
سراسیمگی غرب 
از حمله ایران به 

وهک های  مقر گر
یستی ور تر

صفحه 5

چگونه باورت 
کنیم با این 

همه تناقض؟!
صفحه 8

نامه 170 معلم از 15 استان به علی دایی 

صفحه 6

حاج علی اکبری در نماز جمعه تهران:

 امنیت ایران 
قابل مسامحه نیست

2

طــی روزهای اخیــر نیروهای مســلح جمهوری 
اسالمی ایران، طی چندین نوبت عملیات موشکی 
و توپخانــه ای با بهره گیــری از توان پهپادی، مقر 
گروهک های تروریستی و جدایی طلب را در اقلیم 
شــمالی عراق هدف قرار داده انــد. این اقدام که 
برگرفته از حق حاکمیت جمهوری اسالمی ایران 
بر اســاس منشور و قوانین بین المللی در مقابله با 
تهدیدات و تجاوزات به تمامیت ارضی اش می باشد 
در حالی صورت گرفته اســت کــه چند نکته در 

قبال آن قابل توجه است.
نخســت آنکــه این حمــالت این پیــام را برای 
همــگان دارد که ایران برای حفظ تمامیت ارضی 
و یکپارچگــی ملی در برابر هیــچ تهدیدی کوتاه 
نخواهد آمد. این مبارزه نه تنها شامل تهدیدات و 
فعالیت های تروریستی، خرابکارانه، گروه هک های 
ضــد انقالب و منافقین و جدایی طلبان در داخل 
خاک ایران می شود بلکه در صورت لزوم در ورای 
مرزهای نیز ادامــه خواهد یافت. هدف قرار دادن 
موشکی پایگاه تروریســت ها در دیرالزور سوریه، 
موشــک باران پایــگاه آمریکایی عین االســد در 
عراق، هدف قرار دادن پایگاه ها و مقر موســاد در 
اربیل عراق و اکنون حمله موشــکی و توپخانه ای 
به مقر تروریست ها و جدایی طلبان که دستشان 
با منافقین، موســاد و دشمنان قسم خورده ایران 
و ایرانی در یک کاســه اســت، بخش کوچکی از 
اقدامــات و طراحی هــای همه جانبــه جمهوری 

اسالمی در حفظ کیان ایران زمین می باشد. 
دوم آنکه این علمیات پیامی روشن به کشورهای 
منطقه اســت. پیامی که از یک ســو به دوستان 
پیــام مقاومت و توان باالی دفاعــی ایران را می 
رســاند و تاکید دارد که ایران بــرای حمایت از 
امنیت منطقه از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود. 
از سوی دیگر این عملیات پیامی آشکار به برخی 
کشــورها و جریان ها در منطقه است که هنوز هم 
در تصور و توهم برخوردار شــدن از حمایت های 
آمریکا و صهیونیســت ها برای کســب و یا ماندن 
بر مســند قدرت هستند. جمهوری اسالمی ایران 
بارها اعالم کرده اســت که هیــچ گونه اقدامی از 
سوی هر جریان و کشــوری را که علیه تمامیت 
ارضی و امنیت ملی ان باشــد بی پاســخ نخواهد 
گذاشــت. متاســفانه برخی در منطقــه از جمله 
سران اقلیم شمالی عراق و برخی کشورهای عربی 
همچنان از گذشته و پیامدهای سنگین دل بستن 
به وعده های آمریکا که زمانی می رفت تا اربیل را 
به دست داعش دهد و به اذعان سران این منطقه 
اگــر حمایت ایران نبود نابودی این منطقه قطعی 
بــود، درس عبرت نگرفته و گاه به توهماتی دچار 
می شــوند که نتیجه آن قطعا در چارچوب منافع 
آنها نخواهد بود. جمهوری اسالمی هر چند که بر 
اصل همگرایی با کشــورهای منطقه تاکید دارد و 
در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نبوده است اما 
این امر تا زمانی است که طرف های مقابل نیز در 
چارچوب رسم همسایگی رفتار نمایند و در بازی 

دشمن علیه ایران ایفای نقش نداشته باشند. 
ســوم آنکه ایــن عملیــات پیامی واضــع برای 
کشورهایی همچون آمریکاست که از آن سوی دنیا 
به بحران سازی علیه منطقه و از جمله امنیت ایران 
می پردازند. کشورهایی که پس از برخی ناآرامی ها 
در ایران بار دیگر توهم سرنگونی نظام و چند پاره 
ســازی ایران را در ســر پرورانده و از یک سو به 
دنبال آشــوب ســازی در داخل ایران بوده اند و از 
ســوی دیگر به حمایت از گروه های جدایی طلب 
و ضد انقالب پرداخته تا به زعم خویش سناریوی 
لیبی ســازی ایــران را اجرایی ســازند. بصیرت و 
هوشیاری مردم ایران با برپایی راهپیمایی وحدت 
و یکپارچگی ملی در برابر آشــوب و اغتشاش در 
حالی نقشه غرب در داخل ایران را خنثی ساخت 
که عملیات موشکی علیه مقر تروریست ها در اقلیم 
شمالی عراق حلقه تکمیلی این امر بوده است. این 
هشــدار صرفا شــامل مهره ها و بازیچه های غرب 
نشــده و چنانکه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
نیز تاکید داشته اند هر گونه اقدام نظامی آمریکا از 
جمله ادعای هــدف قرار دادن پهپادهای ایرانی با 

واکنش گسترده ایران همراه خواهد شد. 
به هر تقدیر عملیات موشکی، توپخانه ای و پهپادی 
علیــه مقر تروریســت ها بیانگر این پیــام مهم و 
سراســری اســت که ایران در برابر تهدیدات علیه 
یکپارچگی و تمامیت ارضی خویش کوتاه نخواهد 
آمد و پاسخی سخت و خشن به تهدیدات می دهد. 
در همین چارچوب دشــمن باید دریافته باشد که 
توطئــه ایجاد شــکاف و چند دســتگی در برخی 
مناطــق مرزی نظیر تحرکاتی که در سیســتان و 
بلوچستان و خوزستان این روزها مشاهده شده، راه 
به جایی نخواهد برد و بصیرت و پویایی ملت ایران 
در کنار آمادگی قاطع نیروهای مسلح پاسخی قاطع 
و همه جانبه به دشمنان این مرز و بوم خواهد داد.  

پیامی برای دوست و دشمن

نماینده آمریکا در امور ایران:

 نمی توانیم درباره عدم 
خروج از برجام تضمین بدهیم
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قاسم  غفوری

 الیحه »الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به سازمان همکاری های شانگهای« به مجلس رفت

رئیــس جمهور الیحه »الحاق دولت جمهوری اســالمی ایران به ســازمان همکاری های 
شانگهای« را امضا و برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی فرستاد.

به گزارش »پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت دولت« هیئت وزیران در جلســه مورخ ۱۶ 
شــهریور ۱۴۰۱، با هدف تقویت و گسترش همکاری با نهادها و سازمان های بین المللی 
و منطقه ای و رفع موانع سیاســی و اقتصادی از جمله تحریم های ظالمانه و حضور فعال 
و سازنده در ســازمان های منطقه ای و بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های موجود در 
جهت تأمین منافع ملی و تالش در جهت تغییر نظم موجود با مالحظات عدالت محوری و 
ظلم ستیزی و تحقق صلح و ثبات منطقه ای، الیحه »الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 

به سازمان همکاری های شانگهای« را به تصویب رساند.

دروغ عجیب بی بی سی درباره مهسا امینی با جعل عنوان »یک فرمانده سپاه«

 رسانه انگلیس، آمدنیوز شد!
شبکه خبری بی بی سی فارسی با پشت کردن به قواعد اطالع رسانی مستند، ادعای عجیبی 

درباره مهسا امینی منتشر کرده است.
به گزارش تسنیم، شبکه خبری بی بی سی فارسی که این روزها با پایان یافتن اعتراض های 
خیابانی، برای زنده نگه داشــتن فضای اعتراضی فیلم های آرشــیوی چندی قبل را منتشر 
می کند تا همچنان خیابان های ایران را همراه با آشــوب و اغتشــاش نشان دهد، این بار 
مشابه رسانه های زردی مثل  آمدنیوز دســت به خبرسازی زده است. این شبکه انگلیسی 
با جعل عنوان »یک فرمانده ارشــد ســابق ســپاه« از قول او مدعی شده است که به گفته 
منابع موثق)!( در پزشکی قانونی ایران دلیل به اغما رفتن و مرگ مهسا امینی »آسیب به 

جمجمه« تشخیص داده شده است.«
این درحالی است که اوالً فردی به نام بختیار که بی بی سی به او استناد کرده است هیچ گاه 
بین فرماندهان ارشــد سپاه پاســداران انقالب اسالمی وجود نداشــته است و در صفحه 
ویکی پدیای وی عناوین جعلی مختلفی برای وی ذکر شــده اســت که هیچ کدام از آن ها 
صحیح نیســت و در ویکی پدیا نیز منبعی برای آن ذکر نشــده است، ثانیاً او بیش از آنکه 
ماهیت ســپاهی داشته باشــد طبق آنچه از جســت وجو درباره وی برمی آید همسر فریبا 
داوی مهاجر از چهره های فراری و اپوزیســیون بوده اســت! با وجود اظهارنظرهای رسمی 
مقامات پزشکی، از جمله پزشکی قانونی و هیئت برد رادیولوژی و چندین متخصص دیگر 
طی دو هفته گذشته علیه ادعاهای رســانه های ضدایرانی، حاال سطح غیرحرفه ای گری و 
دستپاچگی بی بی سی به اندازه ای اســت که برای استدالل درباره ادعایش به منابع بی نام 
و نشان در پزشکی قانونی اســتناد می کند که مصداق تیر هوایی رسانه ای است! مدیرکل 
پزشــکی قانونی اســتان تهران پیش از این در اظهارنظر اولیه خــود اعالم کرد: هیچ گونه 
آثاری از ضرب وجرح در ناحیه ســر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم ها و شکستگی 
در قاعده جمجمه مهســا امینی مشاهده نشــده است. به نظر می رسد، بی بی سی فارسی از 
خاموش شــدن اغتشاشات به خشم آمده و به همین دلیل حاضر است به صورت مداوم ُدز 

غیرحرفه ای گری و عملیات روانی خود را در این زمینه افزایش دهد.

دروغ جدید این بار درباره سخنرانی رئیس جمهور 

چشم رسانه سعودی کم سو شد
شــبکه سعودی ایران اینترنشــنال در تازه ترین دروغ پردازی خود در حوادث اخیر مدعی 
شده که ســالن سخنرانی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشــت روز آتش نشان خالی بوده 

است. خبری که با تصاویر منتشر شده تناقض دارد!
این شبکه با تیتر »شکســت نهادهای حکومت در پر کردن ورزشگاه ۱2 هزار نفری برای 
ســخنرانی رئیســی« این خبر را منتشر کرد و مدعی شده بر اســاس تصاویر منتشرشده 
نهادهای حکومتی موفق به پر کردن ســالن ۱2 هزار نفری ورزشــگاه آزادی نشــدند! در 
حالی که اوالً سخنرانی برای آتش نشانان و خانواده هایشان برگزار شد نه عموم مردم و ثانیاً 
تصاویر منتشــر شده نشــان می دهد اکثریت ورزشگاه پر شده و برخی نیز در وسط زمین 

بازی نشسته اند.

صفحه 2

جنگ افروزی غرب 
یکپارچگی اوکراین را 

به باد داد

 رای مردم دونتسک، لوهانسک، خرسون 
و زاپروژیا به جدایی از حاکمیت کی یف  
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 مناقصه عمومي دو مرحله اي  خريد کاال 

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

ت دوم
نوب

شرکت توزيع نیروی برق استان گیالن)سهامی خاص( در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید تجهیزات بشرح جدول بند 3 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/07/09 می باشد.

1-  نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص( به نشانی رشت- بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی با شناسه ملی 10861644926 و کد اقتصادی 411334896794 
و به شماره ثبت 2952 با کد پستی 41888-67749

2- موضوع مناقصه : خرید تجهیزات بشرح جدول بند 3
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین قابل قبول خریدار برابر بند 14 برگ شرایط و به شرح جدول ذیل:

http://www.setadiran.ir 4- محل دریافت اسناد مناقصه: ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به نشانی
5- قیمت خرید اسناد مناقصه مبلغ 500.000 ریال )پانصد هزار ریال( به ازای هر مناقصه می باشد که از طریق سامانه ستاد و بصورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد.

6- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1401/07/09 لغایت تاریخ 1401/07/14  
7- زمان و محل تحویل پیشنهادها: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/07/25 می باشد.

تبصره 1 : کلیه اسناد می بایست دارای امضای الکترونیکی باشد و در سامانه بارگزاری گردد. 
 تبصره 2 :پاکت الف شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( عالوه بر بارگذاری در سامانه فوق می بایست بصورت فیزیکی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/07/25 تحویل اداره دبیرخانه 

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گردد.
 8- زمان گشایش پاکات مناقصه: 

8-1 پاکات ارزیابی کیفی مناقصات به تاریخ 1401/07/25 بازگشایی  و پس از امتیازدهی کیفی از طریق درج در سامانه ستاد به مناقصه گران اعالم می گرد، پاکات الف، ب  مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول 
در ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در تاریخ 1401/08/01  راس ساعت 9:00صبح  با حضور شرکت کنندگان در مناقصه  در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بازگشایی می گردد.

تبصره1: حضور شرکت کنندگان در مناقصه  در جلسه ي بازگشایي پاکات  با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است.
تبصره2: زمان بازگشایی پاکات ج)قیمت( متعاقبًا اعالم خواهد شد.

9- تضمین انجام تعهدات قرارداد: 10 درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمین قابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه.
10- پیش پرداخت قرارداد: 15 درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی.

11-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه مذکور 021-41934
12- شماره تلفن های تماس :33621750- 33606571- 013-33663006 

13-  مناقصه گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار مي باشد.
14- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن( می باشد.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید:
        tadarokat@gilanpdc.ir  :  پست الکترونیکی  http://www.setadiran.ir    http://www.gilanpdc.ir    http://tender.tavanir.org.ir               http://iets.mporg.ir :     آدرس اینترنتی

نوبت اول: 1401/7/7           نوبت دوم: 1401/7/9

فرآيندارجاع شماره فراخوان در سامانه ستادشماره مناقصهشرح مناقصهرديف در  شرکت  تضمین  مبلغ 
کار)ريال(

تعرفه ی 1 فاز چند  تجديد مناقصه عمومی خريد 5991 دستگاه کنتور ديجیتال سه 
اتصال مستقیم عادی )فهام 1( با ارزيابی کیفی

1401-2420010051040000633/772/000/000

همســر شهید مدافع حرم سعید انصاری گفت: 
دشمن با ایجاد داعش در سوریه و عراق، فتنه به 
پا کرد، اما غیورمردان ایرانی، مدافع حرم شدند 
و آتش فتنه را در این کشورها خاموش کردند. 
حاال فتنــه تجزیه طلبان، بزرگ تــر از آن فتنه 

نیست که دلسوزان انقالب از پسش برنیایند.
فاطمه جعفری، همسر شهید مدافع حرم سعید 
انصاری در گفت وگو با فارس با اشاره به تالش 
دشــمنان برای ایجاد تفرقه و دو دســتگی در 
جامعــه در پی حوادث اخیر ابراز داشــت: 2۷ 
ســال اســت که به عنوان معــاون تربیتی در 
آموزش مشــغول به خدمت هستم و سه سال 
از خدمتم را از مهرماه ســال ۱۳۷۳ تا ســال 
۱۳۷۶ را در ارومیه گذراندم و از نزدیک آشــنا 
بــه اختالفات قومی که دشــمن در بین مردم 
ایجاد می کند، هستم. وی با اشاره به همزیستی 
مسالمت آمیز اقوام مختلف در کشور با محوریت 
وحدت ملی افزود: دشــمنان می دانند تا زمانی 
که بین ما شیعه و سنی، ترک، کرد، لر، عشایر، 
شــهری، روســتایی و ... وحدت وجود داشته 
باشــد و همه برای ایــران واحد خدمت کنند، 

نمی تواند آسیبی به ایرانیان بزند. منتها مطابق 
سیاست استعمار پیر انگلیس که با ایجاد تفرقه 
و دودســتگی در جامعه هدف بــه دنبال نفوذ 
خودش است، هنوز به دنبال اجرایی کردن این 

هدف شوم در ایران اسالمی هستند.
جعفری با اشــاره به خلق حماسه هشت سال 
دفاع مقدس از سوی اقشار مختلف جامعه بیان 
داشت: دشــمنان در هشت سال در کشورهای 
همسایه ســوریه و عراق آتش فتنه برپا کردند 
و با ایجاد داعش درصــدد اختالف میان امت 
اســالمی بودند، اما غیورمردان ایرانی جامانده 
از قافله شــهدا، مدافع حرم شدند و آتش فتنه 
را در این کشورها خاموش کردند و نگذاشتند 
این آتش دامن گیر کشــورمان شود. حاال فتنه 
تجزیه طلبان، بزرگ تر از آن فتنه چند ســاله 

نیست که دلسوزان انقالب از پسش برنیایند.
وی ادامــه داد: بنابرایــن در این حــوادث اخیر 
دیدیم که دشمن باز از طریق حربه تفرقه اندازی 
به میدان آمده اســت تا مردم ایران را رودرروی 
یکدیگــر قــرار دهــد. وی با بیــان اینکه برای 
هر کشــوری، امنیت و اســتقرار سیاسی نظام، 

اولویت اول است، گفت: بازیگران، فوتبالیست ها، 
مسؤوالن و همه اقشار باید در نظر داشته باشند 
که اولویت اول ما امنیــت، آرامش و ثبات نظام 
جمهوری اســالمی در کشــور عزیزمان است و 
هیچکس در هیچ جایگاهی نمی تواند این ثبات 
و امنیت را از بین ببرد و یا خدشه ای به آن وارد 
کند، چون برای برقراری این امنیت و ثبات نظام 
خیلی خون  ها ریخته شده است و جوانان عزیزی 

را از دست داده ایم و خون دل ها خورده ایم.
وی با اشــاره بــه تحــرکات تهدیدآمیز علیه 
ســلبریتی ها بــرای مجبور کــردن آن ها برای 
موضع گیری علیه نظام، خطاب به این افراد افزود: 
هیچ گونه تهدید تحریک آمیــزی، نباید ایجاد 
ترس، ضعف، خفت و خیانت در سلبریتی ها در 
جامعه ایجاد کند. مردم ما تا زمانی این عزیزان 
را قبول دارند که خدمتگــزار مملکت، مردم و 
کشورشان باشند. منتها همین مردم، سلبریتی 
را که بخواهد به امنیت ملی خدشــه وارد کند 
و با دعوت به شــورش فضای کشــور را ملتهب 
کند،  دور آن فرد را خط قرمز می کشد و از دایره 

حمایت خود خارج خواهند کرد.

همسر شهید مدافع حرم:

فتنه تجزیه ایران بزرگ تر از فتنه داعش نیست که دلسوزان از پس آن برنیایند

آمریکا در انتظار واکنش ایران


