: تا پايان ساعت اداری روز يكشنبه مورخ   1401/02/25 
)محل تسليم ضمانتنامه : دبيرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان گيالن (

تاريخ و ساعت بازگشايی پاکتهای مناقصه : روز دوشنبه  1401/02/26  ساعت  9  صبح
مدت اعتبار پيشنهادها: تا مدت 90 روز از تاريخ گشايش پاکت های پيشنهاد قيمت 

تاریخ درج آگهی در روزنامه :    نوبت اول : 1401/02/10      نوبت دوم : 1401/02/14      
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: رشت پيچ خيابان سعدی اداره کل نوسازي مدارس استان گيالن واحد قراردادها و 
تلفن 32129002 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : تماس با مرکز 1456-021 دفتر ثبت نام تهران 

88969737-021 و دفتر ثبت نام استان گيالن 013-33251136   

برآورد ریالیروش تامین اعتبارتعدادشرح کاالردیف
کار  ارجاع  تضمین  مبلغ 

)ریال(
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رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس:

رژیم صهیونیستی از نفس افتاده است
صفحه 2


