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سال ها پیش با یکی از کارشناسان مسائل سیاسی 
مصاحبه تلفنی می کردم و از او در باره این مسئله 
که نســل تغییر می کند و انقالبیــون می روند و 
نسل جدید باید جایگزین شود،  برای آن زمان آیا 
اندیشه شده یا نه؟ که او پاسخ داد این سوال شما 
بســیار مهم است و باید نسل ها را تربیت کنیم تا 

در آینده با مشکل روبرو نشویم.
روشــن است که در نظام آموزشــی و تربیتی ما، 
بســیاری از کودکان و نوجوانان در نظام آموزشی 
با فرهنگ انقالب و ارزش های آن تربیت نشده اند،  
که اکنون اینگونه بی محابا به خیابان ها می آینده 

و بر سر یک مسئله آشوب بپا می کنند.
نسل کنونی ما تحت تأثیر فرهنگی قرار داشته که 
در قالب تهاجم و شــبیخون فرهنگی اکنون خود 
را به نمایش گذاشــته است.نوع برخورد با چنین 
نســلی نمیتواند تند و خشن باشــد و باید سعی 
شــود تا با آرام کردن فضا با آنها ســخن گفت و 

گفت و گو کرد.
بسیاری از رســانه های دنیا اکنون علیه جمهوری 
اســالمی ایران بسیج شــده اند تا نتیجه مطلوب 
خــود را به دســت آوردند.قدرت رســانه ای آنها 
تأثیر منفی خود را گذاشته و حتی دروغ هایی که 
منتشر می کنند برای آنهایی که اغتشاش و آشوب 

می کنند باور پذیر است.
دشــمنی با ایران اسالمی روشــن است، انقالبی 
که توانســته با همــه دشــمنی های گوناگون به 
راه خــود ادامه دهد،  باید هــم عصبانیت آمریکا، 
 صهیونیســت ها و دیگر دشمنان ایران را به همراه 

داشته باشد.
دختــر بیگناهــی در یک اتفاق جــان باخته، این 
مســئله نیازمند بررسی است تا روشن شود دلیل 
فوت چه بوده اســت، اما از همان زمان اعالم فوت 
او یک هجمه گســترده علیه ایران آغاز می شود و 
در داخل برخی به اعتــراض می پردازند، انگار در 
انتظار چنین اتفاقی بودند تا وارد میدان شوند و با 
تبلیعات رسانه ای تحریک آمیز خود برخی جوانان 

و دانشجویان و مردم را بشورانند.
موفقیت تیم رسانه ای دشــمنان به خاطر ضعف 
رسانه ای داخل ایران است.در داخل ایران هیچگاه 
یک هماهنگی و همگرایی در رســانه های کشور 
بر ســر موضوعات ایــن چنینی دیده نشــده در 
حالی که یک اتفاق مشــابه در دیگر کشــورها به 
ویژه کشورهای غربی،  با هماهنگی مشترک میان 

رسانه ها همراه می شود.
قدر مسلم نقش احزاب،  جریان ها سیاسی، اشخاص 
و چهره هــا مطرح از هر طیف خواه هنرپیشــه یا 
ورزشــکار باشند خواه دیگر اقشــار،  در به وجود 
آمدن شــرایطی که اکنون دیده می شــود،  تأثیر 
گذار اســت. عالوه بر تأثیرات گزارش ها و اخباری 
که در فضای مجازی از ســوی رسانه های بیگانه 
منتشــر می شــود، آنها نیز بر روی افکار عمومی 
به اندازه مشــهور بودن خود تأثیر گذار هســتند.
اتفاقاتی که بر ســر فوت مرحومه مهســا امینی 
در چند روز گذشــته افتاده است،  مسئله حجاب 
نیست، مســئله عمیق تر از است و با کمی تفکر و 
تعمق می توان به آن رســید.از همان ابتدای آغاز 
اعتراضات و آشــوب ها روشــن بود که دشمن در 
صدد ایجاد دودســتگی میان مردم اســت که تا 

اندازه ای هم موفق بوده است. 
حملــه به مردمی که حجــاب را انتخاب کرده اند 
در ایــن روزها افزایش یافتــه و این همان اتفاقی 
اســت که نباید بیفتد.باتوجه بــه این که برخی 
افراد، جریان ها، اشــخاص و هر آنکه با صدور بیانیه 
یا انتشــار مطالبی در فضای مجازی باعث داغ تر 
شدن شعله آشوب شده است،  اکنون برای آن که 
این فتنه و بلوا خاموش شــود، باید وظیفه اصلی 

خود را انجام دهد.
وظیفــه هر ایرانی اســت که در راســتای حفظ 
منافع ملی عمل کنــد،  مهمترین بخش از منافع 
ملــی حفظ تمامیت ارضی کشــور که با توجه به 
توطئه ای که در این ماجرا در حال پیاده شــدن 
اســت،  تجزیه ایران در نقشــه دشمنان به شدت 
پیگیری می شود.سیاســت تجزیه ایران ســال ها 
است که در دســتور کار دشمنان قرار دارد و این 

اتفاق را تنها راه رویارویی با ایران می دانند.
حتی آشوبگران و اغتشاشگران نیز باید نسبت به 
این مسئله آگاه شــوند چرا که تحقق این مسئله 
تر و خشــک را با هم خواهد ســوزاند.آنهایی که 
اکنون به اسم دانشــجو یا مردم در اغتشاشات و 
آشوب ها حضور دارند تحت تأثیر رسانه های معاند 
هستند، رســانه هایی که هیچ اشــاره ای به نقشه 

تجزیه ایران نمی کنند.
جمهوری اســالمی ایــران و قاطبه مــردم اجازه 
نخواهند داد چنین آرزویی تحقق یابد و با قدرت 

مقابل این نقشه ایستادگی خواهد کرد.

تربیت نسل های آینده

سردار پاکپور:

 مقر گروهک های تروریستی را 
با دقت 99 درصدی منهدم کردیم
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ــر ــبـ خـ

سرمقاله
فرمانده کل قوا در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های نیروهای مسلح: 

بهزاد فراهانی:

نفوذ تجزیه طلبان در مطالبات مردم ترسناک است
بهزاد فراهانی با تاکید بر اینکه در اتفاقات اخیر، حفظ تمامیت ارضی کشور و خواست ملی 
مردم مورد توجه و اصل انکارناپذیربوده اســت، تصریح کرد، نفوذ تجزیه طلبی در خواست 

مردمی بخش ترسناکی است که باید برای آن اندیشید.
این هنرمند تئاتر، تلویزیون و سینما در گفت وگو با ایسنا درباره اتفاقات اخیر و نگرانی هایی 
از بابت برخی ســوء اســتفاده های جریان های تجزیه طلب در برخی نقاط کشور، گفت: ما 
معتقدیم اعتراض و انتقاد مردمی در هیچ استانی متفاوت با استانی دیگر نیست و به نوعی 
وحدت و خواست ملی به عنوان یک اصل اساسی جریان دارد. بنابراین بابت موضوع تجزیه 
ایران دلشوره ندارم؛ مگر اینکه دست بیگانگان وارد شود و تشتت ایجاد کند، که این دیگر 
کار سیاست جهانی و امپریالیزم است. بهزاد فراهانی با اشاره به مشکالت معیشتی جامعه 
تاکید کرد: مردم سال هاســت شرایط دشواری را متحمل شده اند و در چنین موقعیتی اگر 
دالرهای کثیف آمریکایی به برخی جریان ها برســد، می تواند برخی طعم فقر چشیده ها را 
بفریبد. این بخش ترسناکی است که باید به فکر آن باشیم. او در عین حال گفت: امیدوارم 

با این چیزها، خواست مردم و مطالبات برحقشان زیر سؤال نرود.
فراهانی مطالبات مردم را خواســته هایی اجتماعی دانست و تاکید کرد: مردم ما خواستار 
زندگی مطلوب، عدالت و مدیریت ســالم هستند. این خواست به یک خواست ملی تبدیل 
شــده و همه جا را عمال در بر گرفته اســت. بنابراین نباید ترس تجزیه شدن کشور وجود 
داشته باشد. این بازیگر یادآوری کرد: از همه مهم تر اینکه در رویدادهای اخیر در کل ایران 

مساله قومیتی مالک نبوده و نگاه همه مردم ما ملی است.
فراهانی با اشــاره به توصیه های حضرت علی )ع( درباره اولویت خواسته های ، خاطرنشان 
کرد: اگر ما به عنوان رهروان موال علی )ع( کمی به توصیه های ایشان بیندیشیم، خواهیم 
دید که در اسالم مورد نظر موال علی )ع(، خواست مردم، اصل است. اگر فرامین ایشان را 
به مالک اشتر مطالعه کنیم، خواهیم دید که همه جا جبهه مردم مقدم و محترم است. پس 

باید به خواسته های مردم بیندیشیم و برای تحقق آن برنامه ریزی کنیم.

یک مقام مسول دانشگاه:

هیچ یک از اساتید دانشگاه شریف استعفا نداده است
یکـی از مسـئوالن دانشـگاه شـریف ضمـن تکذیـب خبـر اسـتعفای برخـی اسـاتید در 
اعتـراض بـه وقایـع روز یکشـنبه، گفـت: تـا ایـن لحظـه هیـچ یـک از اسـاتید دانشـگاه 

اسـتعفا نـداده اسـت.
در پـی اتفاقـات روز یکشـنبه در دانشـگاه صنعتـی شـریف کـه منجر بـه ایجـاد ناآرامی و 
درگیـری در دانشـگاه شـد، جلسـه هیأت رئیسـه در دانشـگاه شـریف برگزار شـد. برخی 
اخبـار در فضـای مجـازی منتشـر شـده مبنـی بـر اینکه برخی اسـاتید دانشـگاه شـریف 
در اعتـراض بـه اتفاقـات آن شـب، اسـتعفا داده اند. یکی از مسـئوالن دانشـگاه شـریف در 
گفتگـو بـا مهـر، ضمـن تکذیـب ایـن خبـر می گویـد: تـا ایـن لحظه هیـچ یک از اسـاتید 
دانشـگاه اسـتعفا نـداده اسـت. ایـن مقـام مسـئول دانشـگاه شـریف گفـت: کالس هـای 
آموزشـی دانشـگاه بـه صورت مجـازی برگزار می شـود اما بخـش عمده ای از دانشـجویان 
در کالس هـا حاضـر نشـدند. وی افزود: در راسـتای شـفاف سـازی اتفاقـات رخ داده، قرار 
اسـت رئیـس دانشـگاه شـریف در یـک نشسـت خبـری پاسـخگوی سـواالت خبرنـگاران 
باشـد. بـه گـزارش مهـر، روز یکشـنبه ۱۰ مهرمـاه تجمـع دانشـجویان صنعتـی شـریف 
بـه دنبـال برخـی شـعارهای رادیـکال و تهییـج رسـانه های معاند به تشـنج کشـیده شـد 
کـه در نهایـت منجـر بـه دخالـت نیروهـای انتظامـی شـد. همچنیـن صبـح دیـروز ۱۱ 
مهـر مـاه، معاونت آموزشـی دانشـگاه شـریف در اطالعیه ای اعـالم کرد: کالسـهای درس 
دانشـگاه تـا اطـالع ثانـوی مجـازی اسـت و پذیـرش حضـوری آن دسـته از دانشـجویان 
کارشناسـی ورودی ۱۴۰۱ کـه بـرای تکمیـل مراحـل پذیـرش حضـوری خـود یکـی از 
 روزهـای دوشـنبه و سه شـنبه ۱۱ و ۱۲ مهـر را انتخـاب کـرده بودنـد، بـه زمـان دیگری 

موکول شده است.

درگذشت دخترجوان دل ما را سوزاند

ایران مصمم برای 
دستیابی به توافق 
خوب، قوی و پایدار

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد 

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهي )تجدید اول( مناقصه عمومی یک مرحله ای
)چاپ:در دو نوبت به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۶۹(

 روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

ت اول
نوب

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
موضوع )تجدید اول(مناقصه:پروژه احداث ساختمان اصلی و محوطه سازی )پاسگاه پلیس راه کرمانشاه - همدان(سال ۱۴۰۱

مدت اجرا: ۱۵ ماه شمسی
مبلغ بر آورد: ۸۹،۹۷۹،۳۷۳،۹۰۳ ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  ۴،۴۹۸،۹۶۹،۰۰۰ریال
تاریخ درج در سامانه  ستاد جهت اسناد مناقصه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ می باشد.

شرایط مناقصه گر:کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه ۵ ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.
مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند حداکثر تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند.
 )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(.
 مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت) ستاد( مراجعه نمایند.
 تاریخ بازگشایی پاکات مالی: ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ 

 اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه پاکت الف ) ضمانتنامه شرکت در مناقصه ( : کرمانشاه - بلوار بنت الهدی صدر- 
روبروی فرمانداری - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه - طبقه همکف - دبیرخانه - تلفن: ۱۴- ۳۸۲۴۹۹۱۲ -۰۸۳
 اطالعات تماس  سامانه  ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴ -۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

م/الف/۱۶۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۷/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۷/۱۶

                                شناسه آگهی ۱۳۸۸۷۱۶

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 

)سالمتي باالترین نعمت است،آن را به آساني از دست ندهید(

آگهی مناقصه عمومی )شماره 1401/09(
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 200109134000017(

علی کلهر - شهردار کهریزک

ت اول
نوب

شهرداری کهریزک در نظر دارد با استناد مصوبه شماره 1401/1/13153 مورخ 1401/3/21 استانداری تهران و جانشین شورای اسالمی شهر کهریزک نسبت به برگزاری 
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکتها ی واجد شرایط )دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری و رتبه معتبر در رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه تایید صالحیت 
 www.setadiran.ir ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی( دعوت می شود جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران ( به آدرس
مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه مذکور انجام خواهد شد 
و الزم است متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی برای کلیه صاحبان امضاء مجاز و مهر 

سازمانی اقدام الزم به عمل آورند.
 *وجه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 3/000/000 ریال

* تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: روز سه شنبه مورخ 1401/7/19
* مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/7/19 لغایت ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/7/27

*مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1401/8/7
*زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/8/8

تماس  ، شماره  قراردادها  امور  واحد  بهشتی - شهرداری کهریزک -  بلوار شهید   - قم - کهریزک  تهران  قدیم  و آدرس شهرداری کهریزک: جاده  تماس  اطالعات   *
56523850 - 021 داخلی 250

قابل توجه اینکه: 
1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

2- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
3- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است.
نوبت اول: 1401/7/12
نوبت دوم: 1401/7/19

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(مدت اجراء پروژهعنوان پروژهشماره ردیف اعتبار

40220440112 ، )کشاورز  پیام  معابر شهرک  آسفات  و  زیرسازی  اجرای  پروژه 
کسری ، مهراد ، رضوی ، نرگس ، آبشار ، طاهر و ...( 

 واقع در شهر کهریزک

20/321/078/580 3 ماه
ارزش  بر  مالیات  احتساب  )بدون 

افزوده(

1/020/000/000

دشمنان 
 با ایران مستقل 
و مقتدر مخالفند

صفحه 2


