
اجراي ۵ طرح فناورانه ملي توسط جهاد دانشگاهی تهران

رهبر انقالب درگذشت آیت اهلل آصف محسنی را تسلیت گفتند

 رئي�س س�ازمان جهاد 
دانش�گاهي ته�ران از   اجتماعی

طراحي ساختار فناورانه تأمين كاتاليست خودرويي، 
بومي سازي تهيه فرمون جنس�ي پروانه كرم خراط، 
 اج�راي پن�ج ط�رح فناوران�ه كالن مل�ي و اجراي 
ط�رح جام�ع آم�وزش ني�روي انس�اني خب�ر داد.
س��يدعلي طباطبايي، اجراي طرح هاي فناورانه كالن 
ملي را از مأموريت هاي سازمان جهاد دانشگاهي تهران 
برش��مرد و افزود: اين طرح ها مصوب مجلس ش��وراي 
اس��المي و مورد حمايت دولت و ساير اركان نظام است 
و از بين ۳۱ ط��رح فناورانه، تعداد پن��ج طرح به صورت 
مستقيم به جهاد دانشگاهي تهران مربوط مي شود كه 
از آن جمله مي توان به طرح بومي سازي ساخت فرمون 
حشرات براي مبارزه با آفات گياهي، ساخت كويل لوله 
مغزي چاه هاي نفت، طرح كريس��تاليزاتور ريخته گري 
فوالد، طرح ايجاد دانش فني تولي��د بچه ماهي و طرح 
توليد برخي موادش��يميايي پرمص��رف در صنايع نفت 

اشاره كرد. 

وي واگ��ذاري اين طرح ه��ا را ناش��ي از اعتم��اد نظام 
جمهوري اسالمي ايران به اين نهاد دانشگاهي دانست 
و گفت: جهاد دانشگاهي همواره در حوزه فناوري براي 
خود مأموريت هاي حرفه اي جدي��د تعريف مي كند تا 

بتواند مشكالت فناورانه كشور را برطرف كند. 
رئيس سازمان جهاد دانشگاهي تهران با اعتقاد به اينكه 
جهاد دانش��گاهي از نظر رش��د س��ازماني به بلوغ خود 
نزديك شده است، خاطرنشان كرد: در كشور هر واحد 
از جهاد دانش��گاهي در زمينه اي خاص سرآمد و داراي 
فعاليت گزين است كه سازمان تهران هم از اين موضوع 
مستثني نيس��ت و در چندين حوزه در كشور شناخته 

شده است. 
دكت��ر طباطبايي تصريح كرد: س��ازمان تهران عالوه بر 
حوزه ه��اي آموزش��ي و فرهنگي در ح��وزه پژوهش و 
فناوري در زمينه فرآوري مواد فلزي، شيمي و مهندسي 
شيمي، آبزيان و كشاورزي داراي طرح ها و فعاليت هاي 

گزين است. 
وي افزود: در زمينه شيمي و مهندسي شيمي طرح هاي 

تأمين كاتاليس��ت خودرويي، بومي سازي تهيه فرمون 
جنس��ي پروانه كرم خ��راط و فرمون س��اقه خوار برنج، 
طرح هاي توليد اس��پن و س��ورفكتانت هاي مورد نياز 
صنايع نفت و طرح هاي حفاظت و ايمني صنايع نفت و 

گاز از طرح هاي شاخص هستند. 
رئيس س��ازمان جهاد دانش��گاهي تهران با بيان اينكه 
فرآوري مواد فلزي از ديگ��ر زمينه هاي فعاليت فناورانه 
س��ازمان تهران اس��ت، گفت: در اين زمينه مهندسي 
مكانيك، برق، متالوژي و ب��ه طور خاص آلياژهاي ويژه 
مطرح هستند كه در صنايع خاص به ويژه فوالد و مس 
كاربرد دارد و س��ازمان تهران در آن برندي براي كشور 

محسوب مي شود. 
رئيس سازمان جهاد دانشگاهي تهران تصريح كرد: در 
اين حوزه تأمين ورق هاي فوالدي خودرو، تأمين سيستم 
كنترل موتور خودرو Ecu و ساخت كريستاليزاتور مسي، 
ترمزهاي ديناميكي، قطعات ويژه مس��ي و ايجاد دانش 
فني ساخت كويل لوله مغزي براي صنعت نفت از جمله 

طرح هاي شاخص اين حوزه است. 
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رئيس جمهور: 

خبرنگاران بدون لكنت زبان
 نقص دولت را تذكر دهند

  ملت اي��ران در مقاب��ل تحريم ها، به خوبی ايس��تادگي و 
مقاومت كرده اند و در چنين ش��رايطي خبرن��گاران از نقش 
تأثيرگذاری به منظور ايجاد اميد و نش��اط در جامعه و بيان 

نكات مثبت برخوردار هستند |  صفحه 2
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قيمت: 1000  تومان

و  غربي ه�ا  اينک�ه  ب�ا 
تدوين كنندگان اعالميه هاي   سیاسی

ظاهري حقوق بشر مي گويند در اين اعالميه نگاه مان به 
دين و مذهب نيست و براي همه است اما معتقديم كامالً با 
ن�گاه س�کوالر اي�ن اعالمي�ه تدوي�ن ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي در همايش 
حقوق بش��ر اس��المي و كرامت انس��اني گفت: موضوع 
حقوق بشر مهم است و امروز غربي ها ادعاي حقوق بشر 
و حمايت از حقوق انس��ان را در اس��ناد و قطعنامه شان 
مطرح مي كنند ول��ي بيان ملت هاي تحت س��تم، بيان 
تضيي��ع حقوق بش��ر اس��ت. وي افزود: مبن��اي حقوق 
بش��ري كه غربي ها از آن دم مي زنند و حقوق بشري كه 
ما مي گوييم با هم تفاوت اساسي دارد و تفاوت آن در نوع 

نگاه انسان است. 

رئيس��ي افزود: نوعي از اقداماتي كه ب��ه عنوان تحريم و 
تهديدها و اقداماتي كه انجام مي دهند مورد س��رزنش 
همه است و هيچ گونه پايداري ندارد. وي افزود: با اينكه 
غربي ها و تدوين كنندگان اعالميه هاي ظاهري حقوق 
بشر مي گويند در اين اعالميه نگاه مان به دين و مذهب 
نيست و براي همه است اما معتقديم كاماًل با نگاه سكوالر 

اين اعالميه تدوين شده است. 
رئيس ق��وه قضائيه اضاف��ه كرد: فصل الفصول انس��ان، 
معنويت است. انسان از ماده و معناست و هم دنيايي است 
و هم دنيا زمينه اي براي كس��ب آخرت است و معنويت 
يكي از نكات زندگي انسان به شمار مي رود. وي با طرح 
اين س��ؤال كه جايگاه معنويت در حقوق بشر قراردادي 
غربي كجاست، گفت: دعوايي كه امروز در دنيا وجود دارد، 
از اولين مسائل حقوق انسان است. موضوعي كه امروز در 

بحرين داريم اين اس��ت ك��ه انس��ان هايي مي خواهند 
سرنوشت خود را تعيين كنند اما نمي گذارند. در فلسطين 
اجازه انتخاب نمي دهند. حل مسئله فلسطين در انتخاب 
آزاد همه فلسطينيان است. اين يك پيشنهادي است كه 
از ناحيه رهبري معظم انقالب تأكيد شده كه بگذاريد به 
صورت دموكراتيك مسئله فلسطين حل شود اما اجازه 
نمي دهند.  رئيس قوه قضائيه با طرح اين سؤال كه مسئله 
در يمن چيست، گفت: چرا نمي گذارند يمني ها انتخاب 
كنند و آينده و نوع حكومت را خودش��ان انتخاب كنند. 
يك جريان خودخواه و مستكبر در عالم اجازه نمي دهد 
كه ملت ها از اولين حقوق انساني و حقوق بشر بهره مند 
باشند. كساني كه داعيه حقوق انسان را دارند، بزرگ ترين 

ضايع كننده حقوق انسان و بشريت هستند. 
بقيه در صفحه 2

رئيس قوه قضائيه:  
اعالمیه حقوق بشر با نگاه سكوالر تدوین شده است
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هند موقعيت ويژه ای را كه در قانون اساسی به كشمير، تنها ايالت هند با اكثريت مسلمان اعطا شده لغو كرد، اقدامی كه خشم مسلمانان را برانگيخته است

مشكالت نبايد جوان را متوقف و نا اميد كند
رهبر انقالب در ديدار مدال آوران المپيادهاي علمي و اعضاي تيم ملي واليبال جوانان: 
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 ايران را دوست دارم 
چون حكومت و قوانين اسالمي دارد  دشمن در جنگ رسانه اي

 دنبال نااميد کردن مردم  است

 دومينوی تسليم در يمن 
پشت دروازه های رياض 

 مدير روابط عمومي دفتر مقام معظم رهبري 
در ديدار از روزنامه »جوان«:

عربستان هم به دنبال مذاكره با انصاراهلل است گفت وگوي »جوان« با مرضيه هاشمي

حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه ای در پيامی درگذش�ت 
عال�م مجاه�د مرحوم آي�ت اهلل آق�ای حاج ش�يخ 
گفتن�د.  تس�ليت  را  آصف محس�نی  محم�د 
به گ��زارش پايگاه اط��الع رس��انی دفتر مق��ام معظم 
 رهب��ری، متن پي��ام رهب��ر انقالب اس��المی ب��ه اين 

شرح است:
بسمه تعالی

درگذشت عالم مجاهد مرحوم آيت اهلل آقای حاج شيخ 
محمد آصف محسنی رحمه اهلل عليه را به عموم ارادتمندان 

ايش��ان در افغانس��تان و ايران و به خاندان مكرم ايشان 
تسليت عرض می كنم. دهها سال مجاهدت فی سبيل اهلل 
در ميدان های سياسی و فرهنگی و علمی و اجتماعی در 
كشور اسالمی افغانستان و همراه با مردم شجاع و غيور آن 
سامان، كارنامه  افتخارآميز اين روحانی بلندپايه را نشان 
می دهد و بركات مستمر و ماندگار آن، ميراث ارزشمند 
معنوی آن بزرگوار است. رحمت و رضوان الهی را برای آن 

مرحوم مسئلت می كنم. 
سّيد علی خامنه ای ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

رهبر انقالب درگذشت آيت اهلل 
محسنی را تسليت گفتند آصف 

تجدید آگهى فراخوان دومرحله اى
شهرداري دزفول در نظر دارد از طریق آگهی فراخوان نسبت به جذب یکی از شرکت هاي واجد شرایط جهت انجام 
با مختصات طول  EPC خدمات طراحی، ساخت و اجراي پل عابر پیاده روناش بر روي رودخانه ي دز دزفول به صورت
حداکثر 240 متر و با عرض مفید 3 متر همراه با طراحی و ساخت مجموعه ساحلی غرب و شرق رودخانه به مساحت زیر 

بناي حدود 20/000 متر مربع واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت هاي صالحیت دار واجد شرایط که داراي حداقل رتبه 3 در رشته راه و باندکه مایل به شرکت در آگهی 
فراخوان می باشند دعوت به عمل می آید تا جهت مراحل ارزیابی کیفی نسبت به ارائه و ارسال رزومه کاري، سوابق اجرایی، 
رتبه، رشته و گواهی صالحیت، اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت و تعداد مجاز کارهاي در دست اقدام را ظرف مدت 

زمان اعالم شده به دبیرخانه شهرداري دزفول ارسال نمایند.
جذب مشاور به روش QCBS می باشد.

شهرداري در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
آخرین مهلت جهت تحویل اوراق و اسناد فراخوان تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1398/5/26 به دبیرخانه شهرداري 

می باشد.
آدرس سایت اینترنتی شهرداري www.dezful.ir می باشد.

تاریخ و زمان و محل جلسه فنی و بازرگانی جهت ارزیابی کیفی روز یکشنبه مورخ 1398/5/27 در محل شهرداري مرکزي 
دزفول صورت می گیرد. 

سایر اطالعات و جزییات مربوط به آگهی فراخوان در اسناد مندرج است.
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محمد علی دوائی فر -شهرداري دزفول

گرامیداشتمراسمروزخبرنگاردرروزنامهجوانبازدیدمحمدخدادی،معاونمطبوعاتیوزیرارشادازروزنامهجوانبهمناسبتروزخبرنگار


