» خبر

تو مراقب آخرتت باش ،دنيا خودش ذليالنه پيش تو مي آيد.

امام علي (ع):

اوقات شرعي

براساس رتبه بندي تايمز اعالم شد؛

 ۱۱دانشگاه ايراني در بين هزار و ۲۵۰
دانشگاه برتر علوم حياتي

براساس رتبه بندي تايمز  ۱۱دانشگاه ايراني در ميان هزار و ۲۵۰
دانشگاه برتر جهان در زمينه علوم حياتي قرار گرفتند.جعفر مهراد
بنيانگذار پايگاه استنادي علوم جهان اسالم در گفتوگو با خبرنگار
مهر ،نظام رتبه بندي تايمز نتايج رتبه بندي دانشگاه ها را در حوزه
علوم حياتي براي سال  ۲۰۱۹ميالدي اعالم کرد که  ۱۱دانشگاه
جمهوري اسالمي ايران در رشته موضوعي علوم حياتي در جمع هزار
و  ۲۵۰دانشگاه برتر جهان قرار دارند.وي افزود :رتبه اول دانشگاه هاي
ايران در بخش علوم حياتي به دانشگاه صنعتي اصفهان تعلق دارد که
رتبه اين دانشگاه در دامنه اي ميان  ۵۰۱تا  ۶۰۰گزارش شده است.
بنيانگذار پايگاه استنادي علوم جهان اسالم خاطرنشان کرد :امتياز
شاخص هاي استنادي ،درآمد صنعتي ،چشم انداز بين المللي ،پژوهش
و آموزش دانشگاه صنعتي اصفهان در رشته موضوعي علوم حياتي به
ترتيب  ۴/۱۲ ،۷/۱۹ ،۵/۹۵ ،۵/۴۰و  ۵/۱۵است.
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عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي گفت :با خروج نيروهاي
بازنشسته و جايگزيني نيروهاي جديد ،تا سال آينده تمامي معلمان
حقالتدريسي کشور جذب آموزش و پرورش ميشوند.اسداله عباسي
در گفتوگو با خبرنگار تسنيم در رشت اظهار داشت :تمامي معلمان
حقالتدريسي تا سال آينده تعيين تکليف ميشوند و انتظار داريم
دولت نيز در اين مسير همکاري خوبي با مجلس جهت تأمين اعتبار
و جذب اين نيروها در آموزش و پرورش داشته باشد.عضو هيئت
رئيسه مجلس شوراي اسالمي يکي از دغدغههاي مجلس را تعيين
تکليف سريع وضعيت معلمان حقالتدريسي خواند و افزود :اين افراد
سالهاي سال عالوه بر ارتقاء سطح علمي و دانش خود به تدريس در
کالسهاي درس پرداختهاند بنابراين بيتوجهي و غفلت از آنان به
هيچ عنوان شايسته نيست.عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
از تصويب طرح تعيين تکليف نيروهاي حقالتدريسي در مجلس و
ت :انتظار ما از مجموعه دولت
تأييد شوراي نگهبان خبر داد و گف 
اين است که تعيين تکليف معلمان حقالتدريسي را نيز همانند طرح
رتبهبندي معلمان در اولويت برنامههايش قرار دهد.

معاون فرهنگي وزارت علوم خبرداد

رقابت بيش از ۶۴۰دانشجو در سي و سومين
جشنواره ملي قرآن و عترت

معاون فرهنگي وزارت علوم از رقابت بيش از  ۶۴۰داوطلب در
سي و سومين جشنواره قرآن و عترت دانشجويان و دانشگاهيان
کشور خبر داد و گفت :اين جشنواره روزهاي  ۲۶و  ۲۷آبان
ماه جاري در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار ميشود.به گزارش
ايسنا ،دکتر غالمرضا غفاري در نشست خبري سي و سومين
جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور که در معاونت
فرهنگي وزارت علوم برگزار شد ،حضور دانشجويان و دانشگاهيان
در گردهمايي بزرگ اربعين را بينظير توصيف کرد و گفت :سهم
بزرگ دانشگاهها و دانشجويان در اين حرکت عظيم بيانگر اعتنا
و توجه جامعه دانشگاهي به رخداد راهپيمايي اربعين بود .در
واقع هيچگاه مجموعههاي دانشجويي با اين وفاق و وحدت
گرد همديگر جمع نشده بودند.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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وزير ارشاد در شوراي فرهنگ عمومي کشور:

نفوذ تمدني ايران از طريق زبان فارسي انجام ميشود

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي

معلمان حقالتدريسي تا سال آينده
جذب آموزش و پرورش ميشوند

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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وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت :بخش قابل
توجهي از حوزه گسترش زبان فارسي در خارج از
کشور است که نفوذ تمدني و فرهنگي ما از طريق
اين زبان انجام ميشود.به گزارش دبيرخانه شوراي
فرهنگ عمومي ،جلسه  ۷۱۳اين شورا با حضور
اعضا و به رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و
رئيس شورا برگزار شد و با ادامه دستور کار موضوع
با سخنراني مهدي گلشني؛

پاسداشت و ترويج زبان و ادب فارسي ،مسئوالن
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ،آموزش و پرورش،
فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صدا و سيما
گزارش فعاليتهاي خود را در زمينه صيانت از
زبا ن فارسي به عنوان يکي از مؤلفههاي هويت
و اقتدار ملي ارايه کردند.سيدعباس صالحي ،وزير
فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئيس شوراي فرهنگ
عمومي گفت :با توجه به گزارشهاي ارايه شده در
شورا درباره زبان فارسي ،بايستي چند نکته حائز
اهميت از منظر و حوزه فرهنگ عمومي مورد توجه
قرار گيرد .يکي از نکات مورد توجه ،خطر گسست و
اختالل در زبان فارسي در بين نسل جوان است که
گزارشها حاکي از اين است که جوانان در نگارش
و گويش دچار انقطاع از سنت شدهاند و آشفتگي
زباني در نوشتار به وجود آمده است.

نشست «علم معاصر نيازمند يک نگرش
جامعتر است» برگزار مي شود

جليل فرجاد:

يادداشت »

حريم خانواده در نمايشها حفظ شود
بازيگر پيشکسوت تئاتر ،سينما و تلويزيون ميگويد :نظارت
دولتها براي رعايت مسائل و چارچوبهاي اخالقي در
تئاتر بسيار خوب است و ميتواند شرايط را براي دستيابي
به تئاتر سالم مورد پسند خانوادهها فراهم کند.به گزارش
خبرنگار فارس ،جليل فرجاد بازيگر پيشکسوت تلويزيون،
تئاتر و سينما افزود :البته اين نظارتها نبايد بيش از حد
باشد تا جلوي نبوغ و استعداد هنرمندان را بگيرد و کارها
دستوري ،دولتي و فرمايشي صورت بگيرد.فرجاد با اشاره
به اينکه نظارت دستوري آزادي عمل را از هنرمندان در
هر زمينهاي ميگيرد ،يادآور شد :همين باعث ميشود که
کارها بيشتر تکراري شوند .آن وقت است که ديگر مردم
اين کارها را پس ميزنند و استقبال از کارها و نمايشها
کم ميشود اما در مقابلش هم بايد در حدي باشد که
کارها را خانوادهها بتوانند ببينند و تئاتر سالمي داشته
باشيم.اين بازيگر و پيشکسوت تئاتر که در اين مدت در

نشست «علم معاصر نيازمند يک نگرش جامعتر است» با سخنراني
مهدي گلشني  ۲۰آبان ماه برگزار ميشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،انجمن علمي علوم سياسي دانشگاه تهران
ويژه برنامه اي به مناسبت روز علم برگزار ميکند.اين برنامه با
سخنراني مهدي گلشني استاد ممتاز دانشگاه صنعتي شريف ،عضو

روضه قرآن

سيد مجتبي نبوي
محرم و صفر به پايان رسيد و در اين دوماه انبوه زيادي مسلمان
و غيرمسلمان براي امام حسين عليه السالم و ياران او گريستند و
عزاداريهاي باشکوه برپا کردند و خاطره جانبازي ها و فداکاري هاي
امام حسين عليهم السالم و زن و بچه و ياران او را گرامي داشتند.
ولي اگر کل سخنراني ها و مداحي ها و عزاداري هاي اين دو
ماه را بررسي کنيم شايد درصد خيلي کمي از آنها به موضوع
قرآن پرداخته باشند مگر فلسفه قيام امام حسين عليه السالم
احياي دين جد بزرگوارش حضرت رسول صلي اهلل عليه و آله
نبود و اين دين مگر عبارت از قرآن نازل شده از سوي پروردگار
بر پيامبر اعظم نبود؟ مگر سرور شهيدان نفرموده است :خداوند
مي داند که من نماز و تالوت قرآن را خيلي دوست دارم
ولي ما عزاداران حسيني چقدر تالش ميکنيم با اين قرآن
انس بگيريم و با آن آشنا شويم و از آن بهره برده و زندگي
خود را بر اساس آن تنظيم کنيم .سخنرانان و مداحان از اين
ظرفيت محرم و صفر براي ترغيب مخاطبان خود به آشنايي با
قرآن چقدر استفاده مي کنند ،نويسندگان زبردست ما تا حاال
چند کتاب و رمان هنرمندانه جهت آشنايي نسل جوان با قرآن
نوشته اند؟ هنرمندان ما تا کنون چند کليپ ،فيلم يا مستندي
در اين زمينه ساخته اند؟ سازمان تبليغات و اوقاف به جز آماري
که در زمينه حفظ و قرائت قرآن ارائه ميدهند براي فهم قرآن
و جاري ساختن آن در زندگي انسان ها چه قدمي برداشته اند؟
آيا فکر کردهايم که در صحراي محشر و در هولناکترين دادگاه
و در نزد آگاهترين قاضي يعني خداوند ،برترين انسان عالم
خلقت يعني پيامبر اعظم از امت خود به علت مهجور بودن قران
شکايت ميکند چه پاسخي خواهيم داشت (آيه  ۳۰سوره فرقان)
در آنجا عالم و سخنران ،هنرمند و نويسنده و عزادار فرقي ندارند و همه
بايد پاسخ بدهند .آيا جا ندارد براي بيچارگي ان روز تا دير نشده بر
سر و سينه خود زده و براي فهميدن و فهماندن قرآن قدمي برداريم؟
از طرفي حضرت رسول صلي اهلل عليه و آله فرموده اند:
دل هم مانند آهن زنگار مي گيرد با قرآن آن را جال دهيد
حضرت امام خميني (ره) در کتاب آداب الصلوة در صفحه
 ۱۹۴قران را بزرگ ترين وسيله ارتباط خالق و خلق معرفي مي
کنند و رهبر معظم انقالب در تاريخ  ۸۴/۷ /۱۴فرموده اند بايد
به قرآن نزديک شد ،بدانيد در قرآن حکمت هست ،نورهست،
شفا هست ،عقده هايي که بر اثر چالش هاي موجود مادي
دنيا در دل و جان انسان به وجود ميآيد ،سرانگشت حکمت
قرآني مي تواند همه اين عقده ها را باز کند ،اين واقعيت است،
دلها را باز مي کند ،شرح صدر مي دهد ،اميد مي دهد ،نور
مي دهد عزم راسخ براي حرکت در صراط مستقيم مي دهد،
با قرآن بايد مواجه شد و اينها را گرفت

»

ش خورشيد کاروان مشغول بازي بود ،گفت :آزادي
نماي 
در عرصه هنرهاي نمايشي بايد در حدي باشد که به حريم
خانوادهها لطمه وارد نشود ،چرا که در مقابل رودخانه در
حال حرکت نميشود ايستاد و امروز در مقابل رودخانه
عظيم تکنولوژي ،اينترنت و فضاي مجازي مسئولين بايد
براي حفظ فرهنگ کشور دنبال چارهاي باشند تا شاهد
نوآوري و ابداع در زمينه فرهنگ ديني باشيم.

فرهنگستان علوم ،عضو انجمن بين المللي علم و دين و بنيانگذار
گروه فلسفه در دانشگاه شريف برپا مي شود.اين نشست با عنوان
علم معاصر نيازمند يک نگرش جامعتر است ،يکشنبه  ۲۰آبان ماه
از ساعت  ۱۳:۳۰در سالن دفاعيه دانشکده حقوق و علوم سياسي
(موت کورت) برگزار مي شود.

نمايه

مهر /مجيد عسكري پور

ايل بختياري
ايل بزرگ بختياري گروه بزرگي از مردمان
استان هاي جنوب غربي ايران هستند .ايل
بختياري در استان هاي خوزستان ،لرستان،
اصفهان و چهار محال بختياري زندگي
مي کنند.گويش بختياري يکي از گويش هاي
اصلي زبان لري است .ايل بختياري از دو
شاخه چهارلنگ و هفت لنگ تشکيل شده
است که هر کدام از طوايف زيادي تشکيل
شده اند .بخش بزرگي از ايل بختياري عشاير
کوچنشينهستند.اينگزارششاملتعدادي
پرتره از بختياري هاي ساکن در منطقه
ذلقي در مرز سه استان لرستان ،خوزستان
و اصفهان است.

آگهي تجديد مناقصه عمومي

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شهرداري قرچك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/6557مورخه  96/12/28و شوراي اسالمي شهر قرچك نسبت به اجراي پروژه
جدولگذاري فاز اول كمربندي جنوبي نشاني سي ان جي تا پويينك از طريق برگزاري تجديد مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه پيمانكاران
واجد الشرايط دعوت ميشود جهت اخذ اسناد مناقصه براساس اطالعات اعالم شده ذيل اقدام نمايند.

اين شهرداري در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/2616مورخه  96/5/30شوراي اسالمي شهر قرچك نسبت به ساخت
نصب واجراي تابلوهاي هدايت مسير از طريق برگزاري تجديد مناقصه عمومي اقدام نمايد .متقاضيان پيشنهاد ميتوانند از تاريخ
انتشار آگهي تا پايان وقت اداري  97/8/30جهت دريافت اسناد تجديد مناقصه به واحد امور قراردادها يا براي مطالعه به سايت
 www.gharchak.irبا شماره تلفن  02136151580الي  4تماس نمايند.
 -1دستگاه مناقصه گذار :شهرداري قرچك
 -2موضوع تجديد مناقصه :ساخت و نصب و اجراي تابلوهاي هدايت مسير شامل باالسري وپيش آگاهي وپرچمي
 -3مبلغ اعتبار پروژه  6/000/000/000ريال و سپرده شركت در تجديد مناقصه معادل  %5قيمت پيشنهادي شركت كنندگان در
تجديد مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي ،اسناد خزانه يا وجه نقد جهت واريز به حساب  0105978385003بنام سپرده اشخاص
شهرداري ميباشد و مدت قرارداد  3ماه تمام است.
 -4محل دريافت اسناد تجديد مناقصه :شهرداري قرچك به نشاني شهرك طالييه ،جنب بخشداري واحد امور قراردادها به
شماره تلفن  4الي 021 -36151580
 -5مهلت اخذ اسناد تجديد مناقصه از مورخه  97/8/13لغايت  97/8/30و زمان تحويل پاكات پيشنهادات از  97/8/13لغايت
 97/8/30به دبيرخانه شهرداري قرچك ميباشد.
 -6تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز چهارشنبه مورخه 97/8/30
راس ساعت  15در محل سالن جلسات شهرداري ميباشد.
 -7شهرداري در رد يا قبول هر ي از پيشنهادات مختار است.
 -8برندگان اول و دوم وسوم تجديد مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -9ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد تجديد مناقصه قيد و هزينه آگهي بر عهده برنده تجديد مناقصه ميباشد.

نوبت دوم

رديف

موضوع

مبلغ برآورد اوليه

مبلغ سپرده

3301028

آماده سازي  ،زيرسازي و جدولگذاري فاز اول كمربندي جنوبي

 2/995/178/612ريال

 150/000/000ريال

 -1دستگاه مناقصه گذار :شهرداري قرچك
 -2سپرده شركت در تجديد مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي ،اسناد خزانه يا وجه نقد جهت واريز به حساب  0105978385003بنام سپرده
اشخاص شهرداري ميباشد ومدت قرارداد  6ماه ميباشد.
 -3محل دريافت اسناد تجديد مناقصه :شهرداري قرچك به نشاني شهرك طالييه ،جنب بخشداري واحد امور قراردادها به شماره تلفن 4
الي 021 -36151580
 -4مهلت اخذ اسناد تجديد مناقصه از مورخه  97/8/13لغايت  97/9/5و زمان تحويل پاكات پيشنهادات از  97/8/13لغايت  97/9/5به
دبيرخانه شهرداري قرچك ميباشد.
 -5تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز دوشنبه مورخه  97/9/5راس ساعت  15در
محل سالن جلسات شهرداري ميباشد.
 -6به پيشنهادات مبهم  ،مخدوش و فاقد سپرده و رتبه ( گريد) ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداري در رد يا قبول هر ي از پيشنهادات مختار است.
 -8برندگان اول و دوم وسوم تجديد مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -9ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد تجديد مناقصه قيد و هزينه آگهي بر عهده برنده تجديد مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/20
خ ش 97/8/13

محسن خرمي شريف -شهردار قرچك

آگهي مزايده عمومي

تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/20
خ ش 97/8/13

محسن خرمي شريف -شهردار قرچك
آگهي مناقصه عمومي مرحله اول
نوبت دوم

نوبت دوم

شهرداري نظر آباد به استناد مجوز شماره /156ش  95/8/22شوراي محترم اسالمي شهر شهرداري در نظر دارد دستگاههاي
اسقاطي كارخانه آسفالت خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند متقاضيان ميتوانند با واريز سپرده شركت در مزايده
قيمت پيشنهادي خود را ارائه نمايند.
شرايط شركت در مزايده:
 )1شركت كنندگان در مزايده مبلغ  52/000/000را بعنوان سپرده شركت در مزايده به حساب سيبا به شماره 0104746757008
نزد بانك ملي شعبه شهرداري به نام اين شهرداري واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه تهيه و ارائه نمايند.
 )2سپرده نفرات اول تا سوم مزايده تا زمان عقدقرارداد نزد شهرداري نگهداري و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد
نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 )3پيشنهادات به صورت مكتوب باشد و به پيشنهادات فاقد سپرده  ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر
واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و شهرداري در رد يا قبول هر ي از پيشنهادات مختار است.
 )4متقاضيان جهت دريافت اوراق مزايده به واحد مالي شهرداري مراجعه نمايند .هزينه خريد اسناد مزايده مبلغ  500/000ريال
ميباشد كه بايد به حساب  010453402100به نام در آمد شهرداري نظرآباد واريز گردد.
 )5ساير اطالعات وجزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
 )6متقاضيان مي بايست حداكثر تا پايان وقت اداري روز  97/9/3پيشنهادات خود را تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
 )7كليه هزينه هاي آگهي و كارشناسي و هزينه نقل و انتقال اسناد بعهده برنده مزايده خواهد بود.
 )8رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي بعهده شركت كنندگان ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/13
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/20
خ ش 97/8/13

نوبت دوم

داريوش يگانه مظهر
شهردار نظرآباد

شهرداري انديشه در نظر دارد با استناد به مجوز شماره /5/1030ص مورخ  97/8/7موضوع بند  4مصوبه شماره  70شوراي اسالمي شهر انديشه،
اجراي عمليات ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط و داراي صالحيت ( رتبه  5راه و باند) واگذار نمايند:
 -1موضوع مناقصه :اصالح هندسي معابر و نقاط حادثه خير سطح شهر انديشه
 -2مدت انجام كار 4 :ماه
 -3برآورد اوليه :مبلغ  10/000/000/000ريال
 -4سپرده شركت در مناقصه :مبلغ  500/000/000ريال ميباشد كه بايد به صورت موارد مندرج در بند  2ماده  5آيين نامه مالي شهرداريها
به شرح ذيل ارائه گردد.
الف – رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب جاري سيبا به شماره  0106212988001نزد بانك ملي شعبه فاز سه انديشه
ب -ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداري انديشه
ج – اسناد خزانه
 -5مهلت ومحل فروش اسناد مناقصه :مهلت خريد اسناد مناقصه از تاريخ چاپ آگهي لغايت روز دوشنبه مورخ  97/9/5به نشاني :شهريار
شهر انديشه ،فاز ، 3بلوار آزادي ،تقاطع خيابان شهرداري شرقي ،ساختمان مركزي شهرداري انديشه ،واحد امور قراردادها ميباشد.
 -6مهلت ومحل ارائه پيشنهادات  :پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ  97/9/6دبيرخانه شهرداري انديشه
 -7زمان ومحل بازگشايي پيشنهادات واصله :روز چهارشنبه مورخ  97/9/7ساعت  14/30سالن جلسات شهرداري انديشه
 -8مدارك الزم :رونوشت و اصل گواهي صالحيت پيمانكاري داراي اعتبار و درخواست كتبي با مهر و امضا معتبر شركت ضمنا همراه داشتن
مهر شركت جهت دريافت اسناد الزامي است.
 -9شهرداري در رد يا قبول هر ي از پيشنهادهاي واصله مختار است.
 -10برندگان اول  ،دوم وسوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط
خواهدشد.
 -11ساير اطالعات وجزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/13
بهروز كاوياني
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/20
خ ش 97/8/13
شهردار شهر انديشه

