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امام صادق (ع):

معاون وزير علوم :

طرح استفاده از ماشين هاي برقي
در برخي دانشگاه ها عملياتي شد
معاون اداري مالي وزارت علوم از عملياتي شدن طرح استفاده از ماشين هاي
برقي در راستاي مديريت سبز و کاهش آلودگي صوتي و هوا در برخي
از دانشگاه ها خبر داد.محمد تقي نظرپور در گفتوگو با خبرنگار مهر
گفت :يک بحثي در دانشگاه ها وجود دارد ،تحت عنوان دانشگاه سبز
يا مديريت سبز که عمده کار آن در دانشگاه ها صرفه جويي در مصرف
است.وي ادامه داد :در برخي از مواقع صرفه جويي در مصرف را فقط
صرفه جويي در مصرف انرژي مي دانيم ،اين درحالي است که اين تنها
يکي از صرفه جويي ها است.معاون اداري مالي وزارت علوم خاطرنشان
کرد :صرفه جويي در مصرف کاغذ ،لوازم التحرير و اياب و ذهاب
هم مي تواند جزءصرفه جويي ها باشد ،در برخي دانشگاهها اگر توپوگرافي
خاصي نداشته باشند ،امکان استفاده از ماشين هاي برقي را دارند اين
وسايل نقليه نه آلودگي و نه سر و صدا دارند.

من ضمانت مي کنم که هر کس ميانه روي پيشه کند ،فقير نشود.
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استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت :در سال  ۵۷حدود  ۱.۴درصد از اعضاي
هيئت علمي زن بودند که اکنون  ۲۴درصد اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها
را زنان تشکيل مي دهند و نسبت به قبل از انقالب  ۱۷برابر رشد دارد.به
گزارش خبرنگار مهر ،نشست شنبه هاي انقالب ،با موضوع دستاوردهاي
آموزش عالي طي  ۴۰سال گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد ،رجبعلي
برزويي با ارائه گزارشي از جمعيت دانشجويي و مراکز آموزش عالي در
قبل و بعد از نقالب اسالمي گفت :در حال حاضر حدود  ۴ميليون و
 ۱۵۰هزار دانشجو داريم که نسبت به سال  ۵۷حدود  ۲۳برابر شده است.
وي ادامه داد :بيشترين رشد جمعيت دانشجويي مربوط به سال هاي
 ۸۴الي  ۸۹است و اعضاي هيات علمي با احتساب وزارت بهداشت
حدود  ۹۰هزار عضو هستند که نسبت به سال  ۵۷حدود  ۱۲برابر رشد
داشته است.وي ادامه داد :اگر اکنون در حوزه علم و فناوري حرف اول را
مي زنيم به خاطر توسعه آموزش عالي است.

حضور آثار بيش از 70کشور در پانزدهمين
جشنوارهبينالملليفيلممقاومت
سينماگران  73کشور جهان با ارسال 906عنوان فيلم سينمايي
و مستند متقاضي حضور در پانزدهمين دوره جشنواره بينالمللي
فيلم مقاومت شدند .اين در حالي است که حتي از رژيم اشغالگر
صهيونيستيهم براي دبيرخانه بينالملل جشنواره فيلم رسيده است که
مطابق آييننامه جشنواره پذيرفته نميشود.روابط عمومي پانزدهمين
جشنواره بينالمللي فيلم مقاومت؛ با اعالم اين خبر از تنوع مضامين
و موضوعات آثار دريافتي جشنواره خبر داد بر پايه اين خبر جشنواره
بينالمللي فيلم مقاومت در دوره گذشته شاهد شرکت فيلمسازان
 67کشور جهان بوده که در دوره پانزدهم آمار کشورهاي متقاضي به
 73کشور رسيده است.شرکت  691فيلم مستند و  215اثر سينمايي
در اين دوره جشنواره چشمگير است و متقاضيان شرکت در بخش
فيلمهاي سينمايي اين دوره جشنواره بيش از دو برابردر مقايسه با
دورههاي پيشين شدهاند .پانزدهمين جشنواره بينالمللي فيلم مقاومت
امسال در دهه اول آذر (همزمان با هفته گراميداشت بسيج) و درآستانه
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ،با حضور سينماگران داخلي
و خارجي به دبيري محمد خزاعي برگزار ميشود.

مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران خبر داد:

راهحل موقتي کمبود  ۱۰هزار معلم در پايتخت

مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره
مشکل کمبود معلم در تهران گفت :تعداد پرسنل
به دانشآموز در تهران يک به  ۱۹است و کمبود
 ۱۰هزار پرسنل در تهران قطعي است که راهحل
موقتي براي رفع اين مشکل پيشبيني شد.
عباسعلي باقري مديرکل آموزش و پرورش
شهر تهران در نشست خبري اظهار کرد :اگر
کشوري بخواهد توسعه پيدا کند ،تعليم و تربيت

رتبه اول نماينده ايران
در مسابقات بينالمللي قرآن
کرواسي

از کارهاي زيربنايي است.وي ادامه داد :براي همه
معضالتي که امروز کشور ما دارد مانند بحث
محيط زيست و آسيبهاي اجتماعي ،يکي از
کارهاي اصلي پيشگيري است و عمده پيشگيري
بحث تربيت و آموزش است.باقري تصريح کرد:
تا زماني که خانواده و مدرسه کارکرد مناسبي
نداشته باشيد ساير بخشها نميتوانند موفق
باشد.وي درباره راههاي حل کمبود نيروي انساني
در آموزش و پرورش تهران گفت :از  ۵هزار
معلمي که بازنشسته شده بودند ۳ ،هزار نفر
بازنشستگيشان را تمديد کردند ۷۰۰،نفر ورودي از
دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي و
 ۶۰۰نفر ورودي از استانهاي ديگر به تهران
داشتيم ۱۲۰ ،نفر مربيان پيشدبستاني جذب
شدند و  ۵۷۰۰نفر حقالتدريس شاغالن و
بازنشسته جذب شد.
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برنامه هاي درسي بايد تصوير روشني از اسالمي شدن داشته باشند
رئيس شوراي تحول و ارتقاء علوم انساني گفت:
در هر برنامه درسي ارائه شده بايد تصوير روشني
از اسالمي شدن آن برنامه وجود داشته باشد.به
گزارش شوراي عالي انقالب فرهنگي ،جلسه ۱۵۵
شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني شوراي
عالي انقالب فرهنگي به رياست غالمعلي حداد
عادل برگزار شد.در اين جلسه به بحث و بررسي
پيرامون سرفصل آموزشي و برنامه درسي رشته
حقوق محيطزيست در مقطع کارشناسي ارشد
اختصاص داشت ،حداد عادل گفت :در هر برنامه
درسي ارائه شده بايد تصوير روشني از اسالمي شدن
آن برنامه وجود داشته باشد.وي افزود :حداقل اقدام
انجامشده در اين زمينه گنجانيدن يک عنوان درسي
در موردنظر اسالم پيرامون آن شاخه علمي است
در اين زمينه بايد از افراط و تفريط پرهيز شود تا
موضوع ضايع نشود.رئيس شوراي تحول و ارتقاء

کاظم آذرپيرا؛ قاري برجسته و خوزستاني قرآن کريم کشورمان در رشته
ت و پنجمين دوره مسابقات بينالمللي قرآن کرواسي رتبه اول
قرائت بيس 
را از آن خود کرد.به گزارش خبرنگار مهر ،کاظم آذرپيرا؛ نماينده جمهوري
اسالمي ايران در بيست و پنجمين دوره مسابقات بينالمللي قرآن کريم

خبرگزاري حوزه

دومين دوره کارسوق مهندسي ژنتيک
برگزار مي شود

علوم انساني گفت :ترسيم و تبيين دقيق ارتباط
علم و دين از اهم اقدامات و لوازم کار است در اين
مسير بايد توجه شود ارتباط و تأثيرگذاري دين
در علوم انساني با ساير شاخههاي علم مانند علوم
تجربي و ...تفاوت دارد.حداد عادل افزود :موضوع
محيط زيست در اکثر علوم نمود دارد و امروز
يکي از شاخصهاي حکمراني خوب توجه به حفظ
محيط زيست است.

کرواسي رتبه اول رشته قرائت را کسب کرد.گفتني است ،محمدرسول تکبيري
نيز ديگر نماينده کشورمان در رشته حفظ کل است که در اين مسابقات
حضور پيدا کرده است.کاظم آذرپيرا هستم ،متولد سال  ۱۳۷۰و دانشجوي
کارشناسي رشته فقه و مباني حقوق اسالمي در اهواز است.

نمايه

دومين دوره کارسوق مهندسي ژنتيک ،در راستاي آشنايي دانش آموزان برگزيده با
اهميت زيست فناوري به همت ستاد توسعه زيست فناوري ،موسسه علمي آينده سازان
در حال برگزاري است .ارشاد استعدادي مدير عامل موسسه علمي آينده سازان
گفت؛ دومين دوره کارسوق مهندسي ژنتيک ،در راستاي آشنايي دانش آموزان
برگزيده با اهميت و کاربردهاي زيست فناوري و با مشارکت ستاد توسعه زيست
فناوري ،موسسه علمي آينده سازان و سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان،
در حال برگزاري است.در اين دوره از کارسوق مهندسي ژنتيک بيش از 1200
دانش آموز متوسطه اول از  27استان کشور شرکت نموده و در حال حاضر
مشغول سپري نمودن دوره آموزشي غيرحضوري مي باشند.

به مناسبت روز همبستگي با کودکان و نوجوانان فلسطين

موزه فلسطين ميزبان نمايشگاه عکس
به کدامين گناه شد

موزه هنرهاي معاصر فلسطين همزمان با روز دفاع از مردم فلسطين با نمايشگاه
عکس «به کدامين گناه» ،آرمان بزرگ وارثان قدس شريف را گرامي مي دارد.
به گزارش روابط عمومي موسسه فرهنگي هنري صبا وابسته به فرهنگستان
هنر« ،به کدامين گناه -همراه با ملت مظلوم فلسطين» که ساعت  17عصر
روز دوشنبه  9مهر در موزه فلسطين گشايش مي يابدمجموعه اي شامل
 16عکس برگزيده از جلوه هاي حضور کودک و نوجوان فلسطيني را در متن
جنگ ،ويراني ،آوارگي ،و در پيوند با «فرهنگ شهادت» و «آرمان مبارزه و
مقاومت» به نمايش خواهد گذاشت.

عادل بزدوده:

شادي و نشاط نياز اساسي نمايشهاي
کودک است

زندگي جهادي
در دل كوير

کارگردان نامآشناي نمايشهاي عروسکي گفت :توجه به نياز شادي و نشاط
کودکان به عنوان يکي از نيازهاي اساسي آنها در آثار نمايشي حوزه کودک
ضروري است.عادل بزودوه معتقد است :در فضاي شاد و در حالي که تخلي ه
انرژي کودک در اوج قرار دارد ميتوانيم مسايل تربيتي و آموزشي را در آثار
نمايشي بگنجانيم .اين نويسنده ،کارگردان و عروسکساز با بيان اين مطلب
افزود :از بازيگران خردسال نمايشها تا تماشاگران آنها هربار از کودکي سوال
کنيد دليل عالقهشان به يک اثر چيست؟ اگر آن کار را دوست داشته و ساعتي در
حال و هواي نمايش صداي قهقههاش سالن را پر کرده باشد ،بالفاصله ميگويد:
«خنديدن خوب بود ،شاد بود ،خندهدار بود و »...پاسخهايي از اين دست که نشان
ميدهد شادي و نشاط يکي از نيازهاي اساسي کودکان است و آنها در حين
بازي يا سرگرمي و ديدن نمايش و فيلم در جستجوياش هستند .همچنين
خودشان به راحتي اين نياز به شادي و نشاط را اعالم ميکنند.

وارد نخلستاني شديم كه يك روحاني
خستگي ناپذير مشغول كار بود .عبا و
عمامه را كنار گذاشته بود و كيسه خرمايي
را بهدوش ميكشيد.
خواستيم كمك كنيم مانع شد ،روستاي
پيكوه قرارگاه اوست.
حجت االسالم علي احمدي هم كار ميكند
و هم تبليغ دين .چهار صحنه از زندگي
او را در دل كوير نشان ميدهد.

آگهي مزايده فروش امالك شماره 97/1
نوبت اول

پستبانك ايران قصد دارد تعداد  2رقبه امالك تمليكي خود را از طريق مزايده با وضعيت موجود
از طريق مزايده عمومي به فروش برساند؛ متقاضيان جهت شركت در مزايده ميتوانند به آدرس
 www.setadiran.irسامانه الكترونيك دولت مراجعه نمايند.
مهلت دريافت اسناد :حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 97/07/19
مهلت تحويل پيشنهادها :حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 97/07/30
گشايش پاكات :روز سهشنبه مورخ  97/08/01ساعت  10صبح در محل ساختمان سرپرستي شعب
استان سيستان و بلوچستان ،به آدرس زاهدان ،چهارراه رسولي ،نبش مولوي حسين بر 17
كليه امالك به وضع موجود به فروش ميرسند.
* هزينه آگهي و هزينه كارشناسي ملك به عهده برنده/برندگان مزايده ميباشد.
* وجه دريافتي بابت خريد اسناد مسترد نميگردد.
* مدارك دريافتي به عنوان پيشينه نزد پستبانك باقي ميماند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/7/9 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/10 :
خ ش97/7/9 :

آگهي مزايده عمومي
جايگاه  CNGمرحله چهارم (نوبت اول)

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري نظرآباد به استناد بند  2جلسه  564مورخ  97/2/31هيات مديره
محترم سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاري جايگاه  CNGخود واقع در خيابان قوچحصار جنب پاركينگ
عمومي را به صورت اجاره به مدت يك سال از طريق مزايده عمومي به باالترين قيمت پيشنهادي اجاره
دهد لذا از كليه پيمانكاران و شركتهاي داراي رتبه و صالحيت از شركت فرآوردههاي نفتي دعوت ميشود
جهت بازديد محل و اخذ اوراق شركت در مزايده و كسب اطالعات بيشتر پس از چاپ آگهي نوبت دوم
ظرف مدت  10روز به واحد امور قراردادهاي سازمان به آدرس :نظرآباد – خيابان آيتاله خامنهاي (خيابان
تهران) – مراجعه نموده و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاي 026-45352992-45363273
تماس حاصل نمائيد.
آخرين مهلت تحويل اوراق مزايده روز پنجشنبه مورخ  97/7/26و زمان بازگشايي پيشنهادات روز شنبه
تاريخ  97/7/28ميباشد .بديهي است سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول ،نزد سازمان
باقي خواهد ماند و هزينه آگهي و كارشناسي به عهده برنده مزايده ميباشد .ضمنا سازمان در رد يا قبول
پيشنهادات مختار است.

تاريخ انتشار نوبت اول97/7/9 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/16 :
خش97/7/9 :

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

دو شنبه  9مهر  21 1397محرم  1440اول اكتبر  2018سالسي و سوم شماره9324

در نشست شنبه هاي انقالب مطرح شد؛

رشد ۱۷برابري اعضاي هيئت علمي زن
نسبت به قبل از انقالب

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :محسن پيرهادي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي -پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:
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سيدمرتضي اعتصامي
سرپرست سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري نظرآباد

آگهي مجمع عمومي عادي تعاوني مسكن كاركنان
شهرداري انديشه (نوبت دوم)

بدينوسيله از كليه اعضاي تعاوني مسكن دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم شركت تعاوني
مسكن كاركنان شهرداري انديشه كه راس ساعت  14:30روز شنبه مورخ  97/07/21در محل فرهنگسراي امام
علي(ع) تشكيل ميگردد شركت نمايند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 96
 -3انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل بازرسان
 -4پيشنهاد خريد زمين وياليي يا آپارتمان در محدوده استان تهران ،استان البرز ،استان خراسان رضوي ،استانهاي
گيالن و مازندران
 -5خريد دفتر براي تعاوني در محدوده شهرداري
 -6بررسي وضعيت پروژههاي در حال اجراي تعاوني اعم از پروژههاي وليعصر پارميس و زمينهاي فاز  5و 6
جهت ثبتنام داوطلبان تصدي بازرسي حداكثر يك هفته بعد از انتشار آگهي روزنامه ميباشد كانديداها ميبايست
مدرك تحصيلي كارداني يا باالتر مرتبط مالي را داشته باشند و با در دست داشتن مدارك هويتي به دفتر تعاوني
مسكن شهرداري در وقت مقرر مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/7/9 :
خ ش97/7/9 :

دهياري نجمآباد

محمدرضا مولويفر – مديرعامل

آگهي مناقصه عمومي
يكمرحلهاي (نوبت اول)

دهياري نجمآباد در نظر دارد عمليات زيرسازي ،جدولگذاري و آسفالت معابر روستاي نجمآباد را از
طريق مناقصه يكمرحلهاي به پيمانكاران واجد شرايط و داراي حداقل رتبه  5صالحيت پيمانكاري
در رشته ابنيه از سازمان مديريت و برنامهريزي واگذار نمايد.
مبلغ برآورد اوليه :يك ميليارد و سيصد ميليون ريال و مبلغ تضمين شركت در مناقصه صد ميليون
ريال به صورت نقدي يا ضمانتنامه معتبر بانكي است .لذا از پيمانكاران متقاضي شركت در مناقصه
دعوت ميگردد حداكثر تا مورخ  97/7/23تا پايان وقت اداري با در دست داشتن معرفينامه به
آدرس :استان البرز ،شهرستان نظرآباد ،روستاي نجمآباد ،خيابان شورا ،ساختمان دهياري مراجعه
نمايند.
دهياري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات دريافتي مختار است .هزينه خريد اسناد مناقصه به
مبلغ  500/000ريال است و مسترد نميشود.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول97/7/9 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/16 :
خ ش97/7/9 :

حسين روزبان – دهيار نجمآباد

