
افزایش جذب داوطلبان متاهل در آزمون استخدامی 
آموزش و پرورش

کامیون بدون راننده در جاده های آمریکا می راند

گروه علمی و آموزشــی- مقرر شــد در راســتای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امتیاز 
تخصیص یافته منحصراً در شهرستان هایی که نرخ باروری در آن ها ۵/۲ و کمتر باشد بابت تاهل به تمام داوطلبان متاهل زن 
و مرد تعلق گیرد. پیرو اطالعیه مورخ ۳ تیر و اعالم نتایج اولیه متقاضیان آزمون نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های 
اجرایی کشور )آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش به تاریخ های برگزاری ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت( به اطالع می رساند 
با توجه به نامه شــماره ۲۳۲۳۵ مورخ ۶ تیر ســازمان اداری و استخدامی کشور، مقرر شد در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس شــورای اســالمی مورخ ۲۶ اسفند ۹۹ )موضوع بند ۳ در بخش »ج« 
سایر امتیازات قانونی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام( امتیاز تخصیص یافته منحصراً در شهرستان هایی که نرخ باروری 
در آن ها ۵/۲ و کمتر باشد بابت تاهل به تمام داوطلبان متاهل زن و مرد تعلق گیرد. لذا داوطلبان دارای شرایط )جنس زن( 
الزم است ضمن مشاهده مجدد کارنامه اعالم نتایج، در صورتی که در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت 
در مرحله بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری و مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته اند درخصوص 

تهیه مدارک و مراجعه برای انجام مراحل فوق بر اساس مندرجات اطالعیه مورخ ۳ تیر اقدام کنند.

گروه علمی و آموزشی- شــرکت فناوری حمل ونقل 
ســوئدی »این راید«)Einride( تاییدیه ســازمان ملی ایمنی 
ترافیک بزرگراه های آمریکا را دریافت کرده تا وســایل حمل 
ونقــل برقــی خودرانش را در جاده های عمومی این کشــور 
آزمایش کند. بزرگراه های آمریکا نخستین باری است که اجازه 
تردد یک کامیون خودران برقی را بدون حضور راننده در جاده 
های عمومی می دهد. جالب آنکه این وسیله نقلیه جایی به عنوان 
اتاقک راننده ندارد و در عوض از راه دور به وسیله اپراتور از راه 
دور رصد می شــود. این نخستین بار در صنعت خودروسازی 

اســت که این نوع جدید از وســیله نقلیه آزمایش می شــود. در مرحله بعدی »ان راید پاد« در یک جاده عمومی با ترافیک 
آزمایش می شود. طی آزمایش دو هفته ای این کامیون عالوه بر حمل بار با تیم هایی در انبار برای بارگیری و خارج کردن 
بار نیز هماهنگ می شود. یک اپراتور از راه دور به طور دائم وسیله نقلیه را تحت نظر دارد. رابرت فالک مدیر ارشد اجرایی 
و بنیانگذار »این راید« در این باره می گوید: این نوعی از وسیله نقلیه است که قباًل در جاده های آمریکا استفاده نشده و یک 
نقطه عطف برای آینده صنعت حمل ونقل به حساب می آید. فناوری خودران و برقی این کامیون نه تنها صنعت حمل ونقل 

را دگرگون می کند بلکه هزاران شغل ایجاد می کند.
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گــروه علمی و آموزشــی-  
محمــد علوی تبــار در دومین روز 
از گردهمایــی معاونیــن پژوهش و 
برنامه ریزی و رؤســای گروه تحقیق 
و پژوهــش ادارات کل آمــوزش 
وپــرورش اســتان ها بــا تســلیت 
شــهادت امام جواد علیه السالم، به 
تعبیــر و تاکید مقام معظم رهبری در 
خصوص جایگاه سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی و قلب آموزش 
و پرورش بودن این سازمان اشاره کرد 
و گفــت: همانگونه که قلب از طریق 
شــریان ها و رگ ها بــا تمام اعضای 

بدن ارتباط دارد ســازمان پژوهش 
و برنامه ریزی نیــز باید ارتباطش با 
 تمامی اجزای وزارت آموزش برقرار 

باشد.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی 
ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشــی با اشــاره به چاپ سپاری 
۱۴۹ میلیــون جلــد کتاب درســی 
بــرای ســال تحصیلی پیــش رو، 
اظهارکرد: حدود ۸۹ میلیون جلد از 
 این تعداد، در اســتان ها توزیع شده 

است. 
در  مشــکلی  هیــچ  امســال 

زمینــه توزیــع کتاب های درســی 
نخواهیــم داشــت و بــه همیــن 
منظــور فرآیند توزیــع کتاب های 
 درســی از ۱۰ شــهریور مــاه آغاز 

خواهد شد.
علــوی تبــار ثبت ســفارش 
کتاب های درســی برای میان پایه ها 
را نیازمند توجه بیشــتر دانســت و 
گفــت: بین عملیات ثبت ســفارش 
کتاب های درســی و توزیع کتاب ها 
ارتباط مستقیمی وجود دارد و هرچه 
ثبت ســفارش ها زودتــر صورت 
 پذیــرد فرآینــد توزیــع مطلوب تر 

خواهد بود.
تامیــن ۶۷ درصــد کاغذ 
کتاب های درســی از تولیدات 

داخل
وی بــه منویات مقــام معظم 
رهبــری در خصــوص توجــه به 
تولیدات داخلی و استفاده از امکانات 
و تجهیزات داخل کشــور نیز اشاره 
کــرد و گفت: در راســتای عملیاتی 
سازی این منویات، سازمان پژوهش 
امسال قراردادی را با شرکت چوب 
و کاغذ مازندران منعقد کرد که قرار 
اســت ۶۷ درصد کاغذهای استفاده 
شــده در کتاب های درســی ســال 
تحصیلــی آینده از کاغذ تولید داخل 

تامین شود.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی 
ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشــی در ادامه گزارشی از فرایند 
ثبت ســفارش کتاب های درســی 
استان های برتر و استان های نیازمند 
تالش بیشــتر ارائه کرد و خواســتار 
آن شــد که کارگروه ثبت ســفارش 

و توزیع بســته ها و مواد آموزشی در 
تمام استان ها با مسئولیت مدیران کل 

استانی تشکیل شود.
علــوی تبار با اشــاره به اینکه 
کتاب هــای درســی بــرای ســال 
تحصیلــی جــاری به انــدازه کافی 
چاپ شــده اســت تاکیــد کرد که 
بــرای بخــش اتبــاع خارجــی و 
 مهاجرین نیز تدابیر الزم اندیشــیده 

می شود.
بــه گزارش روابــط عمومی و 
امور بین الملل ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی،   معاون توسعه 
منابع و پشــتیبانی سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی با اشاره به روند 
ُکند ثبت نام کتاب های درســی برای 
پایه هــای ورودی اول، هفتم و دهم 
که از پنجم تیرماه آغاز شــده است، 
گفــت: طبق هماهنگی هــای انجام 
شــده با معاونت ابتدایــی، معاونت 
متوســطه و سازمان اســتعدادهای 
 درخشان، امیدوارم این روند تسریع

 شود.

معــاون توســعه منابع و پشــتیبانی ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی در 
ادامه گزارشــی از فرایند ثبت ســفارش کتاب های درســی اســتان های برتر و استان های 
نیازمند تالش بیشــتر ارائه کرد و خواســتار آن شــد که کارگروه ثبت سفارش و توزیع 
بســته ها و مواد آموزشی در تمام استان ها با مســئولیت مدیران کل استانی تشکیل شود.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به چاپ سپاری ۱۴۹ میلیون جلد 
کتاب درسی برای سال تحصیلی پیش رو، گفت که حدود ۸۹ میلیون جلد از این تعداد، در استان ها توزیع شده است و امسال 

هیچ مشکلی در زمینه توزیع کتاب های درسی وجود نخواهد داشت.

گــروه علمی و آموزشــی-  
معــاون فناوری و نــوآوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه 
ســمنان گفت: کاهش آمار داوطلبان 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در 
کشــور نگران کننده است که باید در 
این خصوص فکر اساســی از سوی 

مسئوالن مربوطه انجام شود.
دکتر علــی خیرالدین با اعالم 
این مطلب در جریان بازدید از روند 
برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۱ در 
حوزه امتحانی دانشگاه سمنان گفت: 
تعداد داوطلبان گروه آزمایشی علوم 
ریاضی و فنی امسال در سطح کشور  
کمتــر از ۱۰ درصد، در علوم تجربی 

حدود ۴۰ درصد، در علوم انســانی 
حدود ۲۸ درصد، در گروه آزمایشی 
هنر ۱۱ درصد و در گروه آزمایشــی 
زبانهای خارجــی حدود ۱۳ درصد 

است. 
معــاون فنــاوری و نــوآوری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 
بیان اینکه  استقبال از گروه آزمایشی 
علوم تجربی همچنان بسیار باالست 
گفــت: کاهــش متقاضیــان گروه 
آزمایشی ریاضی نگران کننده است 
چرا که میزان داوطلبان در ســال های 
گذشته باالی ۲۵ درصد بود و در حال 
حاضر به کمتر از ۱۰ درصد رســیده 
و بایــد در این خصــوص تدابیری 

از ســوی مســئوالن وزارت علوم 
و شــورای گســترش آموزش عالی 
اندیشــیده شــود. وی افزود: تعداد 
ثبت نام کنندگان کنکور سراســری 
۱۴۰۱ در سطح کشــور یک میلیون 
و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ نفر اســت که ۶۱ 

درصد زن و ۳۹ درصد مرد هستند.
دکتر خیرالدین اظهار داشــت: 
تعــداد داوطلبان کنکور سراســری 
۱۴۰۱ در اســتان سمنان مجموعا ۱۲ 
هزار و ۵۱۲ نفر اســت که ۶۱ درصد 
آنان شامل هفت هزار و ۶۲۴ نفر زن 
و ۳۹ درصد شامل چهار هزار و ۸۸۸ 

نفر مرد است.
معــاون فنــاوری و نــوآوری 

وزارت علــوم گفت: خوشــبختانه 
تمهیــدات الزم بــرای برگــزاری 
آزمون سراســری در حوزه امتحانی 
 دانشگاه ســمنان به خوبی اندیشیده 

شده است.
دکتر خیرالدیــن از خانواده ها 
خواســت تــا فرزندان خــود را به 
شرکت در برگزاری کالس های زبان 
انگلیسی، کسب مهارت های جانبی و 
فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای 

برای آینده شغلی بهتر تشویق کنند.

گروه علمی و آموزشی- معاون 
برنامه ریزی و توسعه مشارکت های 
مردمی ســازمان نوســازی، توسعه 
و تجهیز مدارس گفت: آمار اســتان 
زنجان در تکمیل نوســازی و تجهیز 

مدارس راضی کننده است.
حمیدرضا تقی پور در جلســه 
تودیع و معارفه مدیران کل نوسازی، 
توســعه و تجهیــز مدارس اســتان 
زنجــان، اظهــار کرد: مــوارد مورد 
ارزیابی استان ها در این سازمان کاماًل 

با واقعیت هم خوانی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه زنجان از 
استان های موفق در امر مدرسه سازی 
اســت، ادامه داد: اســتان زنجان از 
لحاظ سرانه آموزشی نیز آمار خوب 
و قابل قبولی دارد اما مطلوب نیست 
و می توانــد بهتر باشــد و با توجه به 
پروژه های در دســت اجــرای این 
استان، امید اســت که کمبود سرانه 
آموزشــی، پرورشــی و ورزشی در 

زنجان به عدد مطلوب برسد.
تقی پــور بــا بیان اینکــه اداره 
نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
یکی از بهترین سازمان های عمرانی 
کشور اســت و استانداردهای بسیار 
باالیــی دارد، تصریح کرد: این اداره 
یــک نهــاد تخصصی اســت که در 

کنار آموزش وپــرورش ایفای نقش 
می کند. اداره کل نوســازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان زنجان به عنوان 
یک بال متخصص در حوزه عمرانی 
در کنــار آموزش وپــرورش قــرار 
 داشــته و این حضور تداوم خواهد 

داشت.
وی با اشاره به اینکه این اداره کل 
یکی از پربودجه ترین ســازمان های 
دولتی اســت،  افزود: با وجود بودجه 
مناسب، حجم کاری و سالمت اداری 

این اداره کل بسیار باال است.
این مسئول با بیان اینکه امروزه 
در نظام آموزش و پرورش با ســند 
تحول بنیادین مواجه هستیم، اضافه 
کرد: این ســند یک قانون اساســی 
تخصصی در حوزه آموزش وپرورش 
است و بارها مورد مطالبه جدی مقام 

معظم رهبری بوده است. 
ســند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش شــش زیر نظام دارد و اداره 
نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
تنها متولی زیر نظام بســیار مهم ذیل 
ســند تحول بنیادین است و تحقق و 
اجرایی کردن آن مــورد انتظار مقام 
معظم رهبری اســت که اگر بر تحقق 
و اجرایــی کردن این نظــام برویم، 
تحــول و موفقیت های بزرگی ایجاد 

خواهد شد.
تقی پــور افــزود: آمــوزش و 
پرورش به معنای وزارت نیســت، 
بلکه یک نظام اســت و تعدد و تکثر 
کاربرانی که در این نظام وجود دارند، 
ایــن اداره را تبدیل به یک مجموعه 
و اکوسیســتم می کنــد؛ بــه تنهایی 
نمی توان این بار را برداشــت و خدا 
را شاکر هســتیم که همواره خیرین 
به کمک دولــت، آموزش وپرورش 
مدرسه ســازی  مقــدس  امــر   و 

آمده اند.
وی با بیان اینکه ما در اســتان ها 
نیازمند مدیــران کارآفرین و نوآور 
هســتیم، گفت: دستگاه ها نباید فقط 
به بودجه هــای دولتی و خیرین اتکا 

داشته باشند.
این مســئول در ادامه با اشاره به 
اینکــه مدارس ناایمــن به این معنی 
نیســت که مدرســه ناایمن تخریب 
شــود، تاکید کــرد: ایمنــی دارای 

شاخصه هایی است. 
اگر بگویم که همه مدارس ایمن 
هســتند یک حرف و ادعا است، البته 
مدارس ناایمن مربــوط به مدارس 
ســاخته شده در ســال های گذشته 
اســت؛ مــدارس در حال ســاخت 
امروزی  از باکیفیت ترین سازه ها در 

ایران است و ما مشکل ایمنی نداریم. 
ایمنی مدرســه و جان دانش آموزان 
خط قرمز اداره نوســازی، توسعه و 

تجهیز مدارس است.
تقی پــور با اشــاره بــه اینکه 
مجتمع ها، شــهرک ها و انبوه سازان 
توجهی به مسائل آموزشی ندارند و 
این مسئله از چالش های کشور است، 
تصریح کرد: متاسفانه بخش بزرگی 
از زمین و فضا تصاحب می شــود و 
در آن چارچوب ســرانه آموزشی در 
نظر گرفته نمی شــود، که یک نوعی  
تخلف به شــمار مــی رود و باید در 
این امر شــهرداران و ادارات کل راه 
و شهرسازی اســتان ها در این زمینه 

ورود جدی کنند. 
این مسئله یکی از دالیل وجود 

سرانه آموزشی پایین است.
معاون برنامه ریزی و توســعه 
مشــارکت های مردمــی ســازمان 
نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
بــا اشــاره به قانــون مــاده ۱۸ در 
خصــوص اینکــه بایــد ۳۰ درصد 
عــوارض شــهرداری در فضاهای 
آموزشــی - پرورشــی و ورزشــی 
هزینــه شــود، خاطرنشــان کرد: از 
شــهرداری توقــع داریــم به کمک 
سازمان نوســازی، توسعه و تجهیز 
 مــدارس و نیــز آموزش وپرورش 

بیاید.

ایونیک 6: وقتی هیوندای برای »تسال« خط و نشان می کشد!

معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس:

ایمنی مدارس و سالمت دانش آموزان خط قرمز است

تولید ۶۷ درصد کتاب های درسی 
با کاغذ تولید داخل از سال آینده 
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گــروه علمی و آموزشــی- 
ایونیــک ۶ طراحی کامــال مینیمال، 
یکپارچــه و چشــم نــواز دارد که 
پیشــرفت هیوندای را در این صنعت 

کامال به نمایش گذاشته است.
هیوندای پس از کســب تجربه 
در رابطــه با معرفی و تولید خودروی 
آیونیــک ۵ در واقع خود را برای یک 
حمله اساسی به تسال مدل ۳ آماده کرد 
و همزمان با انتشار تصاویر آیونیک ۶ 
از حاصل راهبردها و برنامه های خود 

پرده برداری کرد.
 یــک طراحی کامــال مینیمال، 
یکپارچه و چشــم نواز که پیشرفت 
خودروساز کره ای را در این صنعت 

کامال به نمایش گذاشته است. 
هیونــدای در بخش دماغه 
و چراغ هــای اصلی جلو بازهم 
ســراغ گرافیک داخلی پیکسلی 
رفته که در نــوع خود جذاب و 

فناورانه محسوب می شود. 
همین الگــو درباره چراغ 
های اصلی عقب نیز تکرار شده 

است.

در قسمت عقب به منظور بهبود 
شــرایط ائروداینامیک از اسپویلر دم 

اردکی استفاده شده است.
براساس اطالعاتی که البته هنوز 
تایید نشده، این خودرو از منظر ابعاد 
برابر با ۴۸۵۵ میلیمتر در طول، ۱۸۸۰ 
میلیمتر در عــرض و ۱۴۹۵ میلیمتر 
در ارتفاع توســعه یافته و فاصله بین 
محورهــای آن برابر با ۲۹۵۰ میلیمتر 

است. 

ایــن ابعــاد یعنــی تشــابه با 
خودروهایــی مانند تســال مدل ۳، 

پولستار ۲ و ب ام و آی۴.
در رابطه با پیشــرانه اطالعات 
دقیقی ارائه نشــده امــا ظاهرا انرژی 
مورد نیاز این الکتریکی از باتری ۷۷.۴ 

کیلووات ساعت تامین می شود. 
دو موتــور الکتریکی با مجموع 
خروجی حدود ۳۲۰ اســب بخار نیز 
برای آن در نظر گرفته شــده اما قطعا 

تریــم های ایونیک ۶ متنوع تر از این 
خواهــد بود و نمونه تــک موتور و 
همچنین پرچمدار نیز اضافه خواهند 

شد.
باتری از فناوری شــارژ سریع 

۳۵۰ کیلوواتی پشتیبانی می کند.
تصاویر کابین محدود هســتند 
اما حضور ۲ نمایشــگر ۱۲.۳ اینچی 
برای اطالعــات کیلومتر و تنظیمات 
 سیستم ســرگرمی را می توان تایید 

کرد.

معاون وزیر علوم:

تعداد داوطلبان علوم ریاضی و فنی به کمتر از ۱۰ 
درصد رسید؛


