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فرماندار شهرستان المرد در آیین گشایش 
مدارس این شهر، ضمن تبریک به مناسبت 
تأکید  تحصیلی جدید  ســال  رسیدن  فرا 

کرد: دانش آموزان عالوه بر کتب درسی، 
درس مقاومت، استادگی و استقالل را باید 
با زندگی، و درس و مشــق خود آمیخته 

کنند.
به گزارش خبرنگار برنا از المرد، حسین 
شبانی نژاد با اشــاره به هفته دفاع مقدس 
تصریح کرد: یادمان باشد که امروز امنیت 
های  فداکاری  مرهون  آرامش کشــور  و 
جوانانی بود که در ۸ ســال دفاع مقدس 
با تمام فداکاری های از اسالم، نظام و از 
ارزش های نظام جمهوری اســالمی ایران 

دفاع کردند.
این مقام مسئول با نیم نگاهی به گشایش 
ســال تحصیلی علیرغم همه تحریم های 
ظالمانه، مســائل اقتصادی و مشکالتی که 
اســتکبار جهانی برای کشور ما به وجود 
آورده خاطرنشــان کرد: اگر ایران امروز 
در خاورمیانــه و دنیا به عنوان یک قدرت 
منطقه ای مطرح اســت بخاطر این است 
که مردم ما حرف زور اســتکبار جهانی را 

تحمل نمی کند.
این عضو شورای تأمین المرد با بیان نقش 
فرهنگیــان و دانش آموزان در تاریخ ادامه 
داد: نقش فرهنگیان و دانش آموزان همیشه 
در ۴ دهه گذشــته پررنگ بوده چراکه در 
و  واقعا مشخص  تاریخی شهرستان  مقطع 
معلوم اســت به همین منظور انتظار داریم 
کــه فرهنگیان و دانش آمــوزان هم پای 
مردم شهرستان در امور توسعه و پیشرفت 

شهرستان نقش آفرینی کنند.
وی در پایان با توصیه بر تالش و گوشش 
بیان داشت: نقشی که امروزه دانش آموزان 
می توانند ایفا کنند تحصیل، علم، تالش، 
کوشش و پشتکاری است؛ ان شاهلل در آینده 
دانش آموزان در مدیریت شهرستان و محل 
های کار و مدیریت در صنعت ایفای نقش 

کنند و آینده سازان این شهرستان باشند.

بین دانشــگاه آزاد اسالمی واحد  تفاهم نامه همکاری 
المرد و مرکز فنی و حرفه ای المرد در راستای افزایش 
درآمدهای غیرشــهریه ای و توانمندکردن جوانان برای 

ورود به بازار کار منعقد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از المرد، در راستای 
افزایش درآمدهای غیرشهریه ای و توانمندکردن جوانان 
و کســب مهارت های الزم بــرای ورود به بازار کار، 
تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 

المرد و مرکز فنی و حرفه ای المرد منعقد شد.
سیداحمد هاشــمی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
المــرد گفت: به منظور ایجاد مرکز مشــاوره شــغلی، 
تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
المــرد با مرکز فنی و حرفه ای شهرســتان المرد منعقد 

شد.
وی در حاشــیه جلســه امضــای تفاهم نامه همکاری 
درباره هدف از انعقاد این تفاهم نامه اظهار کرد: کمک 
بــه جوانان در راســتای توانمندکــردن آنها از طریق 

آموزش های علمی و کاربــردی تخصصی برای ورود 
به بازار کار مهم ترین هدف انعقاد این تفاهم نامه است.

هاشمی تأکید کرد: این موضوع از طریق ایجاد اشتغال 
به صورت خوداشتغالی و یا اشــتغال در صنعت محقق 
استادان  نیاز توســط  می شــود که آموزش های مورد 
مجــرب و در محیط های کارگاهی و آزمایشــگاه های 
مــدرن و به روز در ایــن واحد دانشــگاهی صورت 
خواهد پذیرفت کــه مطمئنًا موجب افزایش درآمدهای 

نیز خواهد شد. دانشگاهی  این واحد  غیرشهریه ای 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد به مفاد اصلی 
این تفاهم نامه اشــاره و بیان کرد: حرفه های مورد نیاز 
بازار کار متناســب با نیاز صنعــت و جامعه، آموزش 
حرفه های مورد نیاز جوانان برای اشتغال در صنعت به 
همراه اعطای مجوز »جوار دانشــگاه« از سازمان فنی و 

تفاهم نامه است. این  مفاد  از مهم ترین  حرفه ای کشور 
وی تأکید کرد: دانشــجویان در رشــته های مختلف 
یا مهارت  یادگیری حرفــه  برای  تحصیلی می تواننــد 

خــاص، آموزش های الزم را در حین تحصیل کســب 
کنند.

به گــزارش آنا، اخذ گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای 
مزایای مختلفی از جمله اختصاص تســهیالت مشاغل 
خانگی کم بهره، ترجمه گواهینامه و استفاده از آن برای 

اشتغال در بازار سایر کشورها دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد؛

ارتقای برنامه های فرهنگی 
و علمی هدف اصلی دانشگاه 

آزاد المرد در سال ۹۸ 
رئیس دانشگاه آزاد اســالمی واحد المرد مهم ترین 
اهداف این دانشــگاه در سال ۹۸ را ارتقای کمیت و 

کیفیت برنامه های فرهنگی و علمی اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از المرد در آغاز 
هفته دفاع مقدس، اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد المرد با فرمانده جدید ناحیه مقاومت 

بسیج سپاه المرد دیدار کردند.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمی واحد المرد همکاری 
این مرکز آموزش علمی با بســیج در سال های اخیر 
را بســیار نزدیک و هماهنگ دانست به طوری که از 
مهم تریــن اهداف واحد المرد در ســال ۹۸ ارتقای 
کمیت و کیفیت برنامه هــای فرهنگی و علمی اعالم 

کرد.
سیداحمد هاشــمی ارتباط این دو نهاد فرهنگی را 
ســبب بهینه انجام دادن فعالیت هــا به صورت علمی 
خواند و ابراز امیدواری کرد این همکاری ها به نتایج 

خوبی برای جوانان و دانشجویان منجر شود.
فرمانــده جدید ســپاه المرد با تبریــک آغاز بهار 
تعلیــم و تربیت و هفته دفاع مقدس به دانشــجویان 
و دانشگاهیان، دانشــگاه را مرکز اشاعه فعالیت های 
فرهنگی در جامعه دانســت و تأکید کرد: با پیوند و 
همکاری هرچه بیشتر دانشــگاه با نهادهای فرهنگی 
به ویژه بســیج، شاهد توســعه و تأثیرگذاری بیشتر 
فرهنگ ارزشــمند اســالمی در تمام سطوح جامعه 

خواهیم بود.
سیدمحمود جعفری دانشگاه را یکی از سنگرهای مهم 
انقالب اســالمی ایران دانست که باید سرمایه گذاری 
مادی و معنــوی  و نیروی انســانی در آن صورت 
گیرد تا هم با اشــاعه فرهنگ درســت، انسان های 
متعهد و مســئولیت پذیر و هم با توسعه علم و دانش 
فرهیختگانی متخصص به جامعــه معرفی کند و در 
سایه ترویج تعهد و تخصص در راستای تولید علم و 

عدم وابستگی به کشورهای دیگر قدم برداریم.

آتش به اختیار یک زوج 
جوان بیرمی در حمایت 

از دانش آموزان
 بی بضاعت

یک زوج جوان بیرمی با راه اندازی کمپین 
»نذر قلم« موفق به جمع آوری صد میلیون 
ریال کمک های نقدی شــده و با تهیه ۲۲٥ 
بسته آموزشــی آن را بین دانش آموزان بی 

بضاعت توزیع کردند.
به گزارش گروه شــهروند خبرنگار میالد 
بیرم، درآســتانه سال تحصیلي  از  الرستان 
جدید محســن باقري مســئول کمپین »نذر 
قلم« به اتفاق همســرش سحر زمانی با تهیه 
لوازم التحریر جهت دانش اموزان نیازمند و 

بي بضاعت از آنها حمایت کردند.
این زوج جوان با بیان اینکه به برکت دهه  
اول محرم نام کمپین را نــذر قلم انتخاب 
و در فضــای اینســتاگرام از صفحه های 
شخصی خود به آدرس و واتس آپ شروع 
به  گفتند: خوشــبختانه  کردیم،  تبلیغات  به 
لطف اعتماد خیرین تا کنون توانستیم کمک 
های نقدی و غیر نقدی جمعا به ارزش بیش 

از ۱۰ میلیون تومان جمع آوری کنیم.
اینکه  به  با اشــاره  این فعــاالن فرهنگی 
مناطق هــدف ما دانش آمــوزان محروم ” 
بیرم، عالمرودشــت و المرد” بوده و در این 
مدت عزیزانی از دهســتان های *خلیلی و 
فداغ* به کمپین ما پیوسته اند، افزودند: در 
طول ۱۰ روز موفق به تهیه ۱٦۲ بسته لوازم 
التحریر و ٦۳ کوله پشتی شدیم که با کمک 
مدیران مدارس، دهیاران و معتمدین توزیع 

کردیم.
ایــن جوانان اصلی ترین هدف بعدی خود 
را تهیه کفش برای دانــش آموزان نیازمند 
مطــرح کردند و امیدوارنــد با کمک های 
خیرین تهیه پوشاک، تغذیه و... برای دانش 

آموزان بی بضاعت فراهم شود.

فرماندار شهرستان المرد:
مقاومت، ایستادگی و استقالل در تمام امور سرلوحه دانش آموزان باشد

در راستای افزایش درآمدهای غیرشهریه ای صورت گرفت؛
انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسالمی با مرکز فنی و حرفه ای المرد

دانستنی ها

در دهه ۱۹۹۰ میالدی، روان شناســی به نام »مارتین ســلیگمن« جنبش روان شناسی مثبت 
را راه اندازی و مدیریت کرد که بر موفقیت و شــادی انسان استوار است.

در حالی که بســیاری از دیگر شاخه های روان شناســی بر رفتارهای نابهنجار و اختالالت 
تمرکز دارند، در روان شناســی مثبت تمرکز بر کمک به افراد برای شاد شدن بیشتر است.

در روان شناســی انســان گرایانه ، »خودآگاهی« در مرکز همه جســت وجوی فرد برای 
پیدا کردن معنای زندگی قرار دارد و باور دارد که اشــخاص حق آزادی، خودشــکوفایی 
و رفتــار اخالقی دارند. این مکتب با پذیرفتن اینکه وراثت در زندگی بشــر نقش دارد و 
انسان ها ویژگی ها و صفات را از هم یاد می گیرند، به این معتقد است که هر کس می تواند 
تا حد زیادی خود را از دیگران متمایز کند. به شــرط آنها برای رشــد و خودشکوفایی 
تالش کند. اما این ســوال پیش می آید که چرا ما شاد نیستیم؟ برای اینکه تالش برای شاد 
بودن کار بیهوده ای همچون شــنا کردن در جهت مخالف جریان آب است. این امر سبب 

باشیم. ناراضی  مواقع  بیشتر  تا  می شود 
بخش بزرگی از این مشــکل )شاد نبودن( این است که شــادی و خوشبختی »یک چیز 
واحد« نیســت. در این رابطه، »جنیفر هِچ«، پروفســوری که تاریخچه شــادی را بررسی 
می کند در کتاب »افســانه شــادی« خود گفته که همه ما انواع مختلفی از شــادی  را در 
زندگی تجربه می کنیم اما لزوما این شــادی ها مکمل یکدیگر نیســتند. به طوری که حتی 
ممکن اســت یک وجهه از شــادی، شــادی دیگری را نقض کند یا با آن تعارض داشته 
باشــد. به عبارت دیگر، داشتن مقدار زیادی شادمانی ممکن است توانایی ما برای داشتن 
دیگر شــادی ها را سســت کند. به همین خاطر است که انســان نمی تواند در آِن واحد 
همه شــادی ها را در مقادیر زیاد تجربه کند. بیشــتر ما تحت تاثیر چیزی هستیم که به آن 
»ســوگیری خوش بینی« می گویند. این یک نوع سوگیری شــناختی است که در آن، فرد، 
آینده خود را بهتر از زمان حال فــرض می کند. »جنیفر هِچ« در این رابطه گفته: من برای 
اثبات این پدیده به دانشــجویان در ابتدای ترم جدید به آنها می گویم در طول ســه سال 

گذشــته همه دانشجویان من نمره باالتر از متوســط گرفته اند. سپس از آنها می خواهم به 
طور ناشــناس بگویند انتظار دارند چه نمره ای از مــن بگیرند. این آزمایش همانند جادو 
عمل کرد: نمراتی که دانشــجوها انتظار دریافتش را داشــتند بســیار باالتر از رقمی بود 
که یک نفر در حالت عادی می خواهد. این یعنی همه ما همیشــه تحت تاثیر »ســوگیری 
 Pollyanna خوش بینی« هستیم. در روان شناسی شــناختی همچنین پدیده دیگری به نام
Principle وجود دارد. به این معنی که انســان در روند یادآوری خاطرات، آن را غربال 
می کند و قســمت های خوشــایند را نگه داشته و بخش های ناخوشــایند را به فراموشی 
می ســپارد. یعنی خاطرات خوشــایند را بیشتر از ناخوشــایندها به یاد می آورد. البته این 
مورد یک استثنا هم دارد و افرادی که افسرده هســتند همیشه روی بدبختی ها، شکست ها 

می کنند. تمرکز  گذشته  کمبودهای  و 
اما در مورد همه ما این طور اســت که گذشــته ها را اغلــب روزهای خوب و طالیی 
می دانیم که در چشــم برهم زدنی تمام شده اند. اما واقعیت این است که این یک تله ذهنی 
اســت که فقط خوبی ها و خاطرات خوب را یادآوری می کند و روزهای سخت و مملو از 
ناراحتی را به فراموشی می ســپارد. این توهمات و خودفریبی ها در مورد گذشته و آینده 
می تواند بخشــی از روحیه سازگارپذیری انســان باشد. این فریب دادن های درونی انگیزه 
ما برای تالش کردن را حفظ می کنند. اگر گذشــته خــود را عالی ببینیم، آینده از آن هم 
بهتــر خواهد بود و می توانیم راه خود را از اتفاق های ناگوار زندگی کنونی کج کنیم. همه 

این مســائل بیان کننده  فانی بودن و زودگذر بودن »شادی« است.
محققــان مقوله ای به نام »تردمیل هدونیک« دارند؛ بر اســاس آن همه ما به ســختی کار 
می کنیــم تا به اهداف خود دســت پیدا کنیم، زیرا فرض مان بر این اســت که این هدف 

کند. را خوشحال و خوشبخت  ما  می تواند 
متاســفانه پس از دســت یافتن به آن هدف، خیلی زود دوباره به حالت قبلی برمی گردیم 
و دوباره هدفی دیگر برای خودمان مشــخص می کنیم تا ما را به شادی واقعی برساند. اما 
زندگی و طرز فکر ما باید چگونه باشــد که یک خوشحالی را واقعا بپذیریم و شاد بمانیم؟ 
شــاید از نظر تکاملی بتوان این طور گفت: نارضایتی از زمان حال و رویاپردازی در مورد 
آینده مســائلی هستند که همیشــه ما را باانگیزه نگه می دارند، درحالی که که خاطره های 
خوب گذشــته هم این اطمینان را به ما می دهد احساســاتی که به دنبال آن هستیم ممکن 

بیاید. به دست  است 
ســعادت ابدی می تواند تمایل ما بــرای تکمیل کارها را از بین ببرد. این مســئله نباید 
باعث ناامیدی شــود، بلکه دقیقا برعکس. فهمیدن اینکه شادی وجود دارد و آن را کسی 
فرض کنیم که هرگز زیاد نمی ماند، می تواند به ما کمک کند که وقتی شــاد هســتیم بیشتر 

قدر آن را بدانیم.

از  آنا  گزارش خبرنگار خبرگــزاری  به 
المرد، جلســه هماهنگی برگزاری آزمون 
حضور  با  جنوب  آلومینیوم  اســتخدامی 
دکتر ســید احمد هاشمی رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد المرد و علی عبداهلل نژاد 
قائم مقــام آلومینیوم جنوب در این واحد 

دانشگاهی برگزار شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد 
در این نشست با ابراز خرسندی از اعتماد 
مجموعه آلومینیوم جنــوب به این واحد 
اظهار کرد: حساسیت ها درباره این آزمون 

و نحوه برگزاری آن بسیار باالست.
هاشــمی با اشــاره بــه توانمندی ها و 
ظرفیت های دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
المرد خاطرنشان کرد: این واحد دانشگاهی 
آمادگی دارد با اســتفاده از توانمندی های 
باالی خــود از جمله نیروی انســانی و 
امکانات به روز دانشگاه این آزمون را در 

سالمت کامل برگزار کند.
وی با تاکید بر ارتباط هرچه بیشتر علم و 
صنعت افزود: دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
المرد در راســتای کمک به ایجاد اشتغال 

آماده همکاری با تمامی نهادها، سازمان ها 
و مراکز صنعتی است.

قائم مقام آلومینوم جنوب المرد نیز در این 
نشست به برگزاری آزمون استخدامی این 
واحد صنعتی اشاره کرد و یادآور شد: در 
این آزمون داوطلبان به منظور اشــتغال در 
فرصت های شغلی اپراتور و تکنسین برای 
بهره برداری از خط تولید کارخانه شرکت 

خواهند کرد.
عبداهلل نــژاد با بیان اینکــه تجربه موفق 
آزمون دوره قبل در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد المرد ســبب همــکاری صمیمانه 
بین سالکو و دانشــگاه آزاد اسالمی شده 
است، متذکر شد: از نظر ریاست مجموعه 
استانداردهای  )سالکو(  جنوب  آلومینیوم 
آزمون برگزار شــده در دوره قبل در حد 
بســیار باالیی بوده و این موضوع زبانزد 
عام و خاص شده است و در بحث کیفیت 
برگزاری و اجرای آزمون دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد المرد برای ما قابل اعتماد 

است.
وی با قدردانی از عوامل برگزاری آزمون 

دوره قبل اســتخدام آلومینوم جنوب در 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد المرد و 
اعالم رضایت از برگزاری آن اظهار کرد: 
قرارداد همکاری برگزاری و اجرای آزمون 
استخدامی مجموعه آلومینیوم جنوب المرد 
با دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد منعقد 
شده و این آزمون در نیمه دوم مهرماه سال 

جاری برگزار می شود.
به گزارش آنا؛ در این نشست مقرر شد تا 
تمام مراحل آزمون اعم از طراحی سوال تا 
نتایج برعهده دانشگاه  اجرای آن و اعالم 
آزاد اســالمی واحد المرد باشد. همچنین 
انجام مصاحبه شغلی بعد از اعالم نتایج نیز 

برعهده این واحد دانشگاهی خواهد بود.
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد المرد در 
تاریــخ ٦ و 7 شــهریورماه ۱۳۹7 آزمون 
اســتخدامی مرحله نخست جذب نیروی 
آلومینیوم جنــوب را با حضور ۲ هزار و 
۱٥۹ داوطلب با موفقیت برگزار کرده که 
برگزاری و اجرای این آزمون ها در راستای 
غیرشــهریه ای  درآمدهای  به  دســتیابی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد است.

انقالب  عالی  شورای  دبیر 
مدیران  نشست  در  فرهنگی 
اوقاف  سازمان  استانی  کل 
تاکید  ضمن  خیریه  امور  و 
بــر اهمیت وقــف در گام 
گفت:  اسالمی  انقالب  دوم 
می تواند  مجــازی  فضای 
عرصه های جدیدی را برای 

وقف ایجاد کند.
خبرگزاری  گــزارش  به   
حجت االســالم  فــارس 
عاملی  ســعیدرضا  ســید 
دبیر شــورای عالی انقالب 
مدیران  نشست  در  فرهنگی 
اوقاف  سازمان  استانی  کل 
تأکید  ضمن  خیریه  امور  و 
براهمیــت وقــف در گام 
گفت:  اسالمی  انقالب  دوم 
می تواند  مجــازی  فضای 
عرصه های جدیدی را برای 

وقف ایجاد کند.
دفاع  هفته  به   اشاره  با  وی 
کرد:  خاطرنشــان  مقدس 

هرچــه ســرمایه فرهنگی 
داریم وامدار خون شــهدا 
است و در آستانه هفته دفاع 
مقدس یــاد آن عزیزان را 

گرامی می داریم.
رئیس دانشــکده مطالعات 
جهان دانشگاه تهران اضافه 
کــرد: در فرهنــگ وقف، 
اســتناد ما به قرآن و سیره 

اهل بیت است.
دوم  گام  در  افــزود:  وی 
انقــالب اســالمی ، وقف 
اهمیــت فوق العاده ای دارد 
و فضای مجازی عرصه های 
جدیــدی را بــرای وقف 

می تواند ایجاد کند.
عاملی در ادامه گفت: مقام 
معظــم رهبــری اهداف ۳ 
گانه ای را در گام دوم انقالب 
ترســیم کرده اند که شامل 
جامعه پردازی  خودسازی، 
در  که  است  تمدن سازی  و 
باید  حوزه جامعه پــردازی 

گفت کــه در هیچ دوره ای 
بشر جامعه بشری  تاریخ  از 
حساســیت دنیای امروز را 
نداشته اســت لذا هر اقدام 
نســنجیده با واکنش جامعه 

روبه رو می شود.
انقالب  عالی  شورای  دبیر 
فرهنگی اضافــه کرد: مقام 
معظم رهبری در پایان سند 
گام دوم 7 مسئله را مطرح 
کردند؛ اول مســاله دانایی 
اســت دوم معنویت، سوم 
نیســت  هدف  که  اقتصاد 
ولی برای رسیدن به اهداف 
چهارم  اســت  ضــروری 
و  اســتقالل  پنجم  عدالت 
و  ملی  عزت  ششم  آزادی، 
اسالمی  زندگی  سبک  هفتم 

است.
وی تصریــح کرد : وقف 
مسیر  مهمی در  ظرفیت های 
تمدن اســالمی است، زیرا 

سرمایه را حفظ می کند.

ارتباطات  علــوم  اســتاد 
افزود:  تهــران  دانشــگاه 
ایجاد  انگیــزه  جمعیــت 
مجازی  محیــط  و  می کند 
جمعیت  تراکم  محل  چون 
است جذابیت ایجاد می کند 
فرهنگ وقف  بتوانیم  اگر  و 
را در ایــن فضا وارد کنیم 
و مشارکت مردم را در این 
فضا جلب کنیم، وقف یک 

معنای جهانی می یابد.
وی یادآور شــد: اینترنت 
اقتصــاد پنجم جهان بعد از 
آمریکا، چین، ژاپن و آلمان 

است.
عاملی اضافــه کرد: عصر 
الگوریتم  عصــر  امــروز، 
خوارزمی  میراث  که  است 
ایرانی  اول  تراز  دانشــمند 
اســت الگوریتم یعنی همه 
تعریف  را  حرکت  مســیر 

کردن.
انقالب  عالی  شورای  دبیر 

فرهنگــی اظهــار کــرد: 
مجازی  محیط  در  بهره وری 
متمایل به بی نهایت اســت 
مثاًل یک کتــاب در دنیای 
دارد  تیراژ محدودی  واقعی 
ولی وقتی در محیط مجازی 
قرار می گیرد بی نهایت زیاد 
می یابد  گسترش  و  می شود 
یا مثــاًل هرقــدر نرم افزار 
دانلــود می شــود، تمــام 

نمی شود.
انقالب  عالی  شورای  دبیر 
امروز  دنیای  وقف  فرهنگی 
را بــه دودســته وقف در 
جغرافیای مکانی و وقف در 
جهان مجازی تقسیم کرد و 
انتقال  در خصوص طــرح 
انتقال  تفکر  گفت:  پایتخت 
دنیای  به  مربــوط  پایتخت 
قبل از فضای مجازی است 
فضای  خدمــات  امروز  و 
مشکالت  می تواند  مجازی 

شهر تهران را حل کند.

چرا شادمانی کار سختی است؟

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد عنوان کرد؛
تاکید بر ارتباط هرچه بیشتر علم و صنعت

آمادگی دانشــگاه آزاد اسالمی برای کمک به اشتغال جوانان

عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:
 فضای مجازی می تواند عرصه های جدیدی برای وقف ایجاد کند


