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ذکر روزسه شنبه	
شهرستانها

• شماره•3406سه شنبه 3بهمن•1396
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
مدیرکل فنی و حرفهای چهارمحال و بختیاری خبر داد

پیشبینی رشتههای جدید آموزشی
در مراکز فنی و حرفهای
مدیرکل فنی و حرفهای چهارمحال و بختیاری با اشاره به رشتههای
آموزشی جدید پیشبینی شده برای این مرکز ،گفت :تعمیر تلفنهمراه،
اسانسگیری از گیاهان داروئی ،تهیه انواع ترشی و مربای خانگی،
جواهرسازی با سیم ،تعمیر لوازم خانگی ،قالیبافی پیشرفته،
خاتمسازی و  ...از جمله این رشتهها است.
محمود تقیپور با بیان اینکه ادارهکل آموزش فنی و حرفهای
چهارمحال و بختیاری آموزشهای مهارتی را در دو بخش دولتی و
غیردولتیبرگزارمیکند،اظهارکرد:آموزشهایفنیوحرفهایدراستان
بابهرهگیریازاساتیدمجربوتجهیزاتکارگاهیپیشرفتهدرخوشههای
صنعت،کشاورزی،خدمات،وفرهنگوهنربههنرجویانارائهمیشود.
وی ادامه داد :اداره کل فنی و حرفهای چهارمحال و بختیاری در استان
با  13مرکز آموزش دولتی 76 ،کارگاه ثابت شهری ،یک کارگاه جوار
صنعت 388 ،کارگاه جوار شهری 76 ،کارگاه جوار روستائی14 ،
کارگاه صنایع ضمن کار 7 ،کارگاه صنایع اصناف 16 ،کارگاه جوار
دانشگاه 6 ،کارگاه جوار پادگان 17 ،کارگاه جوار زندان ،آموزشهای
فنی و حرفهای را بهصورت رایگان ارائه میکند.
مدیرکل فنی و حرفهای چهارمحال و بختیاری با اشاره به رشتههای
آموزشی جدید پیشبینی شده برای این مرکز ،خاطرنشان کرد :تعمیر
تلفنهمراه ،اسانسگیری از گیاهان داروئی ،تهیه انواع ترشی و مربای
خانگی ،جواهرسازی با سیم ،پردهدوزی ،چوقا بافی ،زعفرانکاری،
مرصعکاری ،تعمیر لوازم خانگی ،قالیبافی پیشرفته ،پرورش
زنبور عسل ،خاتمسازی و  ...از جمله این رشتهها است.
تقیپور در ادامه با بیان اینکه در  9ماهه نخست سالجاری در بخش
غیردولتی  951هزار و  858نفر -ساعت در بخشهای مختلف تحت
آموزش ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بودهاند،
افزود :در بخش دولتی نیز از ابتدای سالجاری  12هزار و  425نفر-
ساعت در خوشههای صنعت ،کشاورزی ،خدمات و فرهنگ و هنر
آموزش مورد آموزش قرار گرفتهاند.

اتمام عملیات گازرسانی به روستاهای
حصارسرخ و پاباز نیشابور
صابر ابراهیم بای  -خراسان رضوی

رئیس اداره گاز ناحیه نیشابور از پایان عملیات گازرسانی به دو روستای
حصارسرخوپابازاینشهرستاندرهفتهجاریخبردادوگفت:باگازدار
شدن این دو روستا 198 ،خانوار از نعمت الهی گاز بهره مند شدند.
ّ
یدالله کریمی با اعالم این خبر اظهار کرد :در ادامه نهضت عظیم
گازرسانی در شهرستان نیشابور ،روستاهای حصارسرخ و پاباز به
ترتیب با جمعیتی بالغ بر  146و  52خانوار گازدار شدند.
وی افزود 15 :هزار و  466متر شبکه پلی اتیلن در راستای بهره مندی
ساکنین این دو منطقه از نعمت الهی گاز اجرائی شده است.
کریمی با بیان این مطلب که تاکنون  33انشعاب در این روستاها
نصب شده اظهار کرد :روستائیان گرامی می توانند با اخذ تأییدیه از
سازمانهای مربوطه نسبت به دریافت اشتراک گاز اقدام کنند.
رئیس اداره گاز ناحیه نیشابور تصریح کرد :هزینه گازرسانی به این دو
روستا رقمی بالغ بر  18میلیارد و  343میلیون ریال بوده که از محل
منابع داخلی شرکت گاز خراسان رضوی تأمین شده است.
یادآور میشود؛ در ابتدای دی ماه امسال نیز عملیات گازرسانی به
 26روستای دیگر شهرستان نیشابور با جمعیتی بالغ بر یکهزار و 732
خانوار آغاز شد.

کشف  714میلیارد ریال انواع کاالی
قاچاق در غرب استان تهران

شهریار – نرگس اصالنی  -فرمانده انتظامی استان در نشست خبری
با اصحاب رسانه از کشف  714میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق و
کاهش  42درصدی انواع قتل در  10ماه گذشته سال جاری در غرب
استان تهران خبر داد.
سردار«خانچرلی»در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به
اینکه در  10ماه گذشته  598هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰برقرار شده ،گفت :در مجموع نسبت به مدت مشابه سال قبل 23
درصد افزایش تماس را داشتهایم که نشانگر اعتماد پلیس به مردم است
و نشان از بستر سازیهای مناسب برای اعتماد عمومی و مردم به پلیس
بوده که تعداد تماسهای مأموریتی  493هزار مأموریت انجام گرفته
است.سردار خانچرلی در ادامه با اشاره به افزایش  30درصدی کشف
انواع کاالی قاچاق در غرب استان تهران ،تصریح کرد  :بیش از  21فقره
پرونده باالی  5میلیارد ریال در حوزه قاچاق کاال را در این مدت داشتیم.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به افزایش رضایت مندی مردم از
عملکرد مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰گفت :در این مدت شاهد
افزایش  23درصدی تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی 110
بودیم .فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در ادامه بیان داشت:
در یک سال گذشته  119نفر از اراذل و اوباش در سطحهای یک ،دو
و سه در شهرستانهای غرب استان تهران دستگیر شده و تحت کنترل
پلیس قرار گرفتند .وی همچنین در حوزه موادمخدر گفت :در این
مدت شاهد کشف  14تن انواع مواد مخدر در غرب استان بودیم ،که
 50باند تهیه و توزیع موادمخدر منهدم و  9هزار و  544نفر در این
رابطه دستگیر و  6هزار نفر معتاد جمع آوری و تحیول کمپ اخوان و
کمپهای ماده  15شدند.
سردار خانچرلی در ادامه این نشست بیان داشت:در  10ماهه گذشته
سال جاری  143هزار پرونده در کالنتریها مورد رسیدگی قرار گرفته
که ازاین تعداد پرونده ها  18هزار پرونده تحویل مشاوره و مددکاری
شده که  75درصد از آنها منجر به سازش بین طرفین شده است.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه گفت :در حوزه سرقت ،در مدت
 10ماه گذشته  3درصد افزایش دستگیری سارقان و در حوزه کاالی
قاچاق  800نفر دستگیر و کشف کاالی قاچاق به ارزش  714میلیارد
ریال را شاهد بودیم.
سردار خانچرلی با اشاره به افزایش ارائه خدمات انتظامی به شهروندان
در  10ماهه گذشته سال جاری گفت :در این مدت بیش از  52هزار
فقره پالک جدید و  31هزار گواهینامه و  70هزار گذرنامه صادر شده
و از  12هزار واحد صنفی بازدید شده است.
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رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی خراسانجنوبی خبر داد:

خیّر قرآنی فردوسی در جمع  3خیّر قرآنی شاخص کشور
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات
اسالمی خراسانجنوبی گفت:
خیر قرآنی فردوسی به عنوان یکی
از سه خیر قرآنی شاخص کشور
در دوزادهمین مراسم ملی تکریم
چهرههای قرآنی کشور تجلیل
خواهد شد.
حسن سلمانی ،رئیس اداره
امور قرآنی تبلیغات اسالمی
خراسانجنوبی اظهار کرد :هرساله
مراسم تکریم چهرههای قرآنی
کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری دوزادهمین
مراسم ملی تکریم چهرههای قرآنی
کشور در  13بهمنماه امسال،
تصریح کرد :در این مراسم ،در 9
بخش و در هر بخش از سه نفر از
چهرههای شاخص قرآنی کشور
تقدیر میشود.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات

اسالمیخراسانجنوبیبیانکرد:در
این مراسم از مدرسان آموزش قرآن
در رشته قرائت ،مدرسان آموزش
قرآن در رشته حفظ ،مدرسان
آموزش قرآن در رشته مفاهیم،
حائزان رتبههای برتر بینالمللی

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت سابقون نقنه خبر داد:

آغاز فراخوان ثبتنام مسابقه
حفظ قرآن در شهر نقنه

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت سابقون نقنه از آغاز فراخوان ثبتنام
مسابقه حفظ قرآن به مناسبت ایام دهه مبارک فجر در سطح شهر نقنه خبر داد.
محمدتقیحسینپور،مدیرعاملمؤسسهفرهنگیقرآنوعترتسابقوننقنه،با
اعالم این خبر گفت :دانش آموزان ،دانشجویان و کلیه اقشار وعالقهمندان
به حفظ قرآن کریم میتوانند در این مسابقه حفظ قرآن شرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه این مسابقه با همکاری و مشارکت دارالقرآن باقرالعلوم
و مؤسسه قرآن و عترت سابقون نقنه برگزار میشود اظهار کرد :این مسابقه در
اواسط بهمن ماه در دارالقرآن باقرالعلوم شهر نقنه برگزار می شود.
حسین پور با بیان اینکه مسابقه حفظ قرآن در دو رده سنی زیر  ۱۵سال و باالی
 ۱۵سال برگزار میشود ،اضافه کرد :افراد زیر  ۱۵سال باید سورههای فجر،
غاشیه ،اعلی ،بروج و انشقاق را حفظ کنند و افراد باالی  ۱۵سال برای شرکت
در مسابقه ،باید سوره مؤمنون را حفظ کنند.
وی گفت:عالقهمندان برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر میتوانند با
شماره تماس (۳۴۲۶۷۱۰۰در نوبت صبح) و یا شماره ۰۹۱۳۹۸۴۴۰۲۱
در نوبت صبح و عصر تماس بگیرند.وی یادآوری کرد به افراد برگزیده ،جوائز
ارزنده ای در ایام دهه فجر اهداء میشود.

سال در رشتههای قرائت و حفظ
قرآن ،مترجمان و مفسران قرآن،
خوشنویسان قرآن ،ناشران قرآن،
خیران قرآنی ،مدیر موفق قرآنی در
بخش مردمی و حائزان دریافت
مدرک تخصصی درجه یک و

دو حفظ قرآن کریم تقدیر میشود.
سلمانی ادامه داد :امسال در
دوزادهمین مراسم ملی تکریم
چهرههای قرآنی کشور که همزمان
با دهه فجر در تهران برگزار میشود،
از آقای دعائی ،خیر قرآنی شهرستان
فردوسبهعنوانیکیازخیرینقرآنی
شاخص کشور تجلیل خواهد شد.
وی اظهار کرد :این خیر فردوسی
کمکهای میلیاردی بسیاری در
مباحث قرآنی کردند و مکانی را
اختصاصبرایفعالیتهایقرآنیدر
شهرستان فردوس اختصاص دادند.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات
اسالمی خراسانجنوبی یادآور شد:
این خیر قرآنی فردوسی به عنوان
یکی از سه خیر برتر قرآنی کشور
شناخته شده و از ایشان تجلیل
خواهد شد.

تشریح برنامههای کمیته قرآن ستاد
دهه فجر استان کرمان
مدیرکل تبلیغات اسالمی کرمان برنامه های کمیته قرآن ستاد دهه فجر استان
ّ
را در ایام الله دهه فجر سال جاری تشریح کرد.به گزارش روابط عمومی
اداره کل تبلیغاتاسالمی کرمان،حجتاالسالم علی جاللی ضمن بیان این
مطلب اظهار داشت:ترویج فرهنگ انس با قرآن و آموزش قرائت صحیح
ّ
قرآن و بهره مندی مردم از مفاهیم آیات الهی در ایام الله دهه فجر ،از مهمترین
اهداف اجرائی اداره کل تبلیغات اسالمی است.وی در این راستا برنامه های
ّ
کمیته قرآن ستاد دهه فجر استان در آستانه ایام الله دهه فجر تشریح کرد و
افزود:ویژه برنامه قرآنی در تمامی مراسم نماز جمعه سراسر استان درروز
جمعه  ۱۳بهمن ماه (روز تربیت قرآنی) به صورت همزمان با کل کشورقبل
از خطبههای نماز جمعه برگزار میشود،تعداد  ۱۰محفل انس باقرآن در ده
مسجد،که تعداد۵مسجدباهمکاری اداره تبلیغات اسالمی و  ۵مسجد یا
بقعه متبرکه با همکاری اداره اوقاف برگزار میشود.همچنین به منظور استفاده
بیشتر از مراسم در مساجد ،آئین نامه نحوه ی برگزاری محفل قرآنی تهیه و
ابالغ و مراسم قرآنی ویژه ای در مناطق زلزله زده شهرستان کوهبنان اجرامی
شود،تعدادی محافل انس با قرآن در مدارس ناحیه یک و دو اداره آموزش و
پرورش،جشنوارهقرآنیکودکونوجواندرشهرکرمانبرگزارخواهدشد.گفتنی
است؛ نحوه اجرای همایش فعاالن قرآنی و بیش از  ۱۰طرح قرآنی دیگر با
همکاری اداره کل تبلیغات اسالمی و کمیته قران ستاد دهه فجر اجرا میشود.

برپائی  ۱۲محفل قرآنی در ایام دهه فجر در استان کرمانشاه
کارشناس اداره امور قرآنی استان
کرمانشاه از اجرای  ۱۲محفل انس
با قرآن به مناسبت دهه فجر در
شهرستانهای استان خبر داد.

علی کرمی ،کارشناس اداره امور قرآنی

استان کرمانشاه  ،گفت :به مناسبت
دهه مبارک فجر برنامههای متعددی
توسط اداره امور قرآنی استان
کرمانشاه برگزار میشود.
وی به برگزاری یک محفل انس
شاخص در شهر کرمانشاه در این
ایام اشاره کرد و افزود :این مراسم
در یکی از مساجد شاخص شهر
کرمانشاه برپا خواهد شد.
ّ
کرمی اظهار کرد :در ایامالله دهه
فجر  ۱۲محفل قرآنی با همکاری
مؤسسات قرآنی ،خانههای قرآن
روستائی و اداره امور قرآنی در

شهرستانهای استان برگزار میشود.
کارشناس اداره امور قرآنی استان
کرمانشاه تصریح کرد :قدردانی از
انقالب وظیفه و تکلیفی است که بر
همگان واجب است و ایام دهه فجر
فرصتی برای معرفی ابعاد مختلف
اینانقالببزرگبهعموممردماست.
وی افزود :در ایام دهه فجر وظیفه

اجرای طرح  10مسجد
 10محفل قرآنی در کردستان
مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانونهای فرهنگی – هنری مساجد
ّ
کردستان از اجرای طرح  10مسجد  10محفل قرآنی به مناسبت ایام الله
دهه مبارک فجر خبر داد.
کامل گلباغی ،مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانونهای فرهنگی – هنری
مساجد کردستان  ،با اشاره به برنامه های فرهنگی و قرانی دهه فجر کانونهای
فرهنگی  -هنری مساجد استان اظهار کرد 56 :برنامه فرهنگی برای این ایام
طراحی و تدوین شده است.
وی افزود :این برنامههای فرهنگی از  46برنامه اجرائی تدوین شده است
که امیدواریم بتوانیم فضائی معنوی و در خور شأن این ایام در سطح جامعه
ایجاد کنیم.
مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانونهای فرهنگی – هنری مساجد
ّ
کردستان از اجرای طرح  10مسجد  10محفل قرآنی به مناسبت ایام الله
دهه مبارک فجر خبر داد و بیان کرد :برنامهریزی شده تا این محافل قرآنی در
مناطق حاشیهای و روستاها برگزار شود.
وی با اشاره به افتتاح کانون های فرهنگی – هنری در دهه فجر یادآور شد:
ّ
همزمان با ایام الله دهه فجر  18کانون فرهنگی – هنری مساجد در استان
افتتاح و راهاندازی میشود.

داریم تا با برگزاری برنامههای
مناسب و مربوط به این ایام
عظمت و بزرگی انقالب اسالمی
و نظام مقدس جمهوری اسالمی
را برای اقشار مردم به ویژه جوانان
و نوجوانان بازگو کنیم تا به عظمت و
عملکرد انقالب اسالمی پیببرند.
کرمی برگزاری محافل انس با قرآن

را گامی بلند در مسیر اشاعه فرهنگ
قرآنی در جامعه دانست و گفت:
جامعه ایران از نظر فرهنگی مورد
تهاجم همه جانبه دشمنان قرار
گرفته است و جامعه قرآنی میتواند
با برگزاری برنامههائی از این دست
برای هدایت نسل امروز و نسل جوان
که از سرمایههای مهم کشور به
شمار میروند گامهائی مؤثر بردارد.
کارشناس اداره امور قرآنی استان
کرمانشاه در پایان محوریت برگزاری
برنامههای اداره امور قرآنی در ایام
دهه فجر را مساجد دانست و اظهار
کرد :مساجد در حفظ انسجام دینی
و رواج فرهنگ اسالمی و مذهبی
در بین نسل جوان در تمامی
اقشار جامعه مسئولیتی خطیر بر
عهده دارند.

همزمان با دهه فجر؛

جشنواره قرآنی کودک و نوجوان
در زیرکوه برگزار میشود
رئیس اداره تبلیغات اسالمی
زیرکوه گفت :جشنواره قرآنی
ویژه کودک و نوجوان دهه
فجر امسال برگزار میشود.
حجتاالسالم احمد اسماعیلی،
رئیس اداره تبلیغات اسالمی زیرکوه
اظهار کرد :جشنواره قرآنی کودک و
نوجوان به همت اداره تبلیغات اسالمی زیرکوه با همکاری مؤسسه قرآنی
سراج برگزار میشود.
وی با بیان اینکه مراحل ثبتنام برای شرکت در این جشنواره از  25دیماه آغاز
شده است ،افزود :ثبتنام در این جشنواره تا  10بهمنماه امسال ادامه دارد.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی زیرکوه با بیان اینکه این جشنواره در دهه فجر سال
جاری اجرائی میشود ،تصریح کرد :فراهم آوردن شرائط انس کودک و نوجوان
با قرآن ،ایجاد بستر مناسب برای فراگیری مفاهیم قرآنی ،تشویق و ترغیب
کودکان و نوجوانان به فعالیت در عرصههای قرآنی و شناسائی استعدادهای
قرآنی در بین کودکان و نوجوانان از اهداف برگزاری این جشنواره است.
اسماعیلی بیان کرد :این جشنواره در سه گروه نصر ویژه پیشدبستانی ،فتح
ویژه مقطع ابتدائی و گروه عصر ویژه مقطع متوسطه اول برگزار میشود.
وی ادامه داد :با در نظر گرفتن مقاطع و رشتههای ویژه هر مقطع و گروه ،این
جشنواره در  ۱۳رشته برگزار میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی زیرکوه اظهار کرد :این جشنواره به تفکیک
خواهر و برادر در رشتههای حفظ ،قرائت ،نقاشی ،گروههای همخوانی و
اذان متناسب با گروههای سنی برگزار و در پایان از منتخبین تجلیل میشود.
اسماعیلی یادآور شد :عالقهمندان میتوانند برای ثبتنام در جشنواره قرآنی
کودک و نوجوان به مراکز قرآنی شهرستان زیرکوه مراجعه کنند.

مدیران مؤسسات قرآنی و مراكز
بیتاالحزان فسا تجلیل شدند
طی مراسمی از مدیران مؤسسات قرآنی و مراكز بیتاالحزان كه موفق
به تربیت  ۲۳۰حافظ كل قرآن كریم در شهرستان فسا شدند ،تجلیل
به عمل آمد.به گزارش روابط عمومی ادارهكل فرهنگ و ارشاد اسالمی
(ع)
فارس ،مراسم تجلیل از مدیران مؤسسات قرآنی و مراكز بیتاالحزان
به پاس تربیت  ۲۳۰حافظ كل قرآن در شهرستان فسا برگزار شد.
محمدکاظم رحمانی ،رئیس اداره ارشاد شهرستان فسا در این مراسم
گفت :در شهرستان فسا  ١٧مؤسسه قرآنی در حال فعالیت است كه
 ۷مركز در سطح شهر فسا و  ۱۰مركز دیگر در روستاهای خیرآباد،
دستجه ،صحرارود ،سنان ،فدشکویه ،زاهدشهر ،میانشهر ،خورنگان،
نوبندگان و جلیان فعالیت میكنند.
وی افزود :این مراکز قرآنی تاکنون توانستهاند بیش از  ١٢٠حافظ کل
قرآن کریم از نقاط مختلف ایران اسالمی در واحد آقایان همراه با
میهمانانی از کشورهای خارجی اعم از بنگالدش ،مالزی و پاکستان
اغلب در مدرسه تخصصی حفظ روستای صحرارود و  ١١٠حافظ كل
قرآن در بخش بانوان در مؤسسات قرآنی و مراكز بیتاالحزان شهرستان
فسا را تربیت كنند.رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فسا با
تقدیر از زحمات چندین ساله حجتاالسالم والمسلمین شاهسونی،
مدیر مؤسسه بیتاالحزان حضرت زهرا(س) گفت :در حال حاضریش
از  ١٠٠٠نفر در مقطع سنی بزرگسال و قریب به  ٧٥٠نفر در مقطع
پیش دبستانی با همکاری اداره آموزش و پرورش در رشتههای روخوانی،
تجوید ،مفاهیم ،حفظ تخصصی ،تفسیر و احکام از دورههای مختلف
این مؤسسات و مراکز علوم قرآنی بهرهمند میشوند.
رحمانی در پایان یادآور شد که آزمون سراسری قرآن و عترت در
 ١٠اسفندماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در این شهرستان
برگزار میشود و عالقهمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی
 www.quranedu.irتا  ٦بهمنماه اقدام به ثبتنام كنند.

برگزاری مسابقات قرآن ویژه
کارکنان بنیاد شهيدو
خانوادههای آنان در مشهد
مدیرکل توسعه منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری
سیزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان بنیاد شهید
و امور ایثارگران و خانواده های آنان و هفتمین دوره مسابقات اختران خبر
داد.به گزارش «ایثار» ،مهدی ریاحی کیا ضمن تبریک سالروز والدت
باسعادت حضرت زینب(س) ،با بیان اینکه سیزدهمین دوره مسابقات
سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و هفتمین
دوره مسابقات اختران در روزهای  4و  5بهمنماه برگزار میشود
افزود :این مسابقات در  4رشته حفظ ،قرائت ،اذان و مفاهیم با حضور
برگزیدگان مرحله استانی در شهر مشهد برگزار میشود.
وی افزود :این مسابقات با حضور  373نفر از کارکنان بنیاد شهید و
امور ایثارگران و خانواده های محترم آنان در  3سطح «همکاران و
همسران»« ،فرزندان باالی  18سال» و «فرزندان زیر  18سال» در
دو بخش بانوان و آقایان برگزار میشود.

برگزاری کنگره بینالمللی
آموزههای «فرهنگ رضوی
در طب و بهداشت» در یاسوج
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت :سال آینده
کنگره بینالمللی آموزههای فرهنگ رضوی در طب و بهداشت با حضور
بیش از  ۵۰کشور اسالمی در این استان برگزار میشود.
اورنگ ایالمی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
ديروز ،دوم بهمنماه اظهار داشت :سال آینده همایش بینالمللی
آموزههای فرهنگ رضوی در طب و بهداشت و همچنین همایش
کشوری نماز در فرهنگ رضوی برگزار میشود.
وی تصریح کرد :این همایشها با همکاری نهادهای علمی و فرهنگی
مشهدمقدسماننددانشگاهعلومپزشکیمشهد،آستانقدیرضویبنیاد
بین المللی فرهنگی و اجتماعی امام رض ا(ع) و استانداری خراسانرضوی
برگزار میشود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با
اشاره به اینکه این همایش برای اولین بار در استان برگزار میشود،
بیان کرد :بیش از  50کشور اسالمی در کنگره بینالمللی آموزههای
فرهنگ رضوی در طب و بهداشت دعوت میشود.
ایالمی با اشاره به سفر برخی از اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه
به مشهد مقدس ،عنوان کرد :دیدارهائی را با هیئت رئیسه دانشگاه
علوم پزشکی مشهد ،معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری
خراسان رضوی ،بنیاد بینالمللی فرهنگی و اجتماعی حضرت
امام رضا(ع) و آستان قدس رضوی داشتیم که دستاوردهای این دیدارها
در چند محور بوده است.وی با اشاره به اینکه در حوزه آموزش و پژوهش
تفاهم نامهای برای تبادل استاد و دانشجو انجام شد ،ادامه داد :دانشگاه
علوم پزشکی یک مرکز مصوب تحقیقاتی گیاهان داروئی دارد و از طرفی
برخورداری اکوسیستم ما از تنوع گیاهان داروئی منحصر به فرد و وجود
شرکتهای تولیدی آرایشی ،بهداشتی و داروئی که بر محور گیاهان
داروئی هستند و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بحث طب سنتی که
ایرانی و اسالمی که مبنای آن گیاهان داروئی بوده پیشگام است و این
سبب شد که تفاهم نامه در این زمینه بین هر دو دانشگاه منعقد شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه
امیدوارم همکاری منجر به محصوالت دانشبنیان بر مبنای گیاهان
داروئی شود ،افزود :دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دانشگاههای مادر
و از قطبهای علمی پزشکی بوده و پتانسل زیادی در زمینه تربیت
علوم انسانی و در حوزه فوق تخصصی دارد و قرار شد برای دانشجویان
ما در تحصیالت تکمیلی و ایجاد رشتههای مشترک تحصیالت
در مقطع  phdهمکاری صورت گیرد.ایالمی با بیان اینکه در این
تفاهمنامه دورههای فوق تخصص برای ادامه تحصیل اساتید دانشگاه
علوم پزشکی یاسوج تسهیل شده است ،بیان کرد :به مناسبت والدت
باسعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار در دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج مراسم بزرگداشت روز پرستار برگزار میشود.وی یادآور شد:
یکی از برنامههائی که در برنامه جامعه عملیاتی ساالنه داریم بحث
بینالمللی سازی دانشگاه علوم پزشکی استان بوده که امسال این حوزه را
تشکیل و مصوبه وزارت بهداشت را اخذ و قرار است با همکاری وزارت
بهداشت و دانشگاههای قطب از ترم دوم دانشجوی بینالملل داشته
باشیم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:
دانشگاه مشهد به واسطه اینکه از دانشگاههای قطب و مادر کشور بوده
هم اکنون تعداد زیادی دانشجو از کشورهای مختلف در این دانشگاه
در حال تحصیل هستند.

