6

ذکر روزچهارشنبه
شهرستانها

• شماره •3519چهارشنبه  17مرداد•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

شرایط الزم برای جذب دانشجوی
خارجی در دانشگاه شهرکرد وجود دارد

سرپرست دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه در سال تحصیلی 97-96
برای نخستین بار دانشگاه شهرکرد توانست دانشجوی خارجی جذب
کند ،گفت :در حال حاضر سه دانشجوی افغان در مقطع کارشناسی
ارشد در رشتههای ادبیات فارسی ،ریاضی و حقوق مشغول به تحصیل
هستند ،شرایط و امکانات برای جذب دانشجوی خارجی از سایر
کشورها در این دانشگاه وجود دارد.
سعید کریمی در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان،
اظهار کرد :دانشگاه شهرکرد دارای  333عضو هیئت علمی ،بیش
از  300کارمند و بالغ بر شش هزار دانشجو در مقاطع تحصیلی
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود :در این دانشگاه  53رشته گرایش کارشناسی 82 ،رشته گرایش
در کارشناسی ارشد 48 ،رشته گرایش در دکتری تخصصی و یک رشته
گرایش در دکتری حرفهای وجود دارد.
کریمی گفت :در حال حاضر این دانشگاه دارای هشت دانشکده است
که دانشگاه بروجن از پیشرفت  70درصدی برخوردار است که مابقی
آن همچنان بالتکلیف مانده است ،همچنین شش پژوهشکده در این
دانشگاه در حال فعالیت هستند که در این پژوهشکدهها تالش میشود
تمامی ای دهها به تولید محصول تبدیل شوند.
وی راهاندازی مرکز شتابدهی و نوآوری در سال  ،95راهاندازی مرکز
تخصصی آپا در سال  ،96قرار گرفتن دانشگاه شهرکرد برای نخستین بار
در فهرست یک درصد دانشگاههای برتر جهان در سال  ،2017افزایش
 1.5برابری اعتبار پایاننامههای دانشجویی و برخورداری از اعتبار
مالی ،ارائه  72مقاله تا پایان تیرماه در همایشهای بینالمللی ،چاپ
هشت جلد کتاب را از فعالیتهای این دانشگاه برشمرد.
کریمی بیان کرد :برگزاری نخستین همایش ملی حفظ و احیای گونه
کلوس ،برگزاری همایش استانی آب ،برگزاری همایش پدافند غیر
عامل و برگزاری هفدهمین کنفرانس هیدورلیک ایران در شهریورماه در
دانشگاه شهرکرد از همایشهای برگزار شده در این دانشگاه بوده است.
ویازبهرهبرداریسامانهرصدبهمنظوروضعیتاشتغالفارغالتحصیالن
دانشگاهی خبر داد و گفت :برنامهریزی بهتر مدیران و حفظ ارتباط میان
دانشآموختگان و دانشگاه از اهداف این سامانه است.
سرپرست دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه در سال تحصیلی -96
 97برای نخستین بار دانشگاه شهرکرد توانست دانشجوی خارجی
جذب کند ،تصریح کرد :در حال حاضر سه دانشجوی افغان در مقطع
کارشناسی ارشد در رشتههای ادبیات فارسی ،ریاضی و حقوق مشغول
به تحصیل هستند ،شرایط و امکانات برای جذب دانشجوی خارجی از
سایر کشورها در این دانشگاه وجود دارد.
وی گفت :رایزنیهایی با معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری صورت گرفت که با توجه به زیر ساختها و پتانسیلهای علمی
در دانشگاهها اجازه صدور تعدادی از رشتهها با توجه به شرایط استان
داده شد که آن رشتهها به رشتههای موجود دانشگاهی افزوده شوند.
کریمی ادامه داد :در رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی صندلی خالی
بیشتر مشاهده میشود که برنامهریزیها برای کاربردی شدن رشتهها
در حال انجام است.
وی تاکید کرد :در این دانشگاه با توجه به استانداردهایی که وجود دارد
نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو یک به  18است که خوشبختانه از
استاندارد خوبی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه دو خوابگاه دانشجویی به مساحت  10هزار متر
مربع در دانشگاه شهرکرد از سوی بنیاد  15خرداد و خیر استانی در دست
ساخت است ،بیان کرد :ظرفیت این خوابگاهها  600نفر است که امید
است تا پایان شهریورماه به بهرهبرداری برسند ،با بهرهبرداری از آنها
مشکالت دختران دانشجو تا حدودی برطرف خواهد شد ولی خوابگاه
متاهلین و پسران مورد نیاز است و در این زمینه الزم است خیران کمک
کنند .کریمی ادامه داد :طی سه سال گذشته خیران به جز مشارکت در
ساخت خوابگاهها در تجهیز بخشهای مختلف دانشگاه از جمله
ساخت و تکمیل فضاهای سالن  15میلیارد تومان مشارکت داشتهاند.
وی دو برابر شدن وامهای اعطایی به دانشجویان این دانشگاه ،راهاندازی
بازارچه دانشجویی در سطح خوابگاهها و دانشگاه با مشارکت بخش
خصوصی در راستای افزایش رضایتمندی دانشجویان را از دیگر
اقدامات این دانشگاه عنوان کرد.
سرپرست دانشگاه شهرکرد خاطرنشان کرد :مراکز شتابدهی ،کارآفرینی و
مراکز رشد به منظور ارتباط صنعت با دانشگاه ایجاد شده تا ایدهها به ثروت
تبدیلشوندوارتباطتنگاتنگیمیاندانشجویانوصنعتبرقرارشود.
معاون استانداروفرماندارشاهرود:

باید بانک جامع اطالعاتی از نیروهای
آموزش دیده در اختیار مراکز کاریابی
قرار گیرد

شاهرود  -حسین بابامحمدی ؛ محمد کرم محمدی در نشست شورای
مهارت آموزی شهرستان شاهرود ،با بیان اینکه آموزش های فنی برای
ایجاد اشتغال باید متناسب با نیاز هر منطقه بومی سازی شود ،افزود:
متأسفانه ارتباط آموزش با محیط های کاری بسیار ضعیف بوده و تدوین
سند راهبردی توسعه آموزش های مهارتی استان ،می تواند در راستای
بهبود این وضعیت بسیار تاثیرگذارباشد.
به گزارش روابط عمومی معاونت استانداری وفرمانداری شهرستان
شاهرود ؛فرماندار شاهرود اظهارداشت  :باید فضا به گونه ای باشد که
مدیران بخش های مختلف صنعتی ،معدنی ،کشاورزی ،گردشگری و یا
خدمات نوع مهارت مورد نیاز خود را از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
درخواست کرده و ما تأمین کننده ی نیروی ماهر باشیم.
معاون استاندار سمنان با بیان اینکه بخشی از جوانان به کار گرفته شده در
بخش های گوناگون اموزش ندیده اند ،اضافه کرد :جوانان در صورتی که
پس از گذراندن دوره های آموزشی جذب بازار کار شوند به این آموزش
ها امیدوار می شوند و در غیر این صورت دیگر مراجعه نمی کنند،
بنابراین باید بانک جامع اطالعاتی از نیروهای آموزش دیده در اختیار
مراکز کاریابی قرار گیرد.
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اختتامیه سی و ششمین دوره مسابقات قرآن استان همدان
اختتامیه سی و ششمین دوره
مسابقات قرآن ،عترت و نماز دانش
آموزان و فرهنگیان استان همدان با
حضور مدیرکل قرآن ،نماز و عترت
وزارت آموزش و پرورش و سایر
مسئولین استانی با تقدیر از نفرات
برتر این مسابقه برگزار شد.
اختتامیه سی و ششمین دوره
مسابقات قرآن ،عترت و نماز دانش
آموزان و فرهنگیان استان همدان با
حضور مدیرکل قرآن ،نماز و عترت
وزارت آموزش و پرورش و سایر
مسئولین استانی برگزار شد و در
انتها از دانش آموزان برتر این مسابقه
تقدیر شد.
محمد پورداود ،مدیر کل آموزش و
پرورش استان همدان اظهار کرد:
امام سجاد(ع) فرموده اند «خداوند
 6آیه سوره حشر به همراه سوره
توحید را نازل فرموده اند چرا که در
آخر الزمان افرادی خواهند آمد که
اهل تفکر و تعقل خواهند بود».
پورداود با بیان اینکه تمام آیات قرآن
به شکلی گزارههای تربیتی هستند
گفت :آیات قرآن بر اساس متون
تربیتی 2گزاره انشایی و اخباری دارند
اما میتوان گفت که تمام آیات قرآن
گزارههای تربیتی هستند چرا که انسان
را رهنمون کرده و او را به حیات طیبه و
یرساند.
قربالیاللهم 
مدیرکلآموزشوپرورشاستانادامه
داد:در ساحت  6گانه تعلیم و تربیت
اولین ساحت ،تربیت دینی و توجه به
قرآن و مباحث اعتقادی است که این
مهم در مجموعه آموزش و پرورش
استان نیز جاری و ساری است.

* تعلیم و تربیت نقطه کانونی
قرآن کریم است

وی با بیان اینکه گونههای زبان قرآن
متنوع و زیاد است اظهار کرد :قرآن
دو جنبه ظاهری و باطنی دارد که جنبه
ظاهرآنبرایهمگانمبرهنومسجل
است اما برای درک جنبه باطنی آن نیاز
به تفکر و تعقل است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان
با اشاره به اینکه منطق قرآن منطق
استدالل است عنوان کرد :آیات
قرآن سرشار از دلیل ،برهان ،منطق،
انصاف و  ...است که ما نیز باید
همواره در این مسیر قدم برداریم،
زبان دیگر قرآن ،زبان عاطفه،
احساسات و ایما و اشاره است
پورداود گفت :قرآن دارای حقیقت
و مجاز است ،کالم حقیقت واقعی
است و کالم مجاز به روش غیر
مستقیم توسط مخاطبان خود درک
میشود ،تشبیه ،تمثیل و استعاره نیز
در این کتاب آسمانی فراون است که
نمونه آن واج آرایی حرف «س» در
سوره مبارکه ناس است.
وی ادامه داد :تعلیم و تربیت نیز نقطه
کانونی قرآن کریم است که آیه « ُه َو
أْ ُ
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َ َ لاَ
ل ِفی ض ٍل ُم ِبی؛ اوست خدایی که
میان عرب ّامی ،پیغمبری از همان
مردم برانگیخت که بر آنان آیات
وحی ا تالوت کند و آنها را پاکسازد
و شریعت و احکام کتاب سماوی و
حکمت الهی میآموزد و همانا
پیش از این همه در ورطه جهالت
و گمراهی آشکار بودند»( آیه /2
جمعه) به این مهم توجه دارد.

* اوج آموزههای قرآنی در زمینه
تربیت؛سورهمبارکهلقمان

حسن آقا یوسفی ،معاون پرورشی
آموزش و پرورش استان همدان،
اظهار کرد :تربیت در نگاه قرآن،
امری مهم است.
وی با بیان اینکه یکی از امتیازات
ویژه قرآن مجید ،تربیت است
افزود :در آیات بسیاری به شکل
مستقیم و غیر مستقیم به امر تربیت
اشاره شده است در این میان تربیت
فرزندان یکی از بخشهای مهم این
کتاب الهی ،است که در سرگذشت
پیامبرانی همچون ،نوح ،ابراهیم،
یعقوب و یوسف اشاره شده است.
یوسفی اضافه کرد :با نگاه گذرا
بر آیات حوزه تربیت میتوان به
مسائل ،محورها و شیوههای تربیت

توجه داشت ،اوج آموزههای قرآنی
در زمینه تربیت در سوره مبارکه
لقمان ذکر شده است.
وی اشاره ای به برنامههای این
حوزه داشت و عنوان کرد :اجرای
طرح استعداد یابی با شناسایی
بیش از  10هزار دانش آموز مستعد
و توانمند در حوزه قرآن و برگزاری
مسابقات قرآنی در بیش از هزار
و  500آموزشگاه و حضور هزار
دانش آموز در این دور از مسابقات
از جمله برنامههای حوزه قرآن و
عترت است.
یوسفی با اشاره به برگزاری برگزار500
محفل قرآنی در مدارس ابراز کرد:
برگزاری بیش از  500دوره آموزشی
توسط مدارس ویژه منتخبین مرحله
آموزشگاهی و برگزاری دوره آموزشی
برای بیش از  200داور ،همچنین
برگزاری مسابقات شهرستانی قرآن
و عترت و برگزاری  15محفل انس
با قرآن در سراسر استان ازدیگر
برنامههایقابلذکراست.
وی عنوان کرد :برگزاری اولین دوره
آموزشی ویژه منتخبین مسابقات
استانی قرآن و خانوادههای آنها و
برگزاری مرحله فینال و دورههای
تکمیلی و در نهایت اعزام  80دانش
آموز و فرهنگی به مرحله کشوری از
برنامههای مهم حوزه قرآن و عترت
آموزش و پرورش استان است.
یوسفی با اشاره به اینکه مراسم
تجلیل از برترینهای مرحله استانی
مسابقات قرآن دانش آموزی با
اعتباری بالغ بر  700میلیون ریال
انجام پذیرفت گفت :استان همدان
سال گذشته در سی و پنجمین دوره
مسابقات قران و عترت رتبه ۱۴
تیمی کشور را کسب نمود اما امسال
توانست از میان  ۳۲تیم شرکت
کننده در مسابقه ،رتبه  ۵کشور را با
 22رتبه ملی کسب کند.

* سه محور مهم بر برنامههای
قرآنی آموزش و پرورش
حاکم است

محمدرضا مسیب زاده ،مدیرکل
قرآن ،نماز و عترت وزارت آموزش
و پرورش ،اظهار کرد :بیشک در
موفقیت شما دانش آموزان قرآنی
سه گروه نقش مهمی داشته اند که
از این میان میتوان به اولیا و مربیان
مدارس ،پدران و مادران و در نهایت
خود دانش آموزان اشاره کرد.
وی به ايكنا گفت :محور تحول و
محرکه یک جامعه نیروی انسانی
آن کشور است در این بین آموزش
و پرورش به عنوان نیرو تحول در
جامعه مشغول به خدمت است،
آموزش و پرورش فعال ،جامعهای
پویا در بر خواهد داشت و عکس آن
جامعهای مرده.

*اولیناصلحاکمبربرنامههای
قرآنی؛محوریتمدرسه

مدیرکل قرآن ،نماز و عترت وزارت
آموزش و پرورش عنوان کرد :این
مجموعه در حوزه قرآن ،عترت و
نماز دانشآموزی سه اولویت در
دستور کار خود دارد.
مسیب زاده با بیان اینکه بر برنامههای
قرآنی آموزش و پرورش  3اصل
حاکم است افزود«:اصل محوریت
مدرسه» ،اگر در رویکرد مدارس
توجهی به برنامه های قرآنی نشود
آن مدارس ابتر است که در این بین
مسابقات قرآن ،عترت و نماز دانش
آموزی نمونه ای از این اصل است.
وی با بیان اینکه مسابقات قرآن
یک وسیله است نه هدف ادامه داد:
فعالیتهایفرهنگی،تربیتیوقرآنی

بخشی از برنامههای وزارت آموزش
و پرورش است این مجموعه دارای
برنامهها و فعالیتهای دیگری نیز
هست اما در این بین فعالیتهای
قرآنی برنامه های کاملی است که
باید به ان سمت و سو برویم.

* «فراگیری و اثر بخشی
برنامهها» و «توسعه مشارکت
و مشارکت پذیری»
اصل دوم و سوم

این مقام مسئول گفت :اصل دوم
«فراگیری و اثر بخشی برنامهها»
و اصل سوم «توسعه مشارکت و
مشارکت پذیری» است ،ما موظف
به تربیت  13و نیم میلیون دانش آموز
هستیم که در این بین به تنهایی قادر
به انجام این مهم نخواهیم بود و
کمک نهاد ها و دستگاه های دیگر
امری الزامی است.
مسیب زاده اظهار کرد :وزارت
آموزش و پرورش با افتخار میگوید
که نه میخواهد و نه میتواند به
تنهایی در حوزه تعلیم و تربیت
فعالیت کند ،خوشبختانه ،این
مجموعه به بلوغی دست یافت ه است
که دیگر کار جزیرهای نمیکند
ما به خود میبالیم که آموزش و
پرورش پویا تر از سایر نهادها در
بخشهای فرهنگی به آموزش و

تربیت میپردازد.
مدیرکل قرآن ،نماز و عترت وزارت
آموزشوپرورشادامهداد:اینمجوعه
در حوزه قرآن ،عترت و نماز دانش
آموزی سه اولویت مهم در دستور کار
خود دارد ،در منشور قرآن ،با مشارکت
نهاد های دیگر حفظ جزء  30قرآن را
در بخش دانش آموز و فرهنگیان در
دستور کار خود دارد.
وی گفت :در حوزه عترت ،طرح
ویژه امام شناسی را دست اجرا دارد
که به عنوان بهترین الگو سبک زندگی
اسالمی با برشی از مقاطع زندگی
ائمه اطهار در قالب  14عنوان کتاب
ویژه متوسطه اول و دوم و  3کتاب
برای مقاطع اول و دوم ابتدایی در حال
اجرا است .مسیب زاده عنوان کرد :در
حوزهنمازنیز،اجرایسندجامعتحول
بنیادینبهعنوانمحوریترینبرنامهدر
حوزه نماز در دست اجرا است ،گفتنی
استدرکناراینبرنامهها،فعالیت750
مرکز دارالقرآن در طول تابستان و سال
تحصیلیهمچناندایراست.

* قرآن دستور برخورد سخت
با مفاسد اقتصادی داده است

آیتالله سید مصطفی موسوی
اصفهانی ،نماینده مردم همدان در
مجلس خبرگان ،اظهار کرد :طبق آیه
 24سوره انفال ،باورهای قرآن باعث
حیاتمعنویماست،مابهبرکتقرآن
انقالب کرده و به برکت نهج البالغه
حکومت اسالمی تشکیل دادیم ما با
تأسی از آیات قرآن با کفار ومنافقین
جنگیده و با برادران خود با مهربانی
برخوردکردیم.
وی بیان کرد :ایران اسالمی به برکت
عمل به آموزههای قرآن توانسته
استقالل و امنیت خود را حفظ کند،
اگراکنوندرحوزهاقتصاددچارضعف
و مشکل هستیم به دلیل عدم عمل
مسئولین به آموزههای قرآنی است،

افزایش  45درصدی جمعآوری
زکات در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری گفت :طی
چهار ماه گذشته میزان زکات جمعآوری نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  45درصد رشد داشته است.
علی ملکپور با اشاره به اینکه تعهد ساالنه برای زکات  46میلیارد
ریال است ،اظهار کرد :طی چهار ماه گذشته  22میلیارد ریال زکات در
استان جمعآوری شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  45درصد
رشد داشته است .وی افزود :در این مدت زکات جمعآوری شده برای
جهیزیه ،آزادی زندانیان ،کمک معیشت خانوادههای تحت پوشش و
مسکن صرف شده است.
ملکپور خاطرنشان کرد :بیشترین زکات جمعآوری شده در استان
مربوط به شهرستان لردگان بوده است ،همچنین زکات جمعآوری در هر
روستا ،محله و منطقه طبق قانون زکات ،در همان مکان هزینه میشود.

پیام استاندار قم
به مناسبت روز خبرنگار
« بسمه تعالی»
فرارسیدن روز مهم خبرنگار را به همه تالش گران عرصه اطالع رسانی و
خبر تبریك عرض می نمایم .بدون شك نقش كلیدی و تأثیرگذار رسانه در
دنیای امروز بر كسی پوشیده نیست و بر خورداری از قدرت باالی اثرگذاری
در اجتماع و شكل دهی به افكار عمومی ،امروزه رسانه ها را به یكی از اركان
اصلی توسعه یافتگی جوامع تبدیل كرده است .در این بین عنصر حیاتی و
مهمرسانهرا،خبرنگارانتشكیلمیدهند.كسانیكهباانتخابحرفهسخت
امادارایجایگاهوشأنیتارزشمندخبرنگاریوبهعنوانوجدانبیدار،چشم
بیناوزبانحقیقتجویجامعه،واردعرصهمقدسقلموروشنگریشدهوبا
تولیدوانعكاسبهموقعاخبار،پیامرسانیصادقانهونقدمنصفانه،موجبات
تعالی فكری و فرهنگی جامعه را فراهم می كنند .در شرایط حساس فعلی
كشور ،نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در امیدآفرینی ،ایجاد فضای شور
ونشاط،تقویتانسجاموهمگراییملیوسوقدادنافكارعمومیبهسمت
مسائل و ارزشهای قالب ،به ویژه موضوع "حمایت از كاالی ایرانی" یك
نقش تأثیرگذار و تعیین كننده بوده و قلم های صادق ،دلسوز و مسؤلیت پذیر
باید در خدمت پیشرفت كشور و حل مشكالت مردم قرار گیرد.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر خبر و رسانه به ویژه
ً
خبرنگار شهید محمود صارمی ،مجددا فرارسیدن هفدهم مرداد روز
ً
خبرنگار را به عموم فعاالن این عرصه در كشور ،خصوصا خبرنگاران
و جامعه خبری پرتالش استان قم ،صمیمانه تبریک و تهنیت گفته و
توفیقات روز افزون آنان را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.
سید مهدی صادقی  /استاندار قم

