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عظمت فردوسی
نقطه اتصالفارسی زبانانجهان
گفتوگوی خراسان با شاه منصورشاه میرزا،شاهنامه پژوه تاجیکستانی،یعقوبیسنا
اسطوره شناس افغانستانی ودکترمحمدجعفریاحقی،مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه
به مناسبت  25اردیبهشت،روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

بهبودینیا /آرانیان  -کاخ بلند شاهنامه،پس
از هــزار و چهل و سه ســال ،همچنان پابرجاست و
میراث مشترک فارسیزبانان در هر نقطه جهان
است .فردوسی با سرودن شاهنامه ،زبان فارسی را
پاینده نگه داشت و این کار سترگی است .تابندگی

اخبار ایران

نیروگاههایتولیدپراکندهخوزستانبا
حداکثر ظرفیت تابستان در مدار هستند

اهواز  -رحمان محمدی :با هدف حفظ آمادگی و
حداکثرسازی تولید نیروگاههای تولید پراکنده برق در
دوره پیک ،نشستی با حضور مدیرعامل شرکت برق
منطقهای خوزستان و سرمایهگذاران نیروگاههای تولید
پراکنده در شمال خوزستان برگزار شد.
در این نشست که با حضور محمود دشتبزرگ مدیرعامل
و کیومرث زمانی معاون برنامهریزی و تحقیقات این شرکت،
شاهپور مظفری مدیر عامل شرکت تولید برق گناوه مپنا ،مجید
محمدکاظمی مجری نیروگاههای تولید پراکنده شمال خوزستان
و خانم غالمی از شرکت تولید برق سنندج مپنا سرمایهگذاران
نیروگاه های لور،تنگوان و میانرود برگزار شد ،مسائل فنی شبکه و
حداکثرسازی تولید برق مورد بررسی قرار گرفت و این نیروگاهها
متعهد شدند که با حداکثر ظرفیت در دوره پیک شبکه نسبت
به تولید انرژی برق اقدام نمایند .همچنین مقرر شد که پرداخت
مطالبات نیروگاههای مذکور از شرکت توانیر توسط برق منطقهای
خوزستان پیگیری شود و هماهنگیهای الزم جهت برگزاری
جلسات فنی مرتبط با موافقتنامه اتصال با مجری طرح تولید
پراکنده و انرژیهای نو شرکت توانیر انجام شود .گفتنی است،
نیروگاههای لور ،تنگوان و میانرود با ظرفیت تجمعی  ۷۵مگاوات
برای جبران بخشی از کمبود تولید برق در شمال خوزستان
راهاندازی شدهاند و تاکنون بیش از  ۴۸۲میلیون کیلوات ساعت
انرژی به شبکه تزریق کردهاند.

و رخشندگی زبان فارسی را ،مدیون بزرگانی مانند
حکیم ابوالقاسم فردوسی هستیم؛ شخصیتی
که با گذشتن از دارایی و صرف عمر گرانمایهاش،
این میراث ارزشمند را زنده و پاینده نگه داشت.
فرقی نمیکند اهــل افغانستان یا تاجیکستان

باشید یا ایرانی؛ هر کجای پهنه زبــان فارسی که
باشید ،شاهنامه برایتان ارزشمند است و این همان
فردوسی حکیم برای
اتحاد و انسجامی است که
ِ
فارسیزبانان به ارمغان آورد .در روز بزرگداشت
حکیم ابوالقاسم فردوسی ،درباره جایگاه شاهنامه

▪ازرستموسهرابهایتاجیک
تاتأثیرشاهنامهبرادبیاتتاجیکستان

شاهمنصورشاهمیرزا،شاهنامهشناس
تاجیکستانی و کارشناس مؤسسه
فرهنگی «اکـــو» دربـــاره جایگاه
شاهنامه در کشور تاجیکستان
گفت« :شاهنامه در تاجیکستان،
جایگاه ویژهای بین خانوادهها و مراکز دانشگاهی
دارد .پدربزرگهای ما با اینکه سواد نداشتند،
شاهنامه را نسل به نسل حفظ کرده و مانند میراثی
قیمتی به ما رساندهاند .امروز مردم تاجیکستان
از شاهنامه برای انتخاب نام فرزندانشان استفاده
میکنند و اینگونه است که در خانواده تاجیکها
نامهای رستم ،سهراب ،گردآفرید ،تهمینه ،بیژن و
منیژهرواجدارد».ویافزود«:امروزدرتاجیکستان،
شاهنامه با تئاتر ،سینما ،ادبیات و دیگر هنرها
درهم آمیخته است؛ به طوری که در زمان شوروی
سه فیلم «رستم و ســهــراب»« ،ســیــاوش» و «کــاوه
آهنگر» بر پایه شاهنامه ساختهشد و این فیلمها
در وارد شدن شاهنامه به بطن فرهنگی جامعه
امــروز نقش بسزایی داشتند .در دیگر هنرها نیز
شکوه شاهنامه فردوسی را میتوان در کشور ما
مشاهده کرد» .این شاهنامهشناس تاجیک درباره
شاهنامهخوانیدرکشورشگفت«:درتاجیکستان
محافل شاهنامهخوانی با جدیت برگزار میشود
و در سالهای اخیر شاهنامه فردوسی به سه زبان
«تاجیکی»« ،فارسی» و «دری» در رادیو تاجیکستان
خواندهمیشودوطرفدارانزیادیدارد.اگرامروزاز
تاجیکستانیهادربارهداستانهایشاهنامهسؤال
کنید ،مشاهده میکنید که اغلب با داستانهای
شاهنامهآشناییدارند.شاهنامهایکهدانایتوس
سروده است ،در شمار مردمیترین داستانها در
تاجیکستان است .عالوه بر این شاهنامه فردوسی
در تاجیکستان به نثر ساده و روان نیز برگردانده
شدهاست» .شاه منصور شاه میرزا در پاسخ اینکه
راز مانایی شاهنامه فردوسی در میان کشورهای
فارسیزبان چیست ،گفت« :شاهنامه اثری است
که خواننده را مــدام شگفتزده میکند و فلسفه
عمیق وطندوستی در بطن آن نهفته است .این
کتاب دارای زبانی ناب است و پس از گذشت هزار
سال از این شاهکار ،وقتی آن را مطالعه میکنیم

▪کلماتباستانیشاهنامهدرافغانستان

یــعــقــوب یــســنــا ،شــاهــنــام ـهپــژوه و
اســطــورهشــنــاس افغانستانی
نیز درب ــاره جایگاه شاهنامه در
افغانستانگفت«:شاهنامهخوانی
بــه شــیــوه سنتی در روســتــاهــای
افغانستان هنوز هم در بین تاجیکها ،هزارهها و
دیگر اقوام رواج دارد .اگر کسی کار خوبی انجام
میدهد ،میگویند کــار «رستمانه» کــردی .اگر
کسی بخشش و نیکی میکند ،او را به «فریدون»
تشبیه میکنند و اگر کسی تزویر میکند ،به او لقب
«شغاد» و «گرسیوز» میدهند .بدون اینکه درباره
این شخصیتها توضیحی داده شود ،همه مردم
افغانستان ،جــان کــام گوینده را از ایــن لقبها
درمییابند .این بدین معناست که شخصیتهای
شاهنامه در حافظه جمعی مــردم زنــدهانــد» .این
شاهنامهپژوهافغانستانیخاطرنشانکرد«:شاهنامه
درمناسباتسیاسیوفرهنگیافغانستان،جایگاه
خودشراداردواگردرشعرهایسیاسی،اجتماعی
کشور ما دقت کنید ،میبینید که از شخصیتهای
شاهنامه در آنها نام برده شدهاست» .یسنا افزود:
«در مراکز پژوهشی و دانشگاهی امروز افغانستان
در زمینه شاهنامهپژوهی از دیدگاه نوین کمکار
شده و تعداد کتابهایی که در این زمینه نوشته
شدهاست،بهپنجکتابمیرسدکهبایددراینزمینه
فعالیتهای بیشتری انجام شود» .یسنا در پاسخ
به این سوالکه با توجه به تحوالت اخیر افغانستان
و حضور طالبان ،شاهنامه همچنان در افغانستان
پرفروغ خواهد ماند یا خیر ،گفت« :پیش از ظهور
طالبان،درتمامدانشگاههایافغانستانیککرسی
فردوسیشناسی ،وجود داشت و با سرکار آمدن
طالبان،سرنوشتحذفوبقایاینکرسینامعلوم
است .شاهنامه فردوسی در افغانستان در طول
سدههایاخیربهعنوانمنبعآگاهیبخششناخته

مدیرعامل فوالد مبارکه در اولین همایش بوم کسب و کار:

فوالد مبارکه درصدد تحقق اقتصاد غیر نفتی برای کشور است

اصفهان  -مرادیان :مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
گفت :فوالد مبارکه به دنبال تحقق اقتصاد غیر نفتی،
توسعه زیرساختهای کشور ،ایفای نقش به عنوان
موتور محرکه اقتصادی ،الگوی ملی بنگاهداری ،حفظ
جایگاه برتر در صنعت فوالد و سازمانی جهانتراز است
که همه اینها نیازمند تالش بیوفقه در کنار برنامهریزی
هوشمندانه است.
محمدیاسر طیبنیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در
اولین همایش بوم کسب و کار که در شرکت فوالد سنگان
برگزار گردید ،ضمن قدردانی از تالش یکایک شرکتهای
زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه برای ثبت رکوردهای متعدد
در ابتدای سال جاری اظهار کرد :تأسیس فوالد مبارکه با
هدف احداث صرفاً یک کارخانه نبوده ،بلکه این بنگاه اقتصادی
از ابتدای راهاندازی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور
نقشآفرینی کرده است.
رمز موفقیت فوالد مبارکه بهرهمندی از نیروهای جوان
است
وی با بیان این که رمز موفقیت گروه فوالد مبارکه
بهرهمندی از نیروهای جوان ،کوشا و فارغالتحصیالن بهترین
دانشگاههای کشور است ،افزود :استفاده از تکنولوژی روز،
آموزش جامع و طراحی کامل مهندسی در فوالد مبارکه منجر
شده تا زنجیره کاملی(از سنگ تا رنگ) تحقق یابد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :برای
راهاندازی و ایجاد فوالد مبارکه ،از همه ظرفیتهای کشور

ازجمله انرژی(برق و گاز) استفاده شد تا این مجموعه بتواند
سهم بهسزایی در تولید کشور داشته باشد و این در حالی است
که این شرکت برای ظرفیت تولید سالیانه  ۲.۵میلیون تن
فوالد تأسیس شد اما پس از گذشت  3دهه توانست ظرفیت
خود را افزایش داده و به  ۷میلیون تن برساند.
نباید از رقابت با کشورهای همسایه بازماند
وی با اشاره به تغییر فضای کسب و کار به دلیل پیشرفت
علم و تکنولوژی در جهان اذعان داشت :فوالد مبارکه به عنوان

الگوی ملی بنگاهداری با سودآوری باال ،در حال حاضر از
شرایط مناسب تولید در کشور برخوردار است اما در ادامه راه
خود ،درصدد بهروز کردن فضای کسب و کار است.
طیبنیا تصریح کرد :کشورهای همسایه و حاشیه خلیج
فارس برای تولید فوالد ،از تکنولوژیهای روز دنیا استفاده
میکنند و نباید از رقابت با آنان بازماند چراکه ظرفیتهای
ارزشمندی در کشور ما برای تولید فوالد فراهم شده اما به
دالیل مختلف هنوز امکان بهرهگیری کامل از این ظرفیتها

محقق نشده است.
لزوم توجه به باید بازارهای صادراتی و منطقهای
وی ادامه داد :مصرف ما یک چهارم این ظرفیت است و
باید بازارهای صادراتی و منطقه را مدنظر داشته باشیم اما
تحوالت بیرونی و شرایط کشور متفاوت است؛ فوالدسازان
داخلی در حال حاضر با چالش تأمین مواد اولیه و عدم توازن
زیرساختها(تأمین برق ،گاز و آب ،حمل و نقل و )...مواجه
هستند .مدیرعامل فوالد مبارکه متذکر شد :اگر برای رسیدن
به اهداف خود به درستی برنامهریزی نکنیم ،میراثداران
خوبی برای گذشتگانی که با تالش جهادی و تأسیس و توسعه
مجموعه فوالد مبارکه ،این میراث را به ما تحویل دادند،
نخواهیم بود.
باید شرایط رقابتی موجود را به خوبی درک کنیم
وی با بیان این که در حال حاضر باید شرایط رقابتی موجود
را به خوبی درک کنیم ،تأکید کرد :هماکنون باید شرایط تولید
و رونق به اقتصاد کشور را بهگونهای دیگر رقم بزنیم و با کسب
دانش روز دنیا به عنوان شهروند مسئولیتپذیر برای خلق
آیندهای بهتر نقشآفرینی کنیم.
طیبنیا در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه گروه
فوالد مبارکه در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور عنوان کرد:
بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا با گذشت چند دهه همچنان
جایگاه خود در میان رقبا را حفظ کردهاند و فوالد مبارکه نیز
با عبور از مسیرهای دشوار توانسته طی  3دهه گذشته جایگاه
خود را در میان رقبای منطقهای حفظ کند.

آمادگی قم برای برقراری ارتباطات بینشهری با شهرهای رومانی/امکان استفاده از تجارب و ظرفیتهای متقابل

در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) شهر رشت :

برپایی میز خدمت شرکت سهامی
آب منطقه ای گیالن

قم  -شهردار قم با استقبال از ایجاد زمینه برقراری تعامالت فیمابین
با شهرهای خارجی گفت :ایجاد و تقویت زیرساختهای استفاده از
ظرفیتهای متقابل در مباحث مختلف مدیریت شهری از راهبردهای مورد
تأکید مجموعه شهرداری قم است.

رشت-علی حیدری :با همکاری سازمان بسیج
کارمندان استان گیالن و در راستای رزمایش سراسری
جهادگران فاطمی میز خدمت ادارات خدمات رسان
استان و با حضور استاندار گیالن در مصلی بزرگ امام
خمینی (ره) شهر رشت برپا شد.
در راستای رزمایش سراسری جهادگران فاطمی ،میز خدمت
شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن در مصلی بزرگ شهر رشت
خرمی مدیرعامل شرکت آب منطقه گیالن،
با حضور وحید ّ
محمد جواد خانی پور معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای
گیالن و مهران محمد حسن زاده مدیرعامل شرکت بهرهبرداری از
شبکه های آبیاری و زهکشی گیالن ،جهت رسیدگی به مسائل و
مشکالت مردم و پاسخ گویی به آنان برپا شد .

در کشورهای فارسیزبان با شاهمنصور شاهمیرزا،
شاهنامهپژوه اهــل تاجیکستان ،یعقوب یسنا،
شاهنامهپژوه اهل افغانستان و دکتر محمدجعفر
یاحقی ،مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه
گفتوگوکردهایم.

هنوز قابلفهم است و اینها تنها بخشی از دالیل
ماندگاری شاهنامه در کشورهای فارسیزبان
است .شاهنامه ،شاه کتابهاست که فردوسی در
آنازواژگان غیرفارسی بهاعدادناچیزیوامگرفته
است .شاهنامه فقط جنگنامه نیست ،بلکه کتابی
دارای حکمت ،تاریخ و فرهنگ مردم است .یکی از
شاهکارهای فردوسی این است که منظره طلوع
خورشید را  200گونه به تصویر کشیده است.
شاهنامه سراسر رمز و راز است که تا امروز بسیاری
ازاینرازهاناشناختهماندهاست.درادبیاتمعاصر
تاجیکستان نمیتوانیم شاعری را بیابیم که از
شاهنامهدرآثارشتأثیرنپذیرفتهباشد».

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرکل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت :کارگران نماد
شجاعت ،ایثار ،مقاومت و جهاد می باشند.
حسین فتحی در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج
کارگری
استان آذربایجان شرقی که در محل سالن اجتماعات
فرزندان رحمت بهزیستی تبریز برگزار شد ،با اشاره به ادبیات
ماندگار انقالب اسالمی به نقش بی بدیل کارگران اشاره کرد
و افزود :کارگران همواره در تمامی عرصه های انقالب اسالمی
حضور پر رنگ و نقش کلیدی داشته اند.
وی حضور نهاد مقدس بسیج کارگری را در واحدهای
تولیدی و صنعتی استان در ایجاد فرهنگ کار و ارتقاء
بهرهوری اثربخش توصیف نمود و خاطرنشان کرد :وجود این

به گزارشی ،دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد در دیدار با سفیر رومانی در قم با
تأکید بر اهمیت برقراری ارتباط با کشورهای مختلف اظهار داشت :در پرتو دیدار
بین نمایندگان کشورها فرصت شناخت فرهنگها ایجادشده و میتوانیم با شناخت
الیههای مختلف فرهنگی بسیاری از مشکالت را حل کرده و یکسونگریها و
تنگنظریها به وجود آمده به علت عدم شناخت را مرتفع کنیم .شهردار قم قدمت
ارتباط کشور رومانی با ایران را بیش از  ۱۲۰سال دانست و تصریح کرد :جمهوری
اسالمی ایران با تاریخ و تمدن میراثی و بزرگ و در کنار آن شهر قم با قدمت ۷
هزارساله مطالب زیادی برای ارتباط فرهنگی بین دو کشور داشته و میتوان با
اولویت توجه به مباحث فرهنگی ،در حوزههای دیگر نیز همکاری داشته باشیم.
وی زمینههای همکاری متقابل با شهرهای رومانی در مجموعه مدیریت شهری را
یادآوری شد و افزود :مباحثی همچون گردشگری و صنایع وابسته مانند هتلسازی،
مسائل زیستمحیطی نظیر منابع آبی ،آلودگی هوا و مدیریت پسماند ازجمله مواردی
است که امکان استفاده از تجربیات و ظرفیتهای متقابل را در این تعامالت داراست.
سقائیاننژاد با تأکید بر ارتباط نهادینهشده و در چهارچوبهای قوانین و قراردادهای
بینالمللی گفت :باید به سمت نهادینه کردن ارتباطات رفته و برای تداوم آن باید در

چهارچوب معین و هدایتشده بینالمللی حرکت کنیم .وی با برشمردن برخی از
ظرفیتهای شهر قم ،خاطرنشان کرد :قم شهری بینالمللی است و با سایر شهرهای
ایران متفاوت چرا که از  ۱۲۰کشور نماینده و بیش از  3۵هزار دانشجو خارجی در
این شهر حضور دارند ،همچنین بیش از  ۶۰۰مرکز فرهنگی در شهر فعال است.
شهردار قم تعداد دانشگاههای شاخص شهر قم را بیش از  ۸دانشگاه اعالم و بیان
کرد :ظرفیت علمی و پژوهشی شهر قابلتوجه بوده و بزرگترین حوزه علمیه جهان
شیعه با بیش از  ۷۰هزار طلبه در شهر قم وجود دارد و سالی بیش از  ۲۲میلیون زائر
به شهر قم سفر میکند که ظرفیت ویژهای در مباحث گردشگری است .وجود حرم
مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) ،مسجد مقدس جمکران ،بزرگترین حوزه علمیه
و مراکز نشر و پژوهش علوم و فرهنگ اسالمی و همچنین پایگاه و خاستگاه انقالب
اسالمی از دیگر ویژگیهای منحصربهفردی بود که سقائیاننژاد در معرفی شهر قم
به آن اشاره داشت .وی با یادآوری خواهرخواندگی شهر قم با پنج شهر مذهبی در
خاورمیانه افزود :باید بررسی و مشخص شود که کدامیک از شهرهای کشور رومانی
قابلیت برقراری ارتباط و تعامل با شهر قم برای عقد قرارداد خواهرخواندگی را داراست
تا مسائل فوق را در چهارچوبهای قانونی پیگیری کنیم.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

کارگران نماد شجاعت ،ایثار ،مقاومت و جهاد هستند
نهاد مقدس در کارخانجات استان روحیه مضاعفی را برای
تولید بیشتر به تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری فراهم
نموده است.
فتحی الزمه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پویا را داشتن تفکر
خالص بسیجی عنوان کرد و افزود :یکی از راهکارهای عملی
برای مقابله با دشمنان در جنگ اقتصادی وجود این نهاد
مقدس در واحدهای تولیدی است.
وی تصریح کرد :وجود این نهاد مقدس بسیج در کارخانجات
برکات و نتایج اثربخشی را در واحدهای تولیدی صنعتی بهمراه

داشته است که میتوان بر تقویت روحیه جهادی و انقالبی در
محیط کار ارتقاء فرهنگ کار و بهره وری در خلق حماسه
اقتصادی ،تشویق برای سرمایه گذاری فرهنگ سازی برای
مصرف کاالهای داخلی با اجرای "طرح شهید برونسی"
و همچنین عارضه یابی مسائل اجتماعی کار با راه اندازی"
یاوران تولید" اشاره نمود.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به نقش
نهاد مقدس بسیج کارگری در ایجاد تعامالت دستگاهی اظهار
کرد :بسیج کارگری می تواند محور ارتباط و تعامل سالم بین

کارگر و کارفرما باشد که در سایه این تعامل ،همدلی و هم
افزایی ،آرامش واحد و امنیت شغلی نمایش اقتدار نظام در
حوزه جبهه اقتصادی و رشد و شکوفایی منابع انسانی فراهم
خواهد شد.
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میشود.درطولتاریخ،مناقشاتزیادیبرسرزبان
در افغانستان وجود داشته ،اما شاهنامه همچنان
بقایخودراحفظکردهاست.درایندورهنیزباوجود
قهر و خشونت طالبان علیه زبان فارسی ،این کتاب
بزرگ جایگاه خود را همچنان حفظ میکند و در
ذهنوجانمردمافغانستانباقیمیماند».
▪تاایرانوشاهنامهراداریم
زبانفارسیهمزندهاست

دکتر محمدجعفر یاحقی ،استاد
زبــان و ادبــیــات فــارســی و مدیر
یوشاهنامه
قطبعلمیفردوس 
دربارهجایگاهشاهنامهوحقیکه
این اثر بزرگ بر گردن زبان فارسی
دارد ،گفت« :زبــان فارسی و شاهنامه با هم یکی
هستند .اگــر شاهنامه را به درستی بشناسیم،
زبان فارسیمان ضعیف نخواهد بود و به جعلیات
و واژهها و ترکیبهای فرازبانی نیاز پیدا نخواهیم
کــرد .به این معنا که اگر پیکره زبانی شاهنامه و
عوامل رشد و تحول زبــان را به خوبی بشناسیم،
زبانیامروزمانبرآوردهخواهدشد.دراین
نیازهای
ِ
صورتموجهایزودگذریهمکهبراثربیاطالعی
نسل جوان به وجود آمده ،در برابر شاهنامه و زبان
فارسی تأثیری نخواهند داشت .تا زمانی که ایران
و شاهنامه فردوسی باشد ،زبان فارسی هم باقی
خواهد ماند» .دکتر یاحقی در ادامه ضمن اشاره
به ازجانگذشتگی و عشق،به عنوان وجه تمایز
شاهنامهفردوسیبادیگرآثارحماسیگفت«:پیش
از فردوسی شاهنامههایی سروده شد و بعد از او هم
صدها شاهنامه پدید آمد ،اما عشق فردوسی سبب
شد شاهنامهاش ماندگار باشد .او تمام زندگیاش
را وقف ســرودن شاهنامه کرد .اموالش را در این
راه خرج کرد و چیزی برایش نماند .او جانش را بر
سرشاهنامهگذاشت».مدیرقطبعلمیفردوسی
و شاهنامه در ادامــه دربــاره برنامههای همایش
بزرگداشت فردوسی گفت« :همایش امسال در دو
بخش حضوری و مجازی برگزار میشود .صبح روز
 25اردیبهشتآرامگاهفردوسیگلبارانمیشود.
تا  30اردیبهشت هر روز از ساعت  8تا  10شب
جلسههایآنالینراباحضور 5یا 6سخنرانبرگزار
میکنیم.برنامههایجانبیمانندشاهنامهخوانیو
بررسیکتابهمداریم.همچنیندرطولبرگزاری
همایش از مجموعه مقاالت همایش با عنوان
«سخنگفتنپهلوانی»بابیشاز 40مقالهرونمایی
میشود .عالوه بر این شماره ویژه فصلنامه «پاژ» با
یادی از زندهیاد استاد محمدعلی اسالمی ندوشن
هممنتشرخواهدشد».

اخبار ایران
سرپرست دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت:

حل مشکالت جامعه با استفاده از

توانمندی های علمی و پژوهشی
دانشگاه بوعلی سینا

همدان  -حسین رضوان سرپرست دانشگاه
بوعلی سینای همدان در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه همه رسانه ها کانال ارتباطی و مسیری هستند
که انتظارات دانشگاه و نظرات را به حوزه تخصصی
جامعه و بالعکس تمام انتظارات جامعه را به دانشگاه
منتقل می کنند ،اظهار کرد :در دانشگاه یک هدف
کلی تخصصی تر و اصلی را دنبال می کنیم و هدف
کلی دانشگاه باید خدمت به جامعه باشد.
وی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی متخصص و متدین
برای جامعه اسالمی ذیل اهداف کلی دانشگاه است ،افزود:
دانشگاه باید در حوزه آموزش نیازهای جامعه را شناسایی
کند و در جهت تقویت رشته های مورد نیاز جامعه قدم
بردارد .رضوان با اشاره به اینکه تالش در جهت حل
مشکالت جامعه با استفاده از توانمندی های پژوهشی که
دانشگاه دارد ممکن است ،ادامه داد :در رشته های مختلف
تحصیلی و تحصیالت تکمیلی پایان نامه های خوبی در
دانشگاه داریم که باید در جهت حل مشکالت جامعه
استفاده شود .سرپرست دانشگاه بوعلی سینای همدان
در خصوص تعامالت فرهنگی دانشگاه با سایر کشورهای
مختلف جهان نیز گفت :دانشگاه بوعلی سینا برای جذب
دانشجویان خارجی برنامه ریزی های خاصی انجام داده و
در حوزه تعامالت فرهنگی و اثرگذاری بر روی کشورهای
دیگر اقدامات خوبی انجام داده است .وی با تاکید بر اینکه
تشکیل و تقویت شرکت های فناور از دیگر اقدامات دانشگاه
بوعلی سینای همدان است ،خاطرنشان کرد :خوشبختانه
از سال گذشته تقویت مراکز رشد انسجام یافته و ایجاد
یکمرکز شتاب دهی در دانشگاه انجام شده است .سرپرست
دانشگاه بوعلیسینا با اشاره به تکمیل مرکز شتاب دهی
در دانشگاه بوعلیسینا ،گفت :این پروژه از قبل طراحی
شده و تا اوایل خرداد ،ساختمان تکمیل میشود .رضوان
با اشاره به اینکه براساس تفاهم نامه منعقد شده قرار است
عرصه فناوری در دانشگاه احداث شود ،بیان کرد :امیدواریم
با تاسیس و تکمیل این عرصه به مرکز  R&Dشرکت
های غرب کشور تبدیل شود .سرپرست دانشگاه بوعلی
سینای همدان در خصوص دغدغه اسکان دانشجویان غیر
بومی در دانشگاه بوعلی نیز یادآور شد :اسکان دانشجویان
جزو وظایف دانشگاه است و خوشبختانه همه دانشجویان
تحصیالت تکمیلی و دوره کارشناسی ورودی سال های ،۹۷
 ۹۸و  ۹۹در خوابگاه های دانشگاه از  ۱۷فروردین ماه امسال
اسکان یافته اند .وی افزود :مشکل تامین خوابگاه دانشگاه
برای ورودی سال  ۱۴۰۰به بعد همچنان باقیست و در حدود
یک هزار و  ۵۰۰نفر در دانشگاه کسر خوابگاه داریم که رقم
باالیی است .رضوان در خصوص احداث خوابگاه در دانشگاه
تصریح کرد :قرار است یک خوابگاه در فضای  ۶هزار و ۲۰۰
مترمربع در دانشگاه و یک بلوک دیگر هم با همکاری خیرین
احداث شود البته ساخت خوابگاه متاهلین با توجه به بودجه
سال  ۱۴۰۱پیش بینی شده ولی قطعی نیست.

/۱۴۰۱7۱۴۴6ت

