پنجشنبه  3آذر1401

◾

ددستچين
ستچين

تغییر نحوه
استخدام در
آموزش و
پرورش

یوسف نوری،
وزیر آموزش و
پرورش با اشاره
به کمبود مربی
پرورشی ،مشاور،
مربی بهداشت و
مربی تربیتبدنی
در بخشهای
کیفیتبخشی به
فارس گفت :قرار
است برای حل این
مشکل در کوتاهمدت
از روش «»1-3
استفاده کنیم ،همان
روش دو مدرکی که
دانشجو سه سال در
دانشگاههای دیگر
درس بخواند و با
شرایط ویژه جذب
شود؛ برای مثال
نمره کل او کمتر از
 7500نباشد.

جامعه

◾ آغاز علمی شدن عطاریها
نفیسه حسینی یکتا ،مدیرکل طب ایرانی
و مکمل وزارت بهداشت به ایسنا گفت:
علمی شدن عطاریها بهصورت آزمایشی
با مشارکت عطاریها در تهران آغاز و قرار شده تمدید
یا صــدور مجوز فعالیت عطاریها در تهران منوط به
گذراندن یک دوره آموزشی باشد .به دنبال گسترش
این طرح در سایر شهرهای کشور هستیم.
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رئیس کانو
ن زبان ایران

محمود مصدق از تصویب
طرح «توسعه آموزش زبانهای
آلمانی ،فرانسوی ،ایتالیایی،
اسـپانیولی و روســـــی» توسط
شــورای عالی آمــوزش و پرورش
در دوم آبـ ــان  1381بــیــش از
10سال میگذرد؛ طرحی که قرار بود پس از یکماه
برای اجرا ابالغ شود.
با این حال در حال حاضر فقط در یکی دو مدرسه
خصوصی در تهران آم ــوزش زبــان فرانسوی در
حال انجام است .بهتازگی محمود امانی طهرانی،
دبیرکل شــورای عالی آمــوزش و پــرورش از بررسی
طرحی در ایــن شــورا خبر داده کــه بــر اســاس آن
ق ــرار اســت از ظــرفــیـتهــای کــانــون زب ــان ای ــران و
فضای مجازی برای آموزش زبانهای خارجی در
مدرسههای کشور استفاده شود.
اینکه آیا این طرح میتواند به انحصار آموزش زبان
انگلیسی پایان دهد و یا خود به نابرابری و بیعدالتی
آمــوزشــی دامــن خواهد زد پرسشهایی اســت که
کارشناسان در گفتوگو با ما به آن پاسخ دادهاند.

◾

◾آنفلوانزا دانشگاهها را غیرحضوری نمیکند
قــاســم عــمــو عــابــدیــنــی ،مــعــاون آمــوزشــی
وزارت عتف با بیان اینکه شیوع آنفلوانزا
دانشگا هها را غیرحضوری نمیکند ،به
فــارس گفت :اینکه ستاد مقابله با کرونا تصمیم به
غیرحضوری شدن کالسها بگیرد ،قانونی است که ما
اختیار دخالت در آن را نداریم اما خودمان به هیچ وجه
کالسها را غیرحضوری اعالم نمیکنیم.

اگر وزارت آموزش و پرورش میخواهد به
رسالتش در حوزه آموزش زبانهای خارجی به
طور عام و در حوزه زبانهای غیرانگلیسی به
صورت خاص عمل کند و پاسخ متقاضیان خود
را بدهد باید به برونسپاری فکر کند و با کاهش

◾

بار خود ،بیشتر نقش سیاستگذار و ناظر را به
عهده بگیرد.
هرچه دیرتر در این مسیر حرکت کند کارش
سختتر میشود .حتی برونسپاری برای
آموزش زبان انگلیسی هم صدق میکند؛ چون

گامهای نخست برای پایان
انحصار آموزش زبان انگلیسی

◾

◾میتواند پاسخگوی نیازها باشد
اما فاطمه رمضانی ،عضو کمیسیون برنامه درسی

شورای عالی آموزش و پرورش با نگاهی خوشبینانه
به قدس میگوید :طرح موردنظر در مرحله اولیه
اســت و هنوز به کمیسیون برنامههای درســی و
تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش ارائه نشده؛
البته اگر کار براساس پیشبینیها انجام شود به
احتمال زیاد طرح تا یک ماه دیگر برای بررسی در
اختیار کمیسیون قرار میگیرد.
رمضانی ظرفیتهای کانون زبــان ایــران و آمــوزش
مــجــازی را پاسخگوی نــیــاز متقاضیان فراگیری

صفحه 6
س���ند سواری سمند  LXمدل  1396به رنگ سفید و

آگهی مفقودی

,40111402ح

آگهی مفقودی

,40111478ح

آگهی مفقودی

,40111359ح

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

,40111477ح

آگهی مفقودی

,40111396ح

آگهی مفقودی

40111481

,40111498ح

آگهی مفقودی

,40111492ف

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

,40111485ح

آگهی مفقودی

,40111486ح

آگهی مفقودی

,40111491ف

آگهی مفقودی

,40111483ف

آگهی مفقودی

,40111480ف

,40110670ح

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

آگهی مفقودی

,40111403ح

آگهی مفقودی

40110710

برگ س���بز خودروی وانت پی���کان تیپ 1600OHV
رن���گ س���فید ش���یری س���ال  1393ب���ه ش���ماره
ش���هربانی  42س  787ای���ران  63و ش���ماره بدن���ه
 NAAA36AA9EG693623و ش���ماره موت���ور
 118P0105202ب���ه مالکی���ت ص���ادق پ���ور بهم���ن
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط میگردد.

آگهی مفقودی

فخری مقدم مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

,40111471ح

آگهی مفقودی

,40111475ف

آگهی مفقودی

,40111496ح

ردیف

4010489

آگهی مفقودی

1

ب���رگ س���بز کامیون ب���اری -چوبی آتکو  1828س���قف
کوت���اه دارای ات���اق خ���واب ب���ه رن���گ س���فید روغن���ی
و م���دل  1385و ش���ماره پ���اک 679-32ع 23و
ش���ماره موتور  90692100468182و ش���ماره شاس���ی
 NAB9505045B010228ب���ه ن���ام ش���وکت ش���اکر
نوقابی مفقود و اعتبار ندارد .

ب���ه ش���ماره موت���ور  1713301و ش���ماره شاس���ی
 s1412285953987مفق���ود گردی���ده و از درج���ه ی
اعتبار ساقط می باشد .

اص���ل برگ س���بز خ���ودروی س���واری  207IMCرنگ
مش���کی م���دل 1401 :به ش���ماره انتظامی 249ص78
ای���ران  12ش���ماره موت���ور 185B2000142و ش���ماره
شاس���ی  NAAR434E8NJ241981متعلق به آقای
س���بحان قط���ران مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار
ساقط میباشد.
ب���رگ س���بز خودرو کیا اس���پورتیج به ش ش���هربانی
528د 89ای���ران  25به ش موت���ور G6BA9734800

ب���ه ش شاس���ی  KNAK11813DA7698576به نام
رامین اس���دی مفقود ش���ده و از درجه اعتبار س���اقط
است.

برگ س���بز خودروی س���واری پیکان مدل  78رنگ
سفید روغنی به شماره انتظامی  743ق  17ایران
 12ش���ماره موتور  11127829224و شماره شاسی
 78449094ب���ه مالکی���ت احم���د پاس���بان مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

شرکت آب و فاضالب مشهد
در نظر دارد

موضوع

مدت اجرا
(ماه)

راهبری ,تعمیر ,بهره برداری  ،نگهداری و رفع
اتفاقات تأسیسات فاضالب محدوده منطقه
 4-2شرکت آب و فاضالب مشهد

24

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

112/409/183/850

مبلغ تضمین شرکت
درفرآیند ارجاع کار به ريال

3/325/000/000

حداقل رتبه و رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآیند
ارجاع کار

صالحیت حداقل رتبه 5
رشته آب یا تاسیسات و
تجهیزات صادره از سازمان
برنامه و بودجه کشور یا
رتبه بهره برداری و نگهداری
از شبکه های جمع آوری
فاضالب آبفا کشور

 -1واریز نقدی به حساب
جاري شماره  100050004بانك
پاسارگاد
شعبه آبفای مشهد
 -2ضمانتنامه بانکی
 – 3اوراق مالی اسالمی

آگهی مفقودی

,40111404ح

آگهی مفقودی

- 1کارفرما  :شرکت آب و فاضالب مشهد -2 .محل تأمین اعتبار  :بودجه غیرعمرانی.
 -3تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی  :از تاریخ  1401/09/02لغایت  1401/09/06از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی
 http://iets.mporg.irقابل دریافت می باشد.

,40111376ح

/40111401ح

 -4تاریخ و محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی ساعت  15مورخ  1401/09/20به آدرس مشهد ،خیابان فلسطین ،فلسطین  ،26دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد می باشد .
 -5مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.
40111435

سعید علیپور صحرا
اداره اوقاف و امور خیریه
شهرستان شیروان

موت���ور  1639977و ب���ه ش���ماره شاس���ی  6230521و

به ش���ماره انتظامی  84867ایران  113به نام مهران

برگ س���بز کامیون مس���قف فلزی سیس���تم ایسوزو
تی���پ  NPR70Lب���ه رنگ س���فید روغنی م���دل 1390
ب���ه ش���ماره موت���ور  876957و ش���ماره شاس���ی
 NAGNPR70PBT028591ب���ه ش���ماره پ���اک
 376 - 22ع  63مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار
ساقط می گردد.

رنگ نقره ای متالیک به پاک 562س  31ایران 42

با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

قسمت اجارات اداره اوقاف و امور خیریه
شهرستان شیروان مراجعه نمایند.

 NAAM31FE5KK205685ب���ه ن���ام رض���ا خالقیان

سیس���تم  125 CCم���دل  1362رن���گ آبی به ش���ماره

آگهی مفقودی

 1398س���فید روغن���ی ش پ���اک ای���ران -36

749ق 62ش موت���ور  164B0222249ش شاس���ی

سندکمپانی و برگ سبز موتورسیکلت هندا سی جی

,40111495ح

ب���رگ س���بز س���واری پ���ژو  405SLX-TU5م���دل

برگ س���بز ،کارت و برگ کمپانی خودرو س���واری پراید
م���دل  1389رن���گ نق���ره ای متالیک به ش���ماره موتور
 3842683و ش���ماره شاس���ی  S1412289691194و
شماره انتظامی  744ج  87ایران  42بنام عبدالحسین
حیدری مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سند کارخانه خودروی پژو  405مدل  91رنگ نقره ای
متالیک به شماره انتظامی  425ص  49ایران 74
ش���ماره موتور  124K0125764و ش���ماره شاس���ی
 NAAM01CA9DR595703به مالکیت افش���ین
ظهی���ری رودی مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار
ساقط میباشد.

,40111394ح

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

و فاقد اعتبار است.

« آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی »

از طریق مزایده بابت یک سال و با رعایت
ش��رایط و مقررات اوقافی به اجاره واگذار
نماید.متقاضی��ان می توانند برای کس��ب
اطاعات بیشتر صرف ٌا در ساعات اداری ،به

انتظامی 436-32ص 57به مالکیت سید علی آقا مفقود

به علی سلطانی لقمانی فرزند مصطفی مفقود شده

ب���رگ س���بز و کارت خودروی س���ایپا مدل  95رنگ
س���فید روغنی ب���ه ش���ماره انتظام���ی  678ی 38
ایران  36ش���ماره موتور  M135618397و شماره
شاس���ی  NAS431100G5867898ب���ه مالکی���ت
عل���ی اکبر بهره مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
برگ سبز و سند کمپانی سواری پراید مدل  1385به

,40111393ف

م���درک فارغالتحصیل���ی اینجان���ب محم���د جواد
حس���ینی فرزن���د محس���ن به ش���ماره شناس���نامه
 ۹۲۵۶و ک���د ملی  ۱۲۶۳۴۰۵۰۷۱صادره از کاش���ان
در مقطع کارشناس���ی ناپيوسته رشته حسابداری
صادره از دانش���گاه آزاد اس���امی واحد کاش���ان با
ش���ماره  ۱۵۱۱۶۳۰مفق���ود گردی���ده و فاق���د اعتبار
قانون���ی اس���ت .از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اصل
مدرک را به دانش���گاه آزاد اس���امیواحد کاش���ان
ب���ه نش���انی کاش���ان بلوار قط���ب راون���دی خیابان
اس���تادان صن���دوق پس���تی  ۸۷۱۳۵،۴۳۳و ک���د
پستی  ۸۷۱۵۹۹۸۱۵۱ارسال نماید.

 9556036ش���ماره پ���اک  26925ایران 744متعلق

آگهی مفقودی

درجه اعتبار ساقط می باشد.

م���دل  1395ش���ماره موتور  014824ش���ماره شاس���ی

خ���ودروی س���واری وان���ت
اص���ل ب���رگ س���بز
زامی���اد رن���گ آبی م���دل 1391 :به ش���ماره انتظامی
421ل 11ای���ران 52ش���ماره موت���ور  80052377و
ش���ماره شاس���ی  NAZDL104TKBمتعلق به آقای
رحمت هللا حس���ینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر و محیط سالم

جن��ب دانش��گاه آزاد مغ��ازه ش��ماره 30
به پ��اک ش��هرداری  521با ک��د تفضیلی
 20124929100729را ،با مبلغ پایه ماهیانه
 8.100.000ریال و سالیانه  97.200.000ریال

ش����ماره شاس����ی NAGP2PC32HA265795به ش����ماره

ب���رگ س���بز وکارت موتورس���یکلت تیزپر رن���گ قرمز

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

,40111484ح

شاس���ی  82233828ش���ماره پ���اک 13ی42-154

متعلق به مسعود نجف زاده کات مفقود شده و از

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

 9562560نام مالک سید امین نقی زاده مدل 1395

,40111490ح

رنگ بژ متالیک شماره موتور  32908228914شماره

بن���ام علی غفاریان نوقابی ش���ماره ملی 0910106959

 774 -79432ش���ماره موت���ور  016855ش���ماره تنه

آگهی مفقودی

برگ س���بز خودروی پی���کان وانت تک کابین مدل
 88رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی  354ص 11
ایران  42ش���ماره موتور  11487086983و ش���ماره
شاس���ی  NAAA36AAX9G825570به مالکیت
علیرض���ا عال���ی درجه مفق���ود گردی���ده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

موت���ور 11485003543ش���ماره شاس���ی 14103342

40111482

اعتبار ندارد.

سفید _روغنی شماره پاک73ق556ایران 32شماره

آگهی مفقودی

ن���ام راحل���ه صحرا نورد نش���تیفانی مفق���ود گردیده و

ب���رگ س���بز  ،کارت موتور هندای  125ش���ماره پاک

آگهی مفقودی

برگ س���بز خودروی سواری سایپا  131SEرنگ نوک
م���دادی -متالی���ک م���دل  1395به ش���ماره انتظامی
818م  59ای���ران  14ش���ماره موت���ور M135610776و
شماره شاس���ی  NAS412100G3390054متعلق به
آق���ای مرتضی عب���ودزاده مفقود گردی���ده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

موتور  124K1179298و ش���ماره شاس���ی  023969به

برگ س���بز وانت پیکان تی���پ  1600Iمدل  1385رنگ

برگ سبز ماشین سواری سمند ایکس 7مدل 1382

اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه شهرس��تان
ش��یروان در نظ��ر دارد ،شش��دانگ ی��ک
باب مغازه تج��اری موقوفه منصور خواجه
ب��ه مس��احت  39.56مت��ر مرب��ع واقع در

به رنگ س����فید روغن����ی به ش����ماره موت����ور E2j1A0049به

مهدی علی اکبرزاده ،کارشناس آموزشی هم نگاه
مثبتی به طرح یاد شده دارد و در این باره به قدس
میگوید :آمــوزش و پــرورش حتی در آمــوزش زبان
انگلیسی هم موفق نبوده ،بهطوری که بسیاری از
دانشآموزان پس از دیپلم نمیتوانند حتی دو جمله
به انگلیسی صحبت کنند بنابراین نتیجه آموزش
سایر زبانها از طریق مدرسه غیر از آنچه در آموزش
زبــان انگلیسی شاهد هستیم ،نخواهد بــود؛ اما با

آگهی مفقودی

اص���ل س���ند و برگ س���بز خ���ودروی پی���کان  1600iبه
رن���گ س���فید-روغنی م���دل  1382ب���ه ش���ماره موتور
 11158217679و ش���ماره شاس���ی  82409925ب���ه
ش���ماره پ���اک  328 - 32ن  57به مالکیت قاس���م
احم���دی ازغن���دی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار
ساقط می گردد.

به شماره انتظامی  872ص  16ایران  42و به شماره

آگهی مزایده

برگ سبز و سند کمپانی خودرو مزدا دو کابین مدل 1396

◾

◾ضرورت اجرای تدریجی طرح

◾

◾ما میتوانیم
دکتر غالمرضا کیانی ،رئیس کانون زبــان ایــران
در پاسخ به قــدس ،آمــوزش زبانهای خارجی به
جز زبان انگلیسی از سوی آموزش و پرورش را به
لحاظ اقتصادی قابل توجیه نمیداند و میگوید:
آم ــوزش زب ــان انگلیسی در مــدرســه بــا توجه به
فراوانی متقاضیان یادگیری این زبــان و معلمان
زبان انگلیسی که در استخدام آموزش و پرورش
هستند تا حدی قابل توجیه اســت .البته پایین
بــودن کیفیت آم ــوزش ایــن رشته در مدرسهها
همچنان بــه عــنــوان یــک مــوضــوع جــدی مطرح
خواهد بود ولی اساسا ًامکان آمــوزش زبانهای
غیرانگلیسی توسط وزارت آموزش و پرورش فراهم
نیست چــون به لحاظ اقتصادی اصــا ًبهصرفه
نیست که مثال ًبرای10دانشآموز متقاضی آموزش
زبانهای آلمانی ،فرانسوی ،روسی و ...در یک شهر
کالس دایر کنند ضمن اینکه به لحاظ کیفی امکان
تشکیل کالسهای چهار پنج نفره هم نیست.
اما کانون زبــان در حال حاضر 450شعبه و 300
ساختمان در کل کشور دارد و به جز انگلیسی
هفت زبان دیگر را آموزش میدهد که این تعداد
بـ ـهزودی به  10زبــان مـیرســد .عــاوه بر ایــن برای
خیلی از این زبانها آزمونهای بینالمللی برگزار
میکند؛ بنابراین ظرفیت الزم را دارد تا متقاضیان
آموزش سایر زبانها غیر از انگلیسی را هم پوشش
دهد .در واقع ما آمادگی داریــم در شهرهایی که
شعبه داریم کالسها را حضوری و در مناطقی که
شعبه نداریم آموزش را مجازی برگزار کنیم.

,40111387ف

رستم طاهری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ س���بز ،سند کمپانی ،س���ند محضری و کارت
موتورس���یکلت هندا مدل  90رنگ آبی به ش���ماره
انتظام���ی  36835-766ش���ماره موتور 1027849
و ش���ماره بدن���ه  9002342ب���ه مالکی���ت محمود
محمدآب���ادی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار
ساقط میباشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو شرکت سایپا تیبا به
رنگ س���فید مدل  1397و به ش���ماره پاک ایران 74
 218ج  55شماره شاسی NAS811100J5814116
ش���ماره موت���ور  M15/8650249بن���ام «عليرض���ا
نيك سر» مفقود گردیده و اعتبار ندارد.

ب���رگ س���بز س���واری ه���اچ ب���ک تیب���ا  2م���دل 1400
رن���گ س���فید ش���ماره پ���اک 59ق 667ای���ران 32
ش���ماره موت���ور  M15/9365768ش���ماره شاس���ی
 NAS821100M1006104بنام حجت افشاری نژاد
ش���ماره ملی  0919959091مفقود گردی���ده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

ش���ماره انتظام���ی362ل 52ایران  42ب���ه نام نرگس

برگ سبز خودروی پژو  206مدل  1401رنگ سفید
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 85ق 829ایران  12ش���ماره
موتور  165A0206621و شماره شاسی NJ302149
به مالکیت مری���م صفارمقدم مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ س���بز خودروی س���واری س���ایپا  131مدل 95
رنگ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 614ب  49ایران
 74شماره موتور  M135671530و شماره شاسی
 NAS411100G3497875ب���ه مالکی���ت طاه���ره
خی���رام اله نظ���ر مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

کاریزک مفقود وفاقداعتبار است

رنگ سفید -روغنی به شماره موتور M13/6087812

زبــانهــای خــارجــی مصوب ش ــورای عالی آمــوزش
و پــرورش میداند و میگوید :کانون زبــان عــاوه بر
مدرس و فضای آموزشی ،تولید محتوا یا مواد درسی
هم دارد .همچنین با استانداردهای تولید محتوای
آمــوزش و پــرورش نیز آشناست و ایــن موضوع به
این کانون در تولید محتوای درسی که باید زیر نظر
سازمان پژوهش و برنامهریزی انجام شود کمک
میکند .ضمن اینکه در حــال حاضر داوطلبان
آمــوزش زبانهای غیرانگلیسی کم هستند یعنی
اگر تعداد داوطلبان به همین انــدازه امــروز باشد،
ظرفیتهایپیشبینیشدهمیتواندبهنیازهاپاسخ
دهد و اگر تعدادشان افزایش پیدا کند باید فکری
برای تدارک بیشتر امکانات و ظرفیتها کرد.
وی طــرح یــاد شــده را در راسـتــای عدالت آموزشی
ارزیابی میکند و میافزاید :در این طرح استفاده
از ظرفیت فضای مجازی بــرای آم ــوزش زبانهای
غیرانگلیسی پیشبینی شده است؛ به همین خاطر
دانشآموز مناطق دورافتاده هم میتواند زبانهای
یاد شده را فرابگیرد چون به فرض اینکه بعضی از
دانشآموزان هیچ امکانی برای آمــوزش مجازی در
منزل نداشته باشند باز هم در هر مدرسه دستکم
یک کامپیوتر وجود دارد و آنان میتوانند از سیستم
مدرسه بــرای آمــوزش مجازی و دریافت بستههای
آموزشی زبان خارجی استفاده کنند.

استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ظرفیت کانون که
نسبت به آموزش زبان از طریق مدرسه از نظر زمانی
و کیفیت آموزش ،وضعیت مناسبتری دارد ،بهتر
میتوان برنامه توسعه زبــانهــای خارجی مصوب
شورای عالی را اجرایی کرد.

آگهی تاریخ 1401 / 09 / 2

برگ سبز سواری سیستم سایپا تیپ  SE131مدل1397
و به ش���ماره شاس���ی  NAS411100J1097269و به

◾

◾بیش از  ۴هزار زلزله در یک سال
مــحــمــدحــســن ن ــام ــی ،رئ ــی ــس س ــازم ــان
مــدیــریــت بــحــران بــا بــیــان اینکه امسال
4هــزارو 322زلزله در کشور ثبت شده ،به
باشگاه خبرنگاران گفت :اگر ساختمانها را در مقابل
زلزله  ۸ریشتری مقاوم کنیم دیگر زلزله بال نمیشود،
بلکه یک پدیده است .برای مقابله با مخاطرات طبیعی،
بشر باید دانش خود را افزایش دهد.

تجربه ثابت کرده این وزارتخانه توفیق چندانی
در آموزش زبان انگلیسی نداشته ،در حالی
که بخش خصوصی و کانون زبان ایران که
غیرمستقیم وابسته به آموزش و پرورش است
مدیریت بهتری در این حوزه داشته است.

کارشناسان در گفتوگو با قدس
امکان اجرای طرح شورای عالی آموزش و پرورش را بررسی میکنند

مشغول بررسی این موضوع است.
وی با تأکید بر اینکه آموزش دیگر زبانها باید از طریق
مدرسه انجام شود ،میافزاید :برای این منظور باید
امکانات آموزش و پرورش را ارتقا دهیم ضمن اینکه
بسیاری از مدرسهها هیئت امنایی اداره میشوند و
هزینههای آموزش را خودشان پرداخت میکنند.

شماره 9961

◾بدبینی به وعده وزیر
کیومرث سرمدی واله ،عضو هیئت رئیسه
کمیسیون اجتماعی مجلس ،از تعارض
منافع به عنوان مانع ساماندهی بازار دارو
یاد کرد و به خانه ملت گفت :با وجود آشفتگی حوزه
دارو بعید است قول وزیر بهداشت برای رفع مشکالت
بــازار دارو ،در مهلت یکماههای که مجلس تعیین
کرده رفع شود.

◾

◾این طرح با عدالت آموزشی سازگار نیست
امــان قلیچ شــاد مهر ،عضو کمیسیون آمــوزش
مجلس ،ظرفیت کانون زبان ایران را برای آموزش
زبانهای خارجی مصوب شورا کافی نمیداند و به
قدس میگوید :نظام آموزش و پرورش از پس این
کار برنمیآید پس چطور انتظار دارد کانون زبان با
امکانات محدودش موفق به اجرای آن شود یعنی
نمیتواند همه نقاط کشور را زیر پوشش قرار دهد.
اصــا ًچنین امکانی وجــود نــدارد و سپردن این
موضوع به کانون کار بیهودهای است .وقتی آموزش
حضوری برای بخشی از جامعه ممکن باشد و برای
بخش دیگر نباشد یعنی با عدالت آموزشی سازگار
نیست؛ به همین خاطر مرکز پژوهشهای مجلس
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