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آنچه که در این روزها از سوی اروپا علیه جمهوری 
اســامی ایران دیده شد، بی خردی سیاسی بود، 
چرا که آنها تحت تأثیر البی های قرار گرفتند که 

در زمره تروریست ترین تروریست ها قرار دارند.
این که اروپا تحت تأثیر گروه منافقین و برخی از 
افراد قرار می گیرد که سابقه آنها سیاه است و نزد 
مردم ایران نیز جایگاهی ندارند، اشتباهاتی است 
که مدام مرتکب می شــود. پارلمان اتحادیه اروپا 
سعی کرد تا سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران 
را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد، این 
تصمیم از سوی برخی کشورهای اروپایی همچون 

انگلیس طراحی شده بود.
جمهوری اسامی ایران در پی این اقدام، سیاست 
تهاجمی گرفت و مدارا و مماشات را کنار گذاشت 
تا جایی کــه از نوع واکنش ها و اقدامات احتمالی 
در صــورت تصویــب نهایی آن خبــر داد. خروج 
از ان پی تی، بســتن تنگه هرمــز،  تحریم برخی 
افراد و نهادهای اروپایــی و دیگر گزینه هایی که 
می توانست اجرایی شود در دستور کار قرار گرفت.
نکتــه مهم ماجرای اقدام پارلمان اروپا و ســپس 
عقــب نشــینی وزرای خارجه اتحادیــه اروپایی، 
 ایســتادگی ایران اسامی همراه با اقتدار و آرایش 
دیپلماسی تهاجمی بود که از سوی همه مسئوالن 

و مردم نسبت به آن گرفته شد.
هــر چند برخــی در ایــن میان با نشــان دادن 
نگرانی های دروغین ســعی کردنــد تا در صورت 
تصویب نهایی اقدام علیه سپاه، ایران را از عواقب 
اما هشــدارهای  اقدامات اعامــی پرهیز دهند، 
جــدی ایران توانســت اروپــا را از اجرایی کردن 

تصمیم خود منصرف کند.
برخی در داخل بر ســر عواقب خــروج از ان پی 
تی یا بســتن تنگه هرمز نگران بودند و هشــدار 
می دادنــد در حالــی که بخشــی از دالیل عقب 
نشــینی اروپا همین واکنش های قاطع و انقابی 

بود که ایران آنها را اعام کرد.
پس از آن که پارلمــان اروپا تصمیم مصوبه خود 
را به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا فرستاد،  
گمانه زنی ها نشــان می داد کــه احتمال تصویب 

پیشنهاد پارلمان اروپا زیاد است.
اما پــس از مواضعی کــه ایران گرفت، مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا صراحتاً اعام کرد 
که برای طی فرایند قرار دادن نام سپاه پاسداران 
انقاب اســامی ایــران در فهرســت گروه های 
تروریســتی اروپا، باید دادگاه یکی از کشــورهای 
عضــو اتحادیه دربــاره قرار گرفتن نام ســپاه در 
فهرست ســازمان های تروریســتی تصمیم گیری 
کند. این ســخن عقب نشــینی آشــکار اروپا از 
تصمیمــی بود که می توانســت عواقب و عوارض 

زیادی برای اروپا داشته باشد.
آیا تاکنون از ســوی سپاه پاســداران در یکی از 
کشــورهای اروپا عملیات تروریســتی انجام شده 
اســت؟ اتفاقاً بر عکــس آن رخ داده چرا که چند 
سفارتخانه اروپایی در فتنه های و اغتشاشات اخیر 
و تازه ای که در ایران واقع شــد نقش داشــتند، 
چندین جاسوس و خرابکاری که از اروپا به ایران 
فرستاده شــده بودند در جریان اغتشاشات اخیر 

دستگیر شدند.
اروپا باید بداند که ســپاه پاسداران از مردم ایران 
اسامی تشــکیل شده اســت، این نیرو در میان 

مردم محبوبیت و جایگاه خاصی دارد.
سپاه در همه گرفتاری ها و مشکات در کنار مردم 
و برای مردم وارد شده و تاش کرده تا آنها را در 

مواقع خطر حفاظت کند.
نمی توان ســازمانی مردمی را تهدیــد کرد و در 

فهرست گروه های تروریستی قرار داد.
اروپا با اقدامات اخیر خود تاش می کند تا پل های 
پشت سر خود را خراب کند و آنگاه راه بازگشتی 

هم نخواهد داشت.
ارتش و ســپاه در ایران مردمی هستند، نیروهای 
مســلح ایران اســامی، جان فدای مردم،  ایران و 
انقاب هســتند و با نیروهای مســلح اروپایی و 

آمریکایی تفاوت های بسیاری دارند.
ارتش های غربی مردم کشــورهای مســلمان را 
به قتل می رســانند، جنگ افــروزی می کنند از 
رژیم هایی چون سعودی،  امارات حمایت می کنند 

تا دست به جنایت جنگی بزنند.
از اوکراین حمایت می کنند تا جنگ افروزی کنند 

و به اهداف خود در منطقه دست یابند.
اکنون کــه اتحادیه اروپا از خواســته خود عقب 
نشینی کرده و چند تن و نهاد وسازمان و قرارگاه 
ســپاه را تحریم کرده،  ایجــاب می کند که ایران 
اسامی نیز به فراخور اقدامی که آنها انجام دادند 

واکنش نشان دهد.
تروریست های غربی با واکنش قاطع ایران پا پس 
کشیدند. آنها جرأت چنین کاری ندارند و الف در 

غربت می زنند.

الف در غربت اروپا

رئیسی در دیدرا وزیر دفاع سوریه: 

 ایران در دوره بازسازی هم 
کنار سوریه است
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ــر ــبـ خـ

سرمقاله

 جزییات گزینش معلمان مدارس غیردولتی
 برای حضور در کالس های درس

در راســتای توســعه مهارت های معلمان مدارس غیردولتی، تفاهم نامه ای بین ســازمان 
مدارس غیردولتی با دانشــگاه فرهنگیان برای آمــوزش۱۷۰ هزار معلم مدارس غیردولتی 

منعقد شد.
آیین انعقاد تفاهم نامه بین ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توســعه مشــارکت های 
مردمی و دانشــگاه فرهنگیان در راســتای کمک به تحقق اهداف دولت مردمی و اجرای 
ســند تحول بنیادین و سیاســت های آموزش و پرورش مبنی بر تحقق عدالت آموزشی و 
همچنین ماده ۲۷ قانون تاســیس و اداره مدارس و مراکز آموزشــی و پرورشی غیردولتی 
مبنی بر ارتقای سطح دانش معلمان و مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی با 
اولویت مناطق محروم و ارتقای کیفی آموزش های مدارس و مراکز غیردولتی، آموزش های 

راه دور و امور شوراها برگزار شد.
در ایــن آیین، احمد محمودزاده رئیس ســازمان مــدارس، مراکز غیردولتی و توســعه 
مشــارکت های مردمی با تبریک آغاز ماه رجب و والدت با ســعادت امــام باقر)ع(، اظهار 
کرد: برنامه ریزی شــده است تا در ســال های آینده، مدارس غیردولتی به سمت مدارس 
هیأت امنایی با نگاه مشــارکت های چند وجهی حرکت کند. وی با اشاره به لزوم افزایش 
صاحیت هــای حرفه ای و عمومــی معلمان مدارس و مراکز غیردولتــی، گفت: مأموریت 
آموزش و پرورش، تربیت انســان و انسان سازی است که این فعالیت تضمین آینده کشور 
اســت و بنابر تعبیر رهبر فرزانه انقاب، برای یک کشــور، یک تمدن، یک ملت، مهم تر از 

همه سرمایه ها، سرمایه انسانی است.
محمودزاده با بیان این که ســرمایه انســانی در مجموعه آموزش و پرورش، در نهاد تعلیم 
و تربیت و در مدرســه تربیت می شود، افزود: هر نوع برنامه ریزی برای پیشرفت کشور در 
وابسته به برنامه ریزی دقیق و درست در آموزش و پرورش و نگاه صحیح به تعلیم و تربیت 
اســت که این موضوع باید با توجه خاص به معلمان بــه عنوان عنصر اصلی نظام تعلیم و 
تربیت صورت بگیرد که این موضوع بارها از سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مورد 

تأکید قرار گرفته است.
وی بــا تأکید بر این که همه برنامه ریزی در آموزش و پرورش، برای تحقق این هدف باید 
بســیج شــود تا معلم در کاس درس، حضور ثمربخش داشته باشــد، ادامه داد: در همه 
اسناد باالدستی نظام تعلیم و تربیت بر اهمیت این موضوع اشاره شده است و از ۲۳ هدف 
عملیاتی در ســند تحول بنیادین، ۴ هدف عملیاتی مربوط به نیروی انسانی و معلم است؛ 
همچنیــن از ۱۳۱ راهکار در ســند تحول بنیادین، ۲۵ راهــکار مربوط به موضوع نیروی 

انسانی و معلم در آموزش و پرورش است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اظهار امیدواری نســبت به اینکه در سال های آینده تمام 
نیروی انسانی آموزش و پرورش از سوی دانشگاه فرهنگیان جذب شود، افزود: قرارگاه های 
اجرایی سازی سند تحول بنیادین با اسقرار دولت سیزدهم ایجاد شده است و امیدواریم با 
وجود این قرارگاه به مؤلفه اصلی سند تحول که همان معلم است توجه بیشتری شود و به 
اهداف سند تحول مانند آموزش، بهسازی، تربیت، نگهداشت و رفاه معلمان پرداخته شود.
وی تصریــح کرد: دو میلیون و ۲۰۰ هزار دانــش آموز در مدارس غیردولتی و یک میلیون 
و ۱۰۰ هــزار دانش آموز در مدارس هیأت امنایی تحصیــل و یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر 
نیز از کاس های تقویتی زبان اســتفاده می کنند؛ البته آموزش زبان در سبد آموزش همه 
خانواده ها قرار گرفته است، لذا باید با مدیریت و برنامه ریزی اتفاق های خوبی در این حوزه 
صورت بگیرد. محمودزاده با اشــاره به اینکه در قانون تأسیس اداره مدارس غیردولتی، دو 
مــاده به روابط علمی، گزینش و صاحیت عمومی معلمــان در مدارس و مراکز غیردولتی 
تأکید دارد، افزود: در ماده ۲۷ همین قانون که مصوبه مجلس شــورای اسامی است، دوره 
آموزشــی تکمیلی مربیــان و معلمان مورد نظر قرار گرفته اســت، البته در آنجا آموزش و 
پرورش مکلف شــده تا ایــن کار را انجام دهد. وی ادامــه داد: ۲۵۰ هزار معلم در مدارس 
غیردولتی تدریس می کنند که ۱۷۰ هزار نفر نیروی آزاد و دارای مدارک مختلف لیسانس، 
فوق لیسانس و دکتری هستند و۱۱۰ هزار نفر در مراکز آموزشی و آموزشگاه ها حضور دارند.

رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی اضافه کرد: با هماهنگی 
با گزینش و تفاهم نامه  ای که منعقد می  شــود، گزینش معلمان مدارس غیردولتی به جای 
دهه اول اردیبهشــت ماه تا آخر شــهریور انجام خواهد شد و با صاحیت های عمومی که 
مدنظر آموزش و پرورش است، این معلمان در کاس های درس حضور پیدا خواهند کرد.
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آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي
 شماره  1401-64

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد نسبت به خرید چهل)40(دستگاه ترانسفورماترو ولتاژ خازنی ایستگاههای 
230 کیلوولت بوستان و غرب ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان شرکت دراین مناقصه دعوت 
به  ونسبت  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  اسنادمناقصه  دریافت  جهت  آید،  مي  بعمل 
وسایردرآمدها  انشعاب  حق  درآمد  وجوه  تمرکز  بنام   4001103104025187 حساب  شماره  به  الکترونیکی  بصورت  واریزمبلغ1،000،000ریال 
ازتاریخ 1401/11/5 لغایت 1401/11/08 اقدام ویک نسخه ازاسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارمی گردد؛ الزم است درصورت عدم عضویت قبلی شرکتها 
درسامانه فوق مراحل ثبت نام درسایت مذکور انجام ونسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. شرکت کنندگان می توانند 
شماره  فرمایند.ثبت  حاصل  تماس   3000 داخلی  با  سامانه  ودرخصوص  داخلی2079   33331700-4 شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

تلفن،فکس وایمیل ازسوی شرکت کنندگان درسامانه الزامی می باشد.
الزام : 

*** فقط تولیدکنندگان داخلی یا نماینده رسمی آنها مجاز به شرکت دراین مناقصه می باشند.
توضیحات : 

1.مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار2،923،557،870ریال است که باید به صورت ضمانتنامه معتبربانکي و یا واریز نقدی به نفع خریدار 
درروز برگزاري مناقصه تسلیم گردد.

2.دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری/ امورتعمیرات و نگهداری پستهاورلیاژ شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان مي باشد.شرکتهاي 
متقاضي مي توانند درخصوص سؤاالت فني خود با آقای مهندس آذرمهر باشماره 33313861-076 و33313774-076 داخلی 2060 تماس 

حاصل فرمایند.
3.حداکثرمهلت تحویل اسناد به دبیرخانه این شرکت تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 وبازگشایي پاکات رأس ساعت 10 

صبح همان روزدرمحل امورتدارکات وقراردادها مي باشد.
5.به پیشنهادات مشروط مبهم مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتي که بعد از موعد مقرربه دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقًا ترتیب 

اثرداده نخواهدشد.
6.آگهی ما درسامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر ، قابل مشاهده می باشد.

شناسه آگهی 1445526

شناسه آگهی:1445271     م الف :4188

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
آگهی مناقصه خدمات راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیر 

آسانسورهای ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد چاپ آگهی مناقصه خدمات راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیر آسانسورهای ستادی خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد 
به شركت های پیمانكاری واجد شرایط و تایید صالحیت شده از سوی مراجع ذیربط با شماره فراخوان 2001000003000008 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/11/05 می باشد.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 10:00 روز شنبه تاریخ 1401/11/08
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز سه شنبه تاریخ 1401/11/18

 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1401/11/19   
 مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه پس از بازگشایی پاکات )تا تاریخ 1402/02/19( می باشد.

 نوع تضمین شرکت در مناقصه: تضامین های موضوع بند الف )ضمانت نامه بانکی و ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی مورد تایید بانک مرکزی(.
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 850/000/000 ریال

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت  الف: آدرس: تهران، خیابان شهید استاد نجات الهی، خیابان 
شهید کالنتری، ساختمان شهید الهی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحد امور قراردادها و مناقصات - تلفن 88905324 - 021

 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس- 1465 - 021
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام /پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

الزم به ذکر است که اصل ضمانت نامه )پاکت الف( می باید حسب شرایط، ضوابط و زمان بندی مناقصه در پاکت دربسته به امور قراردادها و مناقصات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به نشانی فوق الذکر تحویل گردد.

دعواها بر سر تعطیلی مدارس باال گرفت 

 تصمیم عجیب و غریب
 برای پاک کردن هوا!


