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ددستچين
ستچين

پزشک خانواده
برای
 ۲۵میلیون نفر

به گزارش وبدا
بهرام عیناللهی
وزیر بهداشت گفت:
زیرساختهای
پزشک خانواده
ایجاد شده و برای
اجرای بهتر آن
نیازمند ۳۵هزار
میلیارد تومان اعتبار
هستیم.پزشک
خانواده فقط
مربوط به درمان
خانوار نیست بلکه
با بیمارییابی و
بررسیهای دقیق،
جنبه پیشگیری
دارد و اکنون برای
۲۵میلیون نفر در
حال اجراست که با
تأمین اعتبارات در
شهرها نیز
آغاز خواهد شد.

جامعه

◾ دعوا با کاسبان  ۸۰هزار میلیارد تومانی
بــه گـ ــزارش فـ ــارس ،ســعــیــدرضــا عاملی،
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت:
کنکور عمق سواد را کم کرده بود و به روشی
مناسبتر نیاز داشتیم که موجب تقویت سواد و علم
شــود .به همین دلیل وارد دعــوای بزرگی شدیم که
کسبوکار ۸۰هــزار میلیارد تومانی را با خطر مواجه
کرد.
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الهام حسینی نهال «امــور
تربیتی» در مدرسهها که توسط
شهیدان رجایی و باهنر تنها
دو سال پس از پیروزی انقالب
اس ــام ــی در بــســتــر تــعــلــیــم و
تربیت کاشته شــد ،نیازمند
احیاست ،بهویژه این روزها که موضوع تربیت و
بازسازی روشهای تعلیم و تربیت در نسل جدید
اهمیت ویــژهای پیدا کرده است.این احیا نیاز به
برنامهریزی و تصمیمگیری در سطح وزارتخانه تا
جذب نیروهای جوان برای تربیت مربی پرورشی
که سالهاست مغفول مانده ،دارد.

◾

◾آنچه کاشتیم را درو میکنیم
سید محمد بطحایی ،وزیر اسبق آموزش و
پرورش به تسنیم گفت :برخی نوجوانان،
ارزشگــریــز هستند و تقصیری متوجه
نوجوانان و جوانان نیست .کاستیهایی در آموزش
و پــرورش داشته و داریــم واکنون آنچه کاشتیم را درو
میکنیم؛ با اختاللی که در نظام آموزشی داریــم بروز
چنین اتفاقاتی قابل پیشبینی بود.

نام مدارس در گذشته «ادبستان» بوده و
گذشتگان ما نیز همواره برای معلم اعتبار
تربیتی ویژهای قائل بودهاند .اما متأسفانه به
نظر میرسد امروز مسئولیت تربیتی از دوش
مدرسه و معلمان برداشته شده و از سویی با

◾

توجه به کمبود معلم پرورشی ،دانشآموزان
در مواجهه با فشار رسانههای بیگانه بیدفاع
ماندهاند چنانکه بیم آن میرود در دام دشمنان
گرفتار شوند.
با توجه به اتفاقات دو ماه گذشته کشور زمان

گفتوگو با دبیركل كانون تربیت اسالمی درباره ضرورت احیای
معاونت پرورشی با تعریف جدید در برابر بمباران فکری بیگانگان

برای پاسخ به پرسشهای
نوجوانان اتاق فکر نداریم

هستیم زیرا آن اتاق فکری که باید نیازهای روز نسل
نوجوان را شناسایی و براساس آن تولید محتوا کند،
وجود ندارد .در حالی که اوایل انقالب ستاد فکری
فعال برای این معاونت در وزارتخانه وجود داشت
که پس از رصد مسائل روز و نیازهای دانشآموزان
جزو ههایی منتشر میکرد و در اختیار مربیان
پرورشی قرار میداد تا برمبنای همان سرفصلها،
فعالیتهای پــرورشــی دانـ ـشآم ــوزان تعریف و

طبقهبندی شود .اما متأسفانه اکنون هیچ پاسخی
برای پرسشهای ذهنی دانشآموزان وجود ندارد
و به نظر میرسد ضربهای که در سالهای گذشته
به این معاونت خورده هنوز ترمیم نشده است.

◾

◾وزارت تربیت
وزیر آموزش و پرورش دولت نهم میافزاید :برخی
تصور میکنند تنها فعالیت معاونت پرورشی،
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◾

◾قانون را دور میزنند
مــحــمــدحــســن آص ــف ــری ،نــایــب رئــیــس
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به
ایسنا گفت :در قانون آمده باید سوخت
نیروگاهها استاندارد شود ،اما نیروگاهها نزدیک شهرها
از مازوت استفاده میکنند و قانون را دور میزنند .دیگر
از مــردم چه توقعی در حــوزه مسائل زیست محیطی
است؟

◾

◾اتاق فکر نداریم
محمود فرشیدی ،دبیركل كانون تربیت اسالمی در
گفتوگو با ما ضمن اشاره به تأکید رهبر انقالب بر
احیای معاونت پرورشی ،به پیشزمینههای الزم
برای تحقق این موضوع اشاره میکند و میافزاید:
پس از تذکر رهبر معظم انقالب در سال 1385در
خصوص ضــرورت احیای معاونت پــرورشــی در
وزارت آموزش و پرورش ،مجلس شورای اسالمی
قانون احیای معاونت پرورشی را در کمیسیون
آمــوزش و تحقیقات تصویب کــرد .بنابراین تنها
مــعــاونــت وزارت آمـ ــوزش و پـ ــرورش کــه مصوبه
مجلس را دارد ،معاونت پرورشی اســت .به این
معنا که سایر معاونتها میتوانند حذف ،ادغام
و یا تغییر کنند اما در خصوص معاونت پرورشی
اینگونه نیست .در اردیبهشت  1386آییننامه
اجرایی این قانون به تصویب هیئت وزیران رسید،
اما با وجود پشتوانههای قانونی برای این معاونت،
هــنــوز اق ــدام چشمگیری در ایــن زمینه صــورت
نگرفته و امروز مدرسههای کشور با کمبود 70هزار
مربی پرورشی مواجهاند ،ضمن آنکه به لحاظ
محتوا و سرفصلهای پرورشی نیز دچار مشکل
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◾وحشت از بانجی جامپینگ نسل «زد»
مجید ابهری ،رفتارشناس به ایرنا گفت:
ترس و عقبنشینی در جوانان نسل «زد»
وجود ندارد ،بازی و ورزشهای آنها بانجی
جامپینگ و سایر فعالیتهایی است که نگاه به آنها
در نسلهای پیشین ایجاد وحشت میکند .مرزبندی
ترس و عقبنشینی از قلب جوانان نسل «زد» دور
شده است.

آن رسیده نگاهها به سوی مدرسه متمرکز
شود و با تقویت بُعد تربیتی مدرسهها بتوان
از گرانمایهترین سرمایه کشور یعنی نسل
نوجوان حفاظت کرد .این مهم نیازمند همراهی
همه وزارتخانهها با آموزش و پرورش است.

که پیشنهاد نخست طراحان سند تحول بنیادین
ایــن بــود که نــام وزارت آمــوزش و پــرورش به وزارت
تربیت تغییر کند زیرا رسالت این وزارتخانه تربیت
دانشآموزان در زمینههای مختلف علمی ،زیستی،
اعتقادی و شکوفا کردن استعدادهاست .بنابراین
الزم است معاونت پرورشی در مدارس احیا شود؛
برای تحقق این مهم باید از یکسو صاحبنظرانی
که دارای تخصصهای عالی در زمینه تربیت نسل
نوجوان هستند اتــاق فکری را بــرای پشتیبانی از
معاونت پرورشی تشکیل دهند و از سوی دیگر با
تأمین معلم پرورشی مدرسهها و در اختیار قرار دادن
محتواهای الزم به وی بتوانیم پاسخگوی نیازهای
فکری و تربیتی نسل جوان باشیم.

فعالیتهای دینی است و در مدرسههای سایر
کشورها مربی پرورشی وجود ندارد ،در حالی که
هــدف معاونت و مربی پــرورشــی رشــد و پــرورش
اســتــعــدادهــای دان ـ ـشآمـ ــوزان و شــکــوفــا کــردن
توانمندیهای آنهــاســت و در غــرب هــم درس
پرورشی وجود دارد.
فرشیدی بــا اش ــاره بــه وج ــود ســه اصــل آم ــوزش،
پ ــرورش و تربیت در آم ــوزش و پ ــرورش میگوید:
مــوضــوع آم ـ ــوزش ،معلممحور ب ــوده و فعالیت
اصلی در آن بر دوش معلم است تا اطالعات را به
دانشآموزان منتقل کند .اما فعالیتهای پرورشی،
دانشآموزمحور است و اهداف تربیتی گستردهای
در پس این فعالیتها در قالب ورزش ،هنر ،خدمت
به محرومان و غیره طراحی میشود تا دانشآموزان
با نقشآفرینی ،استعدادهای خود را بــروز دهند
و در زمینههای مختلف تربیت شوند .برای مثال
در حیطه هنر ،ذوق هنری دانـشآمــوز رشــد پیدا
میکند و یا در حوزه خدمت به محرومان ،استعداد
نوعدوستی وی شکوفا میشود.
وی بــا بیان اینکه تربیت ،سومین و مهمترین
اص ــل در مــدرس ـههــای دنــیــاســت ،م ـیافــزایــد:
آم ــوزش و پ ــرورش الــهــام گرفته از بستر تربیت
اســت ،بنابراین هر دو باید بهگونهای باشند که
دانشآموزان را به توحید و معنویت سوق دهند
تا ابعاد مختلف وجودی آنها رشد کند .به همین
دلیل در فعالیتهای مدرسه که بر پایه تربیت
شکل میگیرد ،عــاوه بر مدیر و مربی پرورشی
سایر معلمان نیز مسئولیت دارن ــد و اینگونه
نیست که فقط مربی پرورشی مسئول باشد و آن
را هم منحصر به قرآن و نماز بداند و به رشد سایر
استعدادهای دانشآموزان توجهی نکند.
فرشیدی ادامــه میدهد :با تصویب سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش ،جایگاه معلم پرورشی در
مدرسه از اهمیت ویژهای برخوردار شد؛ بهگونهای

◾

◾شبهات فکری

دبیركل كانون تربیت اسالمی مـیافــزایــد :برای
احیای معاونت پرورشی به معنای واقعی نه تنها
وزارت آم ــوزش و پ ــرورش ،بلکه همه مسئوالن
فرهنگی کشور باید تالش کنند تا در فضایی که
دانـشآمــوزان و نوجوانان ما زیر فشار و بمباران
فکری رسانههای بیگانه قرار گرفتهاند ،بتوانیم به
شبهات فکری آنها پاسخ دهیم.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا و در پی آن مجازی
شـ ــدن آمـ ـ ــوزش م ــوج ــب ش ــد ه ــم ــان حــداقــل
تأثیرگذاریهای درس پرورشی در مدرسهها از
بین برود ،ادامه میدهد :شایسته است دانشگاه
فرهنگیان همراه با ارائــه سرفصلهایی که جنبه
آموزش و سوادآموزی دارد ،تقویت محتوای تربیتی
را در آموزش دانشجومعلمان مورد توجه قرار دهد و
همه آموزههای معلمان پیوست تربیتی و فرهنگی
داشته باشد تا معلمان با نگاه تربیتی عمیقتر به
مدرسه و کالس درس ورود پیدا کنند و نباید تصور
کنیم تنها معلم پرورشی مسئول تربیت و پرورش
دانشآموزان است.

آگهی تاریخ 1401 / 09 / 2

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094927000008

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت کشاورزی دامپروری شکوفه مبعث
(سهامی خاص)ثبت شده به شماره 32
و شناسه ملی 10360010555

مبلغ برآورد 17،000،000،000:

جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

40111407

40111418

40111464

به اطالع صاحبان س��هام شرکت کشاورزی دامپروری
ش��کوفه مبعث (س��هامی خاص) می رساند که جلسه
مجمع عمومی عادی ش��رکت مذکور در ساعت  8صبح
روز س��ه ش��نبه م��ورخ  1401/09/15در مرکز اصلی
شرکت (نشانی :استان خراسان جنوبی  -شهرستان
بش��رویه  -بخش مرکزی  -شهر بشرویه(-قدس)-
کوچه قدس -5کوچه حجت -17پالك  - 65کدپستی:
 )9781845373برگزار می گردد.
الف -دستورات جلسه مجمع عمومی عادی :
 )1انتخابات اعضای هیئت مدیره  )2انتخاب بازرس
 )3تعیین روزنامه کثیر االنتشارجهت درج آگهی های
شرکت.
هیئتمدیره

موضوع :خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور

(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید .این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir

نیز درج می گردد.

شهرداری منطقه 1مشهد مقدس

آگهی مزایده عمومی یك مرحلهای
شماره /1401/2م (نوبت دوم)

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095000000035

ش�رکت س�هامی برق منطقه ای باختر در نظر دارد نسبت به فروش اجناس اسقاط به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی برابر
شرایط ذکر شده در اسناد مزایده اقدام نماید.

-1اجناس مورد مزایده شامل  :باطری ،بشکه،روغن ترانس،ترانس جریان  ،سیم آلومینیومی،قطعات برکناری دکل و  ...میباشد.

40111406

موضوع :طرح رعایت حق تقدم تقاطع های خلج شهید اصالنی-کوشش 24و-27کوشش وکوشش38
مبلغ برآورد  44،048،779،272:ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید .این آگهي در روزنامه رسمي به آدرس www.rrk.ir
امورقراردادهای شهرداری منطقه 7
نیز درج مي گردد.

 -2محل اس�تقرار اجناس -1 :اس�تان مرکزی-شهرستان اراك-کیلومتر  10جاده خمین-پس�ت  400کیلوولت انجیرك-انبار انجیرك
می باشد.

 -3مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده برابر  3 537 008 000ریال که به صورت یکی از تضامین قابل قبول ذکر ش�ده در فرآیند ارجاع

کار مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به ش�ماره /123402ت50659/ه� مورخ  94/09/22هیئت وزیران و یا ارائه فیش واریزی
به حساب شبای ش�ماره  IR070100004001106506376231و شماره شناسه  903228000110780045800000000000بنام تمرکز وجوه

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان /اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك شهداد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 140160319005000306مورخ 1401/05/05هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم/آقای حبيبه شعبان نژاد فرزند علی بشماره شناسنامه  48صادره از شهداد در ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی به
مساحت ششدانگ  2691مترمربع پالك شماره  1فرعی -1402اصلي واقع در بخش  23کرمان به آدرس شهداد-محله جالل آباد تقاضا و انتقال ملک از محل مالكيت آقای/خانم ماشااهلل عبداله
یار خبيصی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .شناسه آگهی 1415497:آ40111466-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/16 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/02 :
ابراهيم سيدی -رئيس ثبت اسناد و امالك شهداد

سپرده شرکت برق منطقه ای باختر نزد بانک مرکزی می باشد.

 -4مجموع قیمت کل برآوردی اجناس موضوع مزایده برابر  70 740 156 000ریال به شرح ریز ضمیمه اسناد است.

 -5برنده هر ردیف از اجناس مورد مزایده بصورت مجزا تعیین می گردد.

 -6محل تحویل پاکت تضمین شرکت در مزایده فوق به نشانی اراك -میدان امام خمینی(ره) – بزرگراه امام علی(ع) – جنب پل راه
آهن  ،شرکت برق منطقه ای باختر -دبیرخانه .

 -7اطالعات تماس س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در س�امانه به شماره تلفن 086-33245248 :و
مرکز راهبری و پشتیبانی به شماره تلفن  1456 :می باشد.

 کلیه اش�خاص حقیقی و حقوقی که واجد ش�رایط ش�رکت در مزایده فوق می باش�ند می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ 1401/09/01لغای�ت  1401/09/07به س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند  ،الزم اس�ت

مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی در سامانه  ،مراحل ثبت نام درسامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت دریافت

اس�ناد و ش�رکت در مزایده محقق سازند  .مهلت بازدید از اجناس از تاریخ  1401/09/01تا تاریخ  1401/09/14میباشد.مهلت بارگذاری

پیشنهادات تا ساعت  12روز یکشنبه مورخ  1401/09/20به نشانی فوق می باشد  ،ضمن ًا پیشنهادات بارگذاری شده در ساعت 10:30
صبح روز دوش�نبه مورخ  1401/09/21در محل دفتر معاونت مالی و پش�تیبانی شرکت س�هامی برق منطقه ای باختر به نشانی باال به
ترتیب قید شده در اسناد مزایده بازگشایی می گردد  ،به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت قید شده فوق الذکر  ،فاقد امضا،

مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
 -آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی شرکت توانیر به نشانی  WWW.tavanir.org.irقابل رؤیت می باشد.

/40111351ح

شناسه آگهی 141422

انتشار نوبت اول 1401/09/01 :

انتشار نوبت دوم 1401/09/02 :

شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

