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ساعت =59@1

عضَّیات علوی داًشگاُ چوراى اَّاز:کَدکاى ٍ ًَجَاًاى باًظارت ازشبکِ ّای اجتواعی استفادُ کٌٌذ
اَّاز -ایرًا -عضَ ّیات علوی داًطگاُ ضْیذ چوراى اَّاز گفت :کَدکاى ٍ ًَجَاًاى در خاًَادُ هی
تَاًٌذ از ضبکِ ّای اجتواعی استفادُ کٌٌذ ،در صَرتی کِ ٍالذیي بر آًْا ًظارت کاهل داضتِ باضٌذ.
بٌ ٝشارػ ایز٘ب ' ٔٙقٛر عٛدا٘ی' دٚؽٙب ٝدر ٕٞبیؼ خب٘ٔ ٚ ٝذرع ٝدر ٔحُ تبالر فزدٚعی اٛٞاس اظٟبروزدٞ 5یچ
فزدی اس تٟذیذ خ غزات ٔبٛٞارٞ ٜب  ٚؽبىٞ ٝبی ٔجبسی در أبٖ ٘یغت ٚ ٚاِذیٗ ببیذ بز فزس٘ذاٖ خٛد در ایٗ
بحج ٘ظبرت وبُٔ داؽت ٝببؽٙذ.

ٚی ٌفت 5اعتفبدٔ ٜذا ْٚاس ٌٛؽی ٕٞزا ٚ ٜؽبىٞ ٝبی ٔجبسی  ٚایٙتز٘ت اػتیبدآٚراعت ٔ ٚی تٛا٘ذ ب ٝػٛٙاٖ یه
ٔؼضُ خب٘ٛاد ٜرا اس ٔ ٓٞتالؽی وٙذ.

ػضٞ ٛیبت ػّٕی دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ اٛٞاسافشٚد 5ل ٜٛلضبییٔ ٝجٛس فیّتزی ًٙؽبىٞ ٝبی ٔجبسی را ٌزفت ،ٝتب
ٞز ٔغّبی در ایٗ ؽبىٞ ٝب ٔببدِ٘ ٝؾٛد.

عٛدا٘ی بز اعتفبد ٜدرعت اس ٚعبیُ ارتببعی در خب٘ٛاد ٜتبویذ وزد  ٚبیبٖ داؽت 5حظ اػتٕبد در اػضبی خب٘ٛادٜ
ببیذ تمٛیت ؽٛد تب وٛدوبٖ ٛ٘ ٚجٛا٘بٖ در فضبیی عبِٓ پزٚرػ یببٙذ.

ٚی افشٚد 5پذر ٔ ٚبدر در خب٘ٛاد ٜببیذ لبعغ  ٚاعٕیٙبٖ بخؼ ببؽٙذ ٚ ،ب ٝرٚس بٛدٖ پذر ٔ ٚبدر در ایجبد ارتببط ٞز
چ ٝبیؾتز آٟ٘ب بب فزس٘ذاٖ ٔٛحز اعت.

رییظ ٌز ٜٚا٘جٕٗ اِٚیب ٔ ٚزبیبٖ خٛسعتبٖ ٘یش بیبٖ داؽتٕٞ 5بیؼ خب٘ٔ ٚ ٝذرع ٝاس ایٗ پظ در تٕبٔی ٔٙبعك
آٔٛسػ  ٚپزٚرػ خٛسعتبٖ در ع َٛعبَ بزای آٔٛسػ تحىیٓ فضبی خب٘ٛاد ٚ ٜتمٛیت ارتببط دا٘ؼ آٔٛساٖ ٚ
اِٚیب بب ٔذرع ٝبزٌشار ٔی ؽٛد.
سٞزا ػیذی ٘ٚذی' افشٚد 5والط ٞبی آٔٛسػ خب٘ٛاد،ٜتزبیت خب٘ٛاد ٚ ٜحضٛر اِٚیب در ٔزاوش ٔؾبٚر ٜاس جّٕٝ
بز٘بٔٞ ٝبی ایٗ ا٘جٕٗ در عی أغبَ بٛد ٜوٕٞ ٝچٙبٖ ادأ ٝدارد.
ٚی ٌفت 5ایٗ ٕٞبیؼ ٞب ٔی تٛا٘ذ فزفتی بزای تمٛیت ارتببط اِٚیب بب آٔٛسػ  ٚپزٚرػ ببؽذ و ٝوّیذ آؿبس ایٗ
ٕٞبیؼ ٞب أزٚس در آٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٘بحی ٝیه اٛٞاس سد ٜؽذ.

چهار شنبه = 5دی  51@5< 59?9شماره خبر @ =8<>5?5

تبذیل داًشکذُ ادبیات سابق بِ باًک اطالعاتی فرٌّگی ـ پژٍّشی خَزستاى

گرٍُ اجتواعی :ساختواى سِ گَش داًطگاُ ضْیذ چوراى اَّاز با ّوکاری ایي داًطگاُ ،ادارُ هیراث فرٌّگی
ٍ گردضگری ٍ استاًذاری خَزستاى ،بِعٌَاى باًک اطالعاتی فرٌّگی ٍ پصٍّطی استاى ،هَزُ علن ٍ فٌاٍری ٍ
خَزستاىضٌاسی بْرُبرداری هیضَد .
بٌ ٝشارػ خبزٌشاری بیٗإِّّی لزآٖ(ایىٙب) اس خٛسعتبٖ ،ب٘ ٝمُ اس رٚابظ ػٕٔٛی دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ اٛٞاس01 ،
ٔیّیبرد ریبَ اػتببر اس عٛی عبسٔبٖ ٔذیزیت  ٚبز٘بٔٝیشی اعتبٖ خٛسعتبٖ بزای ٘ٛعبسی ٔ ٚزٔت عبختٕبٖ
دا٘ؾىذ ٜادبیبت  ٚػّ ْٛا٘غب٘ی عببك(عٌٛ ٝػ) اختقبؿ یبفت و ٝایٗ اػتببر در اختیبر ادارٔ ٜیزاث فزٍٙٞی ٚ
ٌزدؽٍزی ب ٝػٛٙاٖ ٔجزی عزح لزار ٌزفت تب ٘غبت بٔ ٝزٔت ٛ٘ ٚعبسی ایٗ بٙبی تبریخی الذاْ وٙذ.
عی تفبٕٙٞبٕٔٞ ٝىبری ػٕزا٘ی  ٚفزٍٙٞی بب ٔٛضٛع «ٔزٔت  ٚبٟزٜبزداری اس عبختٕبٖ عٌٛ ٝػ دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ
چٕزاٖ اٛٞاس» ٔیبٖ ایٗ دا٘ؾٍب ،ٜادارٔ ٜیزاث فزٍٙٞی ٌ ٚزدؽٍزی  ٚاعتب٘ذاری خٛسعتبٖ ،لزار اعت ایٗ بٙب
ٔزٔت  ٚببسعبسی ؽٛد؛ پظ اس آٖ ،ب ٝػٛٙاٖ بب٘ه اعالػبتی فزٍٙٞی ـ پضٞٚؾی اعتبٖٛٔ ،س ٜػّٓ  ٚفٙبٚری ٚ
خٛسعتبٖؽٙبعی ٔٛرد بٟزٜبزداری لزار ٌیزد.
بزای ایٗ ٔٙظٛر  ٚبز اعبط تفبٕٙٞبٔٙٔ ٝؼمذ ؽذ ،ٜاعتب٘ذاری خٛسعتبٖ تأٔیٗ ٔ20یّیبرد ریبَ اػتببر بٙٔٝظٛر
ٔزٔت  ٚببسعبسی عبختٕبٖ دا٘ؾىذ ٜعٌٛ ٝػ را در حذاوخز  2عبَ ٔتؼٟذ ؽذ ٜاعت .اس جّٕ ٝتؼٟذات عبسٔبٖ
ٔیزاث فزٍٙٞی در ایٗ تفبٕٙٞبٕٔٞ ٝىبری ،عزاحی  ٚتجٟیش  ٚدر اختیبر لزار دادٖ اعٙبد  ٚاؽیب بزای راٜا٘ذاسی ٔٛسٜ
ػّٓ  ٚفٙبٚری اعتبٖ ،تٟیٌ ٚ ٝشارػ پیؾزفت وبر  ٚارائ ٝب ٝدا٘ؾٍبٔ ٚ ٜؼب٘ٚت بز٘بٔٝریشی اعتب٘ذاری ،تٟی ٝعزح
ٔزٔت  ٚببسعبسی عبختٕبٖ بب ٕٞبٍٙٞی دا٘ؾٍب ٜاعت.

شنبه  81دی  55@1: 59?9شماره خبر @ 8<?1<:5
برگساری هسابقِ کتابخَاًی «گلبرگ عفاف» در داًشگاُ شْیذچوراى اَّاز

گرٍُ اجتواعی :ثبت ًام هسابقِ کتابخَاًی «گلبرگ عفاف» ٍیصُ داًطجَیاى دختر داًطگاُ ضْیذ چوراى
اَّاز تا  ۴۲دی اداهِ دارد .
بٌ ٝشارػ خبزٌشاری بیٗإِّّی لزآٖ(ایىٙب) اس خٛسعتبٖٔ ،غببم ٝوتببخٛا٘ی «ٌّبزي ػفبف» ٚیض ٜدا٘ؾجٛیبٖ
دختز در دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ اٛٞاس بزٌشار ٔیؽٛد.
ببسد ٜسٔب٘ی ٘بْ ٘ٛیغی در ایٗ ٔغببم ٝوتببخٛا٘ی  01تب  21دی اػالْ  ٚبب ٞذف اعتفبد ٜبٟی ٝٙدا٘ؾجٛیبٖ دختز
اس تؼغیالت ٔیبٖ د٘ ٚیٕغبَ تحقیّی تذٚیٗ ؽذ ٜاعت .آسٔ ٖٛحضٛری ایٗ ٔغببم 22 ٝب ٕٟٗبزٌشار ٔیؽٛد.
ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ رٞبزی در دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ اٛٞاس ٔغببم ٝوتببخٛا٘ی«ٌّبزي ػفبف» را تذٚیٗ
وزد ٚ ٜحبت٘بْ اس یىقذ دا٘ؾج ٛدر ایٗ ٔغببم ٝپیؼبیٙی ؽذ ٜاعت.
وتبة «پضٞٚؼ لزآ٘ی درببر ٜحجبة» تأِیف ػبذاِحغیٗ حبجی ابٛاِحغٙی ٔٙبغ ایٗ ٔغببم ٝوتببخٛا٘ی اعت وٝ
ؽبُٔ یبسد ٜفقُ بب ػٙبٚیٗ وّیبت ،پیؾی ٝٙحجبة ،بزرعی حجبة در لزآٖ ،حجبة در عٙت ،فّغف ٝحجبة ،حذٚد
حجبة ،رٚیىزدٞبی ٔتفبٚت در ٔٛرد حجبة ،حجبة اس دیذٌبٔ ٜفغزیٗ فزیمیٗ ،تبییٗ ٔبٞیت حمیمی سٖ،
خبعتٍب ٜا٘حزاف جٙغی  ٚآحبر بزٍٙٞی  ٚبیحجببی اعت.

شناسهٔ خبر@  8:<95?9دوشنبه  88دی 58@1< - 59?9

رعایایی:
کٌگرُ شْذای داًشجَی خَزستاى اسفٌذ هاُ در اَّاز برگسار هی شَد

اَّاز  -سرپرست داًطگاُ ضْیذ چوراى اَّاز از برگساری کٌگرُ ضْذای داًطجَی خَزستاى در تاریخ 11
اسفٌذهاُ جاری در ایي ضْرستاى خبر داد .
ٔحٕذ رػبیبیی اردوب٘ی در ٌفتٍ ٛبب خبزٍ٘بر ٟٔز ،اظٟبر وزد 5وٍٙزّٔ ٜی ؽٟذای دا٘ؾج ٛوٍٙزٔ ٜتٕزوشی اعت
و ٝدر عغح ٚسارت ػّ ْٛب ٝدا٘ؾٍبٞ ٜبی ٔختّف وؾٛر ابالؽ ؽذ ٚ ٜدر عغح تٕبْ دا٘ؾٍبٞ ٜبی بشري  ٚوٛچه
بزٌشار ٔی ؽٛد.

ٚی بب اؽبر ٜبٚ ٝجٛد  401ؽٟیذ دا٘ؾج ٛدر اعتبٖ خٛسعتبٖ افشٚد 5دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ اٛٞاس ٘یش ب ٝػٛٙاٖ
یىی اس دا٘ؾٍبٞ ٜبی ٔٙغم ٝجٛٙة ؿزة وؾٛر ،در حبَ بزٌشاری وٍٙز ٜؽٟذای دا٘ؾج ٛدر ؽٟز اٛٞاس اعت.
عزپزعت دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ اٛٞاس بب بیبٖ ایٙى ٕٝٞ ٝدا٘ؾٍبٞ ٜبی دِٚتی  ٚؿیزدِٚتی در عغح ؽٟزعتبٖ ٞب
الذاْ ب ٝبزٌشاری وٍٙز ٜؽٟذای دا٘ؾجٕٛ٘ ٛدٜا٘ذٌ ،فت 5بیؾتز دا٘ؾٍبٞ ٜب در عغح ؽٟزعتبٖ ٞب وٍٙزٜ
ؽٟذای دا٘ؾج ٛرا در حذ خٛد بزٌشار وزدٜا٘ذ  ٚتؼذادی ٘یش در حبَ تذارن بزای بزٌشاری آٖ ٞغتٙذ.
رػبیبیی بب اؽبر ٜب ٝبز٘بٔ ٝوٍٙز ٜؽٟذای دا٘ؾج ٛدر اٛٞاس بیبٖ وزد 5اجالعی ٝوٍٙز ٜؽٟذای دا٘ؾجٛی اعتبٖ
خٛسعتبٖ 00 ،اعفٙذٔب ٜجبری بٔ ٝزوشیت دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ اٛٞاس در ٔحُ دا٘ؾىذ ٜػّ ْٛبزٌشار ٔی ؽٛد.
ٚی بب اؽبر ٜب ٝبز٘بٔٞ ٝبی جٙبی ایٗ وٍٙز ٜتؾزیح وزد 5دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ اٛٞاس بیؼ اس دٔ ٚب ٜاعت و ٝوبر
خٛد را بزای بزٌشاری ایٗ وٍٙز ٜآؿبس وزد ٚ ٜتبو ٖٛٙإِپیبد ٚرسؽی بب ػٛٙاٖ یبدٚار ٜؽٟذای دا٘ؾج ٛدر ٔحُ
دا٘ؾٍب ٜبزٌشار ؽذ ٜاعت ٕٞ.چٙیٗ بزٌشاری یبدٚار ٜعبٍِزد تذفیٗ ؽٟذای ٌٕٙبْ ٘ ٚیش بزٌشاری ٔزاعٓ  01دی
بٙٔ ٝبعبت بشرٌذاؽت ؽٟذای ٛٞیش ٜاس دیٍز بز٘بٔٞٝبی ایٗ وٍٙز ٜبٛدٜا٘ذ.
عزپزعت دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ اٛٞاس ایجبد فضبیی آوٙذ ٜاس ٔؼٛٙیت را اس اٞذاف افّی ایٗ وٍٙز ٜبزؽٕزد ٚ
تقزیح وزد 5بؼذ اس ٌذؽت  43عبَ اس ا٘مالة ،بزای اِٚیٗ ببر در عغح ّٔی  ٚاعتب٘ی چٙیٗ وٍٙزٜای در حبَ
بزٌشاری اعت.

رػبیبیی اظٟبر أیذٚاری وزد 5ا٘تظبر ٔیرٚد ایٗ وٍٙز ٜبتٛا٘ذ بزای دا٘ؾجٛیبٖ فضبیی تبحیزٌذار فزا ٓٞوٙذ

دوشنبه  88دی  59@5? 59?9شماره خبر @ 8<??=98
آهادگی داًشگاُ شْیذچوراى اَّاز در برگساری کٌگرُ شْذای داًشجَ

گرٍُ اجتواعی:داًطگاُ ضْیذچوراى اَّاز بِعٌَاى یکی از داًطگاُّای هٌطقِ جٌَب غرب کطَر ،در حال
برگساری کٌگرُ ضْذای داًطجَ در ضْر اَّاز است .
بٌ ٝشارػ خبزٌشاری بیٗإِّّی لزآٖ(ایىٙب) اس خٛسعتبٖ ،ب٘ ٝمُ اس رٚابظ ػٕٔٛی دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ اٛٞاس،
ٔحٕذ رػبیبیی اردوب٘ی ،عزپزعت دا٘ؾٍب ٜؽٟیذچٕزاٖ اٛٞاس درببر ٜبزٌشاری وٍٙزّٔ ٜی ؽٟذای دا٘ؾج ٛاظٟبر
وزد 5ایٗ وٍٙز ٜبٝفٛرت ٔتٕزوش در عغح ٚسارت ػّ ْٛب ٝدا٘ؾٍبٜٞبی ٔختّف وؾٛر ابالؽ ؽذ ٚ ٜدر عغح تٕبْ
دا٘ؾٍبٜٞبی بشري  ٚوٛچه بزٌشار ٔیؽٛد.
ٚی بب اؽبر ٜبٚ ٝجٛد  401ؽٟیذ دا٘ؾج ٛدر خٛسعتبٖ تقزیح وزد 5دا٘ؾٍب ٜؽٟیذچٕزاٖ اٛٞاس ٘یش ب ٝػٛٙاٖ یىی
اس دا٘ؾٍبٜٞبی ٔٙغم ٝجٛٙة ؿزة وؾٛر ،در حبَ بزٌشاری وٍٙز ٜؽٟذای دا٘ؾج ٛدر ؽٟز اٛٞاس اعت.
رػبیبیی ایجبد فضبیی آوٙذ ٜاس ٔؼٛٙیت را اس اٞذاف افّی ایٗ وٍٙز ٜبزؽٕزد  ٚخبعز٘ؾبٖ وزد 5پظ اس ٌذؽت
 43عبَ اس ا٘مالة اعالٔی بزای ٘خغتیٗ ببر در عغح ّٔی  ٚاعتب٘ی چٙیٗ وٍٙزٜای در حبَ بزٌشاری اعت ٚ
ا٘تظبر ٔیرٚد ایٗ وٍٙز ٜبتٛا٘ذ فضبیی تبحیزٌذار را بزای دا٘ؾجٛیبٖ فزا ٓٞوٙذ.
عزپزعت دا٘ؾٍب ٜؽٟیذچٕزاٖ اٛٞاس بب بیبٖ ایٙى ٕٝٞ ٝدا٘ؾٍبٜٞبی دِٚتی  ٚؿیزدِٚتی در عغح ؽٟزعتبٖٞب
الذاْ ب ٝبزٌشاری وٍٙز ٜؽٟذای دا٘ؾج ٛوزدٜا٘ذٌ ،فت 5بیؾتز دا٘ؾٍبٜٞب در عغح ؽٟزعتبٖٞب وٍٙز ٜؽٟذای
دا٘ؾج ٛرا در حذ خٛد بزٌشار وزدٜا٘ذ  ٚتؼذادی ٘یش در حبَ تذارن بزای بزٌشاری آٖ ٞغتٙذ.
ٚی پیزأ ٖٛبز٘بٔٞٝبی جٙبی ایٗ وٍٙز ٜضٕٗ اػالْ ایٙى ٝدا٘ؾٍب ٜؽٟیذچٕزاٖ اٛٞاس فؼبِیتٞبی خٛد را بیؼ اس
دٔ ٚبٌ ٜذؽت ٝآؿبس وزد ٜاعت ،ادأ ٝداد :تبو ٖٛٙإِپیبد ٚرسؽی بب ػٛٙاٖ یبدٚارٜی ؽٟذای دا٘ؾج ٛدر ایٗ
دا٘ؾٍب ٜبزٌشارؽذ ٜاعتٕٞ .چٙیٗ بزٌشاری یبدٚار ٜعبٍِزد تذفیٗ ؽٟذای ٌٕٙبْ ٘ ٚیش بزٌشاری ٔزاعٓ  01دی
بٙٔ ٝبعبت بشرٌذاؽت ؽٟذای ٛٞیش ٜاس دیٍز بز٘بٔٞٝبی ایٗ وٍٙز ٜبٛدٜا٘ذ.
رػبیبیی بب اؽبر ٜب ٝبز٘بٔ ٝوٍٙز ٜؽٟذای دا٘ؾج ٛدر اٛٞاس اظٟبر وزد :اجالعی ٝوٍٙز ٜؽٟذای دا٘ؾجٛی
خٛسعتبٖ 00 ،اعفٙذٔب ٜأغبَ بٔ ٝزوشیت دا٘ؾٍب ٜؽٟیذچٕزاٖ اٛٞاس در دا٘ؾىذ ٜػّ ْٛایٗ دا٘ؾٍب ٜبزٌشار ٔی
ؽٛد.
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هرهت «سِگَش» اَّاز برای کذام کاربرى؟
ساختواى سِ گَش (داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی سابق داًطگاُ ضْیذ چوراى اَّاز) در سال  1031بِ
عٌَاى هقر باًک هلی هرکسی اَّاز افتتاح ضذ ،در سال  1011هقر ادارُ حکَهتی ٍالیت (استاًذاری) بَد ٍ
در سال  10۴1بِ هقر ارتص هتفقیي در خَزستاى (در زهاى اضغال اَّاز در جٌگ جْاًی دٍم) تبذیل ضذ.
بٌ ٝشارػ خبزٍ٘بر خبزٌشاری دا٘ؾجٛیبٖ ایزاٖ (ایغٙب) ـ ٔٙغم ٝخٛسعتبٖ ـ ایٗ عبختٕبٖ در عبَ ٔ 0441مز
عبسٔبٖ آٔزیىبیی افُ چٟبر ( )Point fourتز ،ٗٔٚعتبد اعتب٘ذاری خٛسعتبٖ ،عتبد فزٔب٘ذاری اٛٞاس  ٚادارٜ
وُ دارایی خٛسعتبٖ بٛد.
عبختٕبٖ عٌٛ ٝػ در عبَ  0441بٔ ٝبّؾ ٔ 2یّیٞ 211 ٚ ٖٛشار تٔٛبٖ اس بب٘ه ّٔی ایزاٖ خزیذاری  ٚبٝ
دا٘ؾىذ ٜپشؽىی دا٘ؾٍبٌٙ ٜذی ؽبپٛر تبذیُ ؽذ.
عٌٛ ٝػ اس عبَ  0413تب  0431دا٘ؼ عزای ػبِی تزبیت دبیزٔ ،زوش ػّ ْٛپبی ٝدا٘ؾٍب ٜجٙذیؽبپٛرٔ ،زوش
ػّٕی  ٚعٕؼی ـ بقزی دا٘ؾٍب ٜجٙذیؽبپٛر ،دا٘ؾىذ ٜػّ ٚ ْٛعبسٔبٖ ٔزوشی ایٗ دا٘ؾٍب ٜبٛد.
وبربزی ایٗ عبختٕبٖ در عبَ  0431ب ٝدا٘ؾىذ ٜادبیبت  ٚسببٖٞبی خبرجی دا٘ؾٍب ٜجٙذی ؽبپٛر تبذیُ  ٚدر
عبَ  0434تخّی ٚ ٝب ٝدا٘ؾىذ ٜادبیبت  ٚػّ ْٛا٘غب٘ی ٚالغ در دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ ٔٙتمُ ؽذ.
ٓٞاو ٖٛٙبٙب بز اػالْ ادار ٜوُ ٔیزاث فزٍٙٞی ،فٙبیغ دعتی ٌ ٚزدؽٍزى خٛسعتبٖ ٔزٔت دا٘ؾىذ ٜادبیبت اٛٞاس
بب اػتببر ٔ 01یّیبرد ریبَ آؿبس ؽذ ٜاعت.
ایٗ اػتببر اس عٛی عبسٔبٖ ٔذیزیت  ٚبز٘بٔٝریشی اعتبٖ خٛسعتبٖ بزای ٘ٛعبسی ٔ ٚزٔت عبختٕبٖ دا٘ؾىذٜ
ادبیبت  ٚػّ ْٛا٘غب٘ی عببك (عٌٛ ٝػ) اختقبؿ یبفت ٝاعت.
ٔزٔت دا٘ؾىذ ٜادبیبت اٛٞاس بب اختقبؿ ٔ 01یّیبرد ریبَ بب ٕٞبٍٙٞی دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ  ٚادار ٜوُ ٔیزاث
فزٍٙٞی اعتبٖ خٛسعتبٖ د ررٚسٞبی آیٙذ ٜا٘جبْ ٔیؽٛد.
در حبَ حبضز ایٗ اػتببر در اختیبر ادارٔ ٜیزاث فزٍٙٞی خٛسعتبٖ ب ٝػٛٙاٖ ٔجزی عزح لزار ٌزفت ٝتب ٘غبت بٝ
ٔزٔت ٛ٘ ٚعبسی ایٗ بٙبی تبریخی الذاْ وٙذ.
افؾیٗ حیذریٔ ،ذیز وُ ٔیزاث فزٍٙٞی خٛسعتبٖ ،در ایٗ ببر ٜتٛضیح داد 5عی تفبٕٙٞبٕٔٞ ٝىبری ػٕزا٘ی ٚ
فزٍٙٞی بب ٔٛضٛع «ٔزٔت  ٚبٟزٜبزداری اس عبختٕبٖ عٌٛ ٝػ دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ اٛٞاس» ٔیبٖ دا٘ؾٍبٜ
اٛٞاس ،ادار ٜوُ ٔیزاث فزٍٙٞی  ٚاعتب٘ذاری خٛسعتبٖ لزار اعت ایٗ بٙب ٔزٔت  ٚببسعبسی ؽٛد.
بب ایٗ و ٝدا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ اػالْ وزد ٜو ٝایٗ بٙب پظ اس ٔزٔت ب ٝػٛٙاٖ بب٘ه اعالػبتی فزٍٙٞی ٚ
پضٞٚؾی اعتبٖٛٔ ،س ٜػّٓ  ٚفٙبٚری  ٚخٛسعتبٖؽٙبعی ٔٛرد بٟزٜبزداری لزار ٌیزد أب حیذری ٔیٌٛیذ 5وبربزی
ایٗ بٙب بؼذ اس ٌذار٘ذٖ ٔزاحُ ٔزٔت تٛعظ ادارٔ ٜیزاثفزٍٙٞی  ٚدا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ ٔؾخـ ٔیؽٛد.

ایٗ در حبِی اعت و ٝاس جّٕ ٝتؼٟذات عبسٔبٖ ٔیزاث فزٍٙٞی در ایٗ تفب٘ٓٞبٔ ٝعزاحی  ٚتجٟیش  ٚدر اختیبر
لزار دادٖ اعٙبد  ٚاؽیب بزای راٜا٘ذاسی ٔٛس ٜػّٓ  ٚفٙبٚری اعتبٖ ،تٟیٌ ٚ ٝشارػ پیؾزفت وبر  ٚارای ٝب ٝدا٘ؾٍبٜ
ٔ ٚؼب٘ٚت بز٘بٔٝریشی اعتب٘ذاری ،تٟی ٝعزح ٔزٔت  ٚببسعبسی عبختٕبٖ بب ٕٞبٍٙٞی دا٘ؾٍب ٜاعت.
اس دیٍز ع ٛادار ٜوُ ٔیزاث فزٍٙٞی خٛسعتبٖ خبعز٘ؾبٖ ٔىوٙذ اس آٖ جبیی و ٝؽٟز اٛٞاس فبلذ ٔٛس ٜاعت اس
عبَٞب لبُ لزار بٛد و ٝدا٘ؾىذ ٜادبیبت اٛٞاس تبذیُ بٛٔ ٝس ٜؽٛد چزاو ٝایٗ بٙبی تبریخى ٔتؼّك ب ٝدٚراٖ
پّٟٛى اعت ؤ ٝغبحت سیبدى دارد  ٚدر بٟتزیٗ ٘مغ ٝؽٟز ٚالغ ؽذ ٜاعتٕٞ .چٙیٗ داراى عبِٗٞب  ٚاتبقٞبى
ٔتؼذدى اعت و ٝبزاى ٍ٘ٝدارى آحبر ببعتب٘ى ٔ ٚجغٕٞٝب  ٚاؽیبى بشري فضبى بغیبر ٔٙبعبى دارد.
دا٘ؾىذ ٜادبیبت (عبختٕبٖ عٌٛٝػ) ب ٝؽٕبر 2142 ٜدر  21آببٖ  0423حبت ّٔی ؽذ ٜاعت.
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ًخستیي جشٌَارُ هلی ایذُّای زیستی بِ ّوت داًشگاُ شْیذچوراى اَّاز ٍ پارک علنٍفيآٍری خَزستاى
برگسار هیشَد.

بِ گسارش خبرگساری داًطجَیاى ایراى(ایسٌا)  -هٌطقِخَزستاى  -عالقِهٌذاى هیتَاًٌذ ایذُّای خَد را
در تواهی زهیٌِّای علَم زیستی ّنچَى علَم سلَلیهَلکَلی ،علَمگیاّی ٍ جاًَری ،شًتیک،
زیستفٌاٍری ،زیستضیوی ٍ آهَزش زیستضٌاسی بِ دبیرخاًِ ایي جطٌَارُ ارسال کٌٌذ.

ریبعت ایٗ جؾٛٙار ٜبزػٟذ ٜدوتز ٔحٕذرػبیبییاردوب٘ی ،عزپزعت دا٘ؾٍب ٜؽٟیذچٕزاٖ اٛٞاس ٔ ٚغئِٛیت
ػّٕی آٖ بزػٟذ ٜدوتز احٕذػّی ٔؼبضذیٔ ،ذرط فیشیِٛٛصی دا٘ؾٍب ٜؽٟیذچٕزاٖ اعتٓٞ .چٙیٗ ٘ 4فز اس
ٔذرعبٖ رؽتٞٝبی سیغتؽٙبعیٔ ،یىزٚبیِٛٛصی  ٚص٘تیه در وٕیت ٝػّٕی ایٗ ٕٞبیؼ عزحٞبی ارعبِی را
داٚری ٔیوٙٙذ.

جؾٛٙارّٔ ٜی ایذٜٞبی سیغتی بزای ٘خغتیٗببر در وؾٛر در  24تب  23فزٚردیٗٔب ٜعبَ  41در دا٘ؾىذ ٜػّْٛ
پبی ٝدا٘ؾٍب ٜؽٟیذچٕزاٖ اٛٞاس بزٌشار ٔیؽٛد.

در فزاخٛاٖ ایٗ جؾٛٙارّٟٔ ٜت ارعبَ ایذٜٞبی سیغتؽٙبعبٖ وؾٛر ب ٝدبیزخب٘ ٝآٖ تب پبیبٖ بٕٟٔٗب ٜأغبَ
ػٛٙاٖ ؽذ ٜاعت ٕٝٞ ٚی ایذٜٞب بب ٘بْ ایذٜپزداس حبت خٛاٙٞذ ؽذٓٞ .چٙیٗ ایذٜٞبی بزتز ایٗ جؾٛٙارٛٔ ٜرد
حٕبیت پبرن ػّٓ  ٚفٙبٚری  ٚدیٍز حبٔیبٖ جؾٛٙار ٜلزار خٛاٞذ ٌزفت.

