
رصـد   رسانـه ای
بررسی ،تحلیل وپایش اخبار منتشر شده دانشگاه کوثر 

در رسانه ها وفضای مجازی استان

دانشگاه کوثر در فضای مجازی

@kosaruni

روابط عمومی دانشگاه کوثر

بهــار  1398



در گفتگو با دانشجو مطرح شد

خاطره رئیس دانشگاه کوثر 
بجنورد از تصحیح برگه های 

امتحان دانشجویان/ 
دانشجویی که پشت در کالس 

جزوه می نوشت! 

به همت دانشگاه کوثر بجنورد برگزار می شود؛

7 اردیبهشت؛ نمایشگاه 
منطقه ای توانمندی های 

دانشجویان دختر

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد گفت: دانشجویان ما از نظر امالیی خیلی ضعیف هستند؛ زمان تصحیح برگه های 
امتحانی بسیار می خندم؛ البته این خنده ها، تلخ است.

 علیرضا حسینی، رئیس دانشگاه کوثر بجنورد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، با بیان  خاطراتی از 
دوران تدریسش در دانشگاه گفت: خاطرات شیرین و تلخی از دوران تدریس وجود دارد. من آدم جدی ای 

هستم؛ برای همین اتفاقات خنده دار در کالس هایم به وفور دیده نمی شود. 
با این حال خاطرات با دانشجویان زیاد است، این دانشجویان برای خودشان بازیگرانی هستند.

حسینی می گوید: من در کالس معتقد به نظم هستم. به نظرم ما عالوه بر وظیفه  آموزش برخی دروس به 
دانشجویان، باید درس زندگی هم به آن ها بیاموزیم؛ لذا دانشجویانم بعد از ورود من، اجازه ورود به کالس را 

ندارند؛ این زمان می خواهد یک دقیقه باشد، یا یک ثانیه!
بروم، دیدم دانشجویی پشت در  تمام شد و خواستم  بار که کالسم  ادامه داد: یک  استاد دانشگاه  این 

نشسته و دفتر و قلمش را نیز درآورده و از پشت در جزوه یادداشت می کند. 
این دانشجو به من می گفت: من از این که به کالس راهم ندادید ناراحت نیستم، چون معتقدم هرجایی 

نظم خاص خود را دارد.
حسینی در ادامه به ضعف امالیی دانشجویان 
از نظر  هم اشاره کرده و گفت: دانشجویان ما 
موضوع  این  و  هستند  ضعیف  خیلی  امالیی 
برگه های  تصحیح  زم��ان  در  می شود  باعث 
خنده ها،  این  البته  بخندم؛  بسیار  امتحان 
خورد  افسوس  باید  است.  تلخی  خنده های 
که چرا آموزش و پرورش اینقدر ضعیف عمل 

کرده است.

محمدی- دانشگاه کوثر بجنورد 7 اردیبهشت میزبان نمایشگاه منطقه ای توانمندی  های دانشجویان دختر 
با همکاری وزارت علوم و  10 استان کشور در زمینه لباس، مد و صنایع دستی خواهد بود.این نمایشگاه 
معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در قالب صنایع دستی چوبی، شیشه ای، سنگی، پارچه ای، فرش و 
گلیم و لباس های سنتی شروع به کار خواهد کرد و استان  های گلستان، مازندران، گیالن، اردبیل، آذربایجان  
های غربی و شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان  های شمالی، رضوی و جنوبی در آن غرفه خواهند 
این  برگزاری  گذاری  سیاست  شورای  اعضای  نشست  در  علوم  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  داشت.معاون 
نمایشگاه بر توانمندسازی دانشجویان در دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: باید در کنار یادگیری مسائل آموزشی 
و علمی به توانمندسازی این قشر بپردازیم.دکتر »غفاری« ادامه داد: اگر دانشجویان پس از دانش آموختگی 
دارای مهارت باشند، کمتر آسیب خواهند دید.وی با تقدیر از تالش های صورت گرفته 
به منظور میزبانی دانشگاه کوثر بجنورد برای این نمایشگاه تصریح کرد: امسال به نام 
»رونق تولید« نام گذاری شده است و برای توانمندسازی دانشجویان باید بتوانیم مجموعه 
دانشگاهی را در زنجیره حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار دهیم.دکتر »عسکری« 
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم هم تربیت دانشجویان توانمند را یکی از راه 
های برون رفت از اوضاع نابه سامان اجتماع دانست و ابراز کرد: نیاز است کسب و کارهای 
نوین در دانشگاه ها معرفی شوند.رئیس دانشگاه بجنورد هم با بیان این که ظرفیت های 
خوبی در استان و همچنین دانشگاه ها وجود دارد، افزود: برپایی شایسته یک رویداد به 
معنای لوکس و تجمالتی برگزار کردن نیست و نیاز است از ظرفیت سایر دستگاه ها به نحو 
مطلوب استفاده شود. دکتر »محقر« با اشاره به تاکید استاندار مبنی بر این که هر دستگاهی 
حداقل یک رویداد ملی را در سال داشته باشد، گفت: از مجموعه دانشگاه کوثر که تقبل و افتخار میزبانی را 
برای استان فراهم کرد، تشکر می کنیم.رئیس دانشگاه کوثر بجنورد هم ترویج فرهنگ پوشش ایرانی- اسالمی، 
ارتقای توانایی و مهارت دانشجویان دختر برای ورود به بازار کسب و کار و پاسداشت هویت ایرانی و اسالمی را 
از مهم ترین اهداف برپایی این نمایشگاه دانست.به گفته دکتر »حسینی« غرفه ها با دو محوریت تشکیل می 
شوند؛ محور اول به دانشجویان دختر اختصاص پیدا می کند و محور دوم به بانوان کارآفرین و تولید کننده استان 
تعلق می گیرد که بتوانند تولیدات شان را در معرض نمایش قرار دهند.گفتنی است تاکنون 33 غرفه برای این 
نمایشگاه آماده شده است و در صورت استقبال قابل افزایش به 60 غرفه است. از جمله برنامه های حاشیه 
ای برگزاری این نمایشگاه می توان به برپایی چادر عشایری، کارگاه آموزشی و پخت غذای سنتی اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار ما، پیش از این قرار بود این نمایشگاه 11 اسفند 97 برگزار شود که به دلیل هماهنگی ها و 
بازخورد بهتر و حضور پرشورتر دانشجویان به اردیبهشت امسال موکول شد.
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خراسان شمالی 
در سالی که گذشت

بجنورد - ایرنا - سه گانه تغییر مدیریت استان، برجسته ترین رویداد استان 
خراسان شمالی در سال 97 بود که شاید استان های پرسابقه هم کمتر 

چنین امری را تجربه کرده باشند.
 

به گزارش ایرنا، این استان در عمر 14 ساله خود سکانداری 10 استاندار را 
به خود دیده است که از این جمع سه نفر در سال 97 بر کرسی مدیریت این 

استان تکیه زده اند. 
به  تودیع »محمدرضا صالحی« در چهارم مرداد، »محمدرضا خباز«  با 
اجرای  با  که  شد  معرفی  استان  در  دولت  عالی  نماینده  نهمین  عنوان 
از  شجاعی«،  »محمدعلی  دولت،  در  بازنشستگان  خدمت  منع  طرح 
نیمه آذرماه به عنوان دهمین سکاندار دولت در استان، جایگزین وی 

شد. 
و  بجنورد  جمعه  امام  نواز،  مهمان  ا...  حبیب  ا...  آیت  درگذشت 
خردادماه  در  رهبری  خبرگان  مجلس  در  شمالی  خراسان  نماینده 

بود.  استان  این   97 سال  مهم  رخدادهای  از  سن  کهولت  علت  به 

متعاقب آن در مرداد 97 با حکم رهبر معظم  انقالب  اسالمی، حجت االسالم  
و المسلمین ابوالقاسم یعقوبی، امام جمعه بجنورد به  عنوان نماینده ولی 

فقیه در این استان منصوب  شد.  
ترکمنستان هم دیگر  زندان  از  بازگرداندن 45 شهروند خراسان شمالی 

خبری بود که در استان مایه امید خانواده هایشان شد.  
*اقتصادی 

تداوم خشکسالی ها در خراسان شمالی و تاثیر آن بر کشاورزی و اقتصاد 
روستاییان سبب نگرانی این قشر شد و با توجه به اینکه حدود 44 درصد 
جمعیت این استان در روستاها سکونت داشته و اقتصادشان به کشاورزی 
گره خورده است، خشکسالی و کاهش بارندگی درآمد آنان را تحت تاثیر 

قرار می دهد.  
از سویی خشکسالی و کاهش بارندگی ها سبب شد مردم استان در بیش از 

200 روستا و 14 شهر دچار تنش آبی شوند. 
گام  جاجرم  گمرک  از  شمالی  خراسان  ریلی  محموله  نخستین  ترخیص 

مهمی بود که صدور ریلی کاال از این استان را آغاز کرد.  
حضور  برای  بستری  بجنورد  اقتصادی  ویژه  منطقه  افتتاح  با  همچنین 
سرمایه گذاران فراهم شد و البته در اقدامی دیگر، صدور مجوزهای بی نام 
برای سرمایه گذاری، راه ورود سرمایه گذاران به استان و امر سرمایه گذاری 

را تسهیل کرد. 
ضرب االجل استاندار برای ارتقای جایگاه استان در پرداخت تسهیالت 
روستایی و عشایری هم، سبب تزریق منابع اعتبار چشمگیری به این طرح 

ها شد.  
ادوار  استانداران  حضور  گذشت  که  سالی  در  استان  دیگر  مهم  روی��داد 
بررسی  و  بازخوانی  برای  صمیمی  دورهمی  یک  در  شمالی  خراسان 

مشکالت و معضالت پیش روی توسعه استان بود.  
ریشه در ضرب  باز  که  مبارک خراسان شمالی در سال 97  رویداد  دیگر 
االجل استاندار داشت برچیده شدن بساط بی برقی از همه نقاط روستایی 

استان بود که در آخرین روزهای سال محقق شد.  
شجاعی در 13 دیماه دستور داد در 2 ماه به همه روستاهای استان برق 
رسانی شود که با پایان این ضرب االجل در نیمه اسفند، حتی روستاییان 

ساکن در روستاهای زیر 10 خانواری استان جشن روشنایی گرفتند. 
* اجتماعی  

شدند  مسمومیت  دچار  بجنورد  آباد  صندل  اهالی  از  نفر   50 امسال 
 160 حدود  همچنین  نشد.  اعالم  و  مشخص  هیچگاه  آن  علت  که 
غذایی  مسمومیت  دچار  بجنورد  کوثر  دخترانه  دانشگاه  دانشجوی 
های  دبیرستان  آموز  دانش   204 مشابه،  ای  حادثه  در  و  شدند 
درمانی  مراکز  راهی  مسمومیت،  علت  به  اسفراین  روزی  شبانه 

شدند. 

امسال مصرف مشروبات الکلی در استان چند قربانی گرفت و شمار زیادی 
را روانه بیمارستان کرد. 

اجرایی شدن ضرب االجل استاندار برای برچیده شدن بخاری های نفتی 
این  ماندگار شدن  آستانه فصل سرد سال، سبب  در  استان،  از مدارس 

حرکت جهادی در اذهان خانواده های دانش آموزان شد.  
کاهش کیفیت آب سد شیرین دره که مسئوالن آن را به حجم باالی آبزیان 
نسبت دادند سبب شد تا صید ماهی از مخزن این سد پس از 14 سال، در 
دستور کار قرار گیرد البته آب این سد به علت کاهش کیفیت آب در برهه ای 
از زمان از مدار مصرف خارج شد. حادثه دیگری که امسال سبب نگرانی 
شهرستان  روستاهای  به  که  است  ریشتری   4.9 زلزله  وقوع  شد،  مردم 
جاجرم، خساراتی نیز وارد کرد. خبر شهادت علی دوست زاده، مرزبان 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  در  اشرار  با  درگیری  در  شمالی  خراسان 
زخمی بر دل مردم استان شد اما آزادی سرباز سعید براتی پس از 476 روز 
اسارت در دست اشرار در مرز پاکستان و بازگشتش به استان خبر مسرت 

بخشی بود که سبب شادمانی مردم شد.  
* ورزشی  

علی اکبری،  الیاس  انتخاب  استان،  کاران  کوراش  بویژه  ورزش  اهالی 
کوراشکار این خطه از کشور به  عنوان بهترین کوراشکار مرد سال 2018 
فدراسیون  سوی  از  که  انتخاب  این  کنند،  نمی  فراموش  هرگز  را  جهان 

جهانی کوراش انجام شد مایه خوشحالی ورزشکاران شد.  
حضور  با  کوراش  روزه   10 المللی  بین  اردوی  میزبان  بجنورد،  امسال 
پیروزی  همچنین  استان  ورزش  اهالی  ب��ود.   کشور  سه  ورزش��ک��اران 
ورزشکاران در رقابت های آسیایی جاکارتا و درخشش آنان در این رقابت 

های بین المللی را از یاد نخواهند برد.  
* فرهنگی  

اجرای ارکستر ملی ایران با رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی ساالر 
عقیلی در بجنورد، بهار دوستداران هنر در این استان را زیباتر کرد. در 
حوزه هنر، عباس ناصری، کارتونسیت جوان بجنوردی با کسب جایزه سوم 
جشنواره بین المللی کارتون »اکسیل« و نیز عنوان دوم جشنواره کاریکاتور 

»ولت هیمات« آلمان برای هنردوستان افتخارآفرینی کرد.  
هر چند امسال، اعطای گواهینامه درجه یک رشته موسیقی به محمد آدینه 
نویسندگان  ارزشیابی هنرمندان،  پور، هنرمند موسیقی توسط شورای 
و شاعران کشور سبب خرسندی اهل هنر شد اما درگذشت استاد احمد 
شاهد، ادیب، شاعر و پژوهشگر برجسته، خاطر این قشر را آزرده ساخت. 

استان 863 هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است. 
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معاون وزیر علوم:

میدان دانشگاه باید از محیط 
آموزشی فراتر رود

بجنورد- ایرنا- معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: میدان دانشگاه باید از محیط 
آموزشی فراتر رفته و ارتباط بیشتری با جامعه برقرار شود.

 به گزارش ایرنا، غالمرضا غفاری روز جمعه در نشست سیاستگذاری نمایشگاه منطقه ای توانمندی های 
دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی در بجنورد بر تعامل دانشگاه ها با جامعه تاکید کرد و 
اظهار داشت: مراکز آموزش عالی باید با مسائل و مشکالت جامعه رو به رو شوند و برای حل این گونه مسائل 

راهکار ارائه دهند.
وی همچنین گفت: اگر دانشجو در دانشگاه توانمند شود بعد از دانش آموخته شدن کمتر آسیب خواهد دید.

وی افزود: جهت گیری دانشگاه ها باید به سمت تولید و رونق اقتصادی باشد که برگزاری نمایشگاه های 'مد' 
از جمله این رویکردها است. 

وی گفت: برای جلب مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان، نیازمند تنوع بخشی در فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی در دانشگاه ها هستیم. 

و  تحقیقات  علوم،  وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
به رسمیت  نیز  را  بازار  باید  افزود: دانشگاه ها  فناوری 
و  کار  و  کسب  دنبال  به  آم��وزش  کنار  در  و  بشناسند 

اشتغال باشند. 
باید در  نیز  اینکه کسب و کارهای نوین  بیان  با  غفاری 
دانشگاه ها معرفی شود گفت: هم اکنون نگاه به اشتغال 
پاسخگو  دولتی  نظام  زیراکه  باشد  دولتی  تنها  نباید 

نیست. 
وی اظهار داشت: دانشگاه ها باید در حوزه های مختلف 
امر  این  که  دهد  جامعه  تحویل  کارآفرین  دانشجویان 
باید از طریق مجموعه هایی از جمله پارک های علم و 

فناوری در سطح جامعه گسترش یابد. 
با بیان اینکه دانشجویان و دانشگاه ها باید در  غفاری 
شوند،  دیده  بیشتر  دانشگاه  محیط  از  خارج  میدان 
اظهار داشت: این امر با تبدیل و گفت و گو و برنامه های 

فرهنگی از جمله نمایشگاه ها موثر است. 

نمایشگاه منطقه ای مد در دانشگاه کوثر بجنورد برپا می شود
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد هم گفت: نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، 
لباس و صنایع دستی با حضور دانشگاه های سراسر کشور در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی برگزار می 
شود. دکتر علیرضا حسینی اظهار داشت: در این نمایشگاه دانشجویان دختر و کارآفرینان از استان های 
خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، مازندران، گلستان، گیالن، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و سیستان 

و بلوچستان حضور پیدا می کنند و دست آفرینه های خود را برای عرضه به نمایش می گذارند. 
وی افزود: در این نمایشگاه عالوه بر غرفه ویژه محصوالت دانشجویان کارآفرینان و افراد توانمند در حوزه 

صنایع دستی مد و لباس و طراحی نیز می توانند شرکت کنند و خالقیت های خود را به نمایش بگذارند. 
وی با بیان اینکه تاکنون 40 غرفه برای این منظور درنظر گرفته شده است افزود: پیش بینی می شود تعداد 
غرفه ها به 70 غرفه برسد.  رئیس دانشگاه کوثر بجنورد هدف از برپایی این نمایشگاه منطقه ای را الگو سازی 
در حوزه مد، لباس و صنایع دستی، پاسداشت هویت ایرانی و اسالمی، ایجاد زمینه ترویج فرهنگ پوشش 
ایرانی اسالمی در دانشگاه عنوان کرد و گفت: ارتقای توانمندی ها، مهارت های دانشجویان دختر و ورود به 
فضای کسب و کار از دیگر اهداف این نمایشگاه است.  حسینی با بیان اینکه شرکت کننده ها باید قوانین این 

نمایشگاه را نیز رعایت کنند افزود: آثار ارسال شده باید در زمینه پوشش ایرانی و اسالمی باشد. 
ارتباطات  و  اول توسط سازمان فرهنگ  و غرفه  اهدا می شود  برتر جوایزی  نفر  به سه  اظهار داشت:  وی 

اسالمی به یکی از نمایشگاه های خارج از کشور اعزام می شود. 
لباس طراحی  و  کارآفرینان حوزه مد  و  نمایشگاه دانشجویان  این  افزود: در  کوثر بجنورد  رئیس دانشگاه 
پارچه، دوخت های سنتی، گل دوزی، پولک دوزی به نمایش گذاشته می شود که فرصت خوبی برای ایجاد 

اشتغال این قشر است.  
وی گفت: نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی در 

دانشگاه کوثر بجنورد، الزهرای تهران و خلیج فارس بوشهر در سطح کشور برگزار می شود. 
در حاشیه این نمایشگاه شب های فرهنگی و کارگاه آموزشی تخصصی نیز برگزار می شود. 

این نمایشگاه با همکاری وزارت علوم، تحققیات و فناوری، معاونت فرهنگی این وزارت و معاونت امور زنان 
و خانواده دفتر ریاست جمهوری برگزار می شود. 

این نمایشگاه در بازار روز بجنورد برپا خواهد شد. 
هم اکنون بیش از دو هزار و 800 دختر در 19 رشته گرایش در دانشگاه کوثر بجنورد تحصیل می کنند.

فروردین
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دانشجویان در کنار آموزش، 
مهارت و توانمندی کسب کنند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر توانمدسازی دانشجویان در دانشگاه ها تاکید 
کرد و گفت: هم اکنون باید در کنار یادگیری مسائل آموزشی و علمی به توانمند سازی این قشر که آینده 

سازان جامعه هستند بپردازیم.
غالمرضا غفاری روز جمعه در نشست سیاست گذاری نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر 
در زمینه مد، لباس و صنایع دستی با حضور دانشگاه های سراسر کشور در بجنورد اظهار داشت: هم اکنون 
باید فرهنگ یادگیری مهارت و توانمنید سازی در دانشگاه ها نهادینه شود و این امر را نیز باید بیشتر اطالع 

رسانی، آگاه سازی و فرهنگ سازی کنیم.
وی با بیان اینکه اگر دانشجویان پس از فارغ التحصیلی دارای مهارت شوند کمتر آسیب خواهند دید افزود: 

یکی از رویکرد های وزارت هم اکنون گسترش این امر مهم در مراکز آموزش عالی است.
وی بر پیوند دانشگاه ها و جامعه تاکید کرد و گفت: میدان دانشگاه ها را باید در حوزه وسیع تری درنظرگیریم.
وی افزود: در سال های اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کنار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 
آثاری در باره مسئولیت اجتماعی و مسائلی با وجهه اجتماعی و فرهنگی نظام آموزش عالی 
و نظام دانشگاهی ارائه کرده که در اول راه قرار دارد و باید تالش های بیشتری در زمینه پیوند 

هرچه بیشتر حوزه های اجتماعی و علمی صورت گیرد.
با نگاه آینده نگرانه است. وی اظهار  غفاری افزود: تعامل دانشگاه و جامعه نیازمند تحول 
داشت: دانشجویان نیازمند احساس قدرت، معنا، خالقیت و زایش هستند که این امر در 

چارچوب فعالیت های فرهنگی شکل می گیرد.
وی افزود: وقتی صحبت از حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها می شود باید نگاهی به 

کارویژه های دانشگاه ها کرد و از این حیث است که فعالیت های فرهنگی تعریف می شود.
معاون وزیر علوم گفت: در دانشگاه ها در کنار مدرک تحصیلی، کسب توانمندی موثر در حل 
مساله و اعتنای به پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هم مد نظر است و وجود سرمایه 
فرهنگی موجب امید و بالندگی و نشاط و سرزندگی دانشگاه است. وی بااشاره به برگزاری 
نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی 
با حضور دانشگاه های سراسر کشور در بجنورد گفت: هم اکنون هویت از هر حیثی نیاز به 

بازکاوی دارد.
را در  بتوانیم مجموعه دانشگاهی  باید  توانمند سازی دانشجویان  برای  اظهار داشت:  وی 
زنجیره حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار دهیم و این پیوند الزم را باید به وجود بیاوریم.
وی اظهار داشت: برای رشد و بالندگی، خود را شناختن و احساس ایرانی بودن و احساس 

خودی کردن باید خود را شناخت که این امر با کارهای فرهنگی موثر است.
وی با بیان اینکه کارهای اقتصادی نیز نباید نادیده گرفته شود اظهار داشت: امسال به نام 
رونق تولید نامگذاری شده است که باید این امر را مهم  را مد نظر قرار دهیم و دانشگاه ها 

بیش از گذشته در این حوزه فعالیت داشته باشند.
 وی با بیان اینکه دانشگاه ها باید در جامعه دیده شوند گفت: باید این تعامل را هرچه بهتر 
برقرار کنیم که قطعا از طریق گفت و گوها، برگزاری برنامه های فرهنگی و نمایشگاه ها موثر 

است.
نمایشگاه منطقه ای مد در دانشگاه کوثر بجنورد برپا می شود  

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد گفت: نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در 
زمینه مد، لباس و صنایع دستی با حضور دانشگاه های سراسر کشور در بجنورد مرکز استان 

خراسان شمالی برگزار می شود.   
از  کارآفرینان  و  دختر  دانشجویان  نمایشگاه  این  در  داشت:  اظهار  حسینی  علیرضا  دکتر 
استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، مازندران، گلستان، گیالن، آذربایجان شرقی 
و غربی، اردبیل و سیستان  و بلوچستان حضور دارند و تولیدات خود خود را برای عرضه به 

نمایش می گذارند.
وی هدف از برپایی این نمایشگاه منطقه ای را الگو سازی در حوزه مد، لباس و صنایع دستی، پاسداشت 
هویت ایرانی و اسالمی، ایجاد زمینه ترویج فرهنگ پوشش ایرانی اسالمی در دانشگاه عنوان کرد و گفت: 
ارتقای توانمندی ها، مهارت های دانشجویان دختر و ورود به فضای کسب و کار از دیگر اهداف این نمایشگاه 
این  فناوری، معاونت فرهنگی  و  با همکاری وزارت علوم، تحققیات  نمایشگاه  این  است. حسینی گفت: 

وزارت و معاونت امور زنان و خانواده دفتر ریاست جمهوری برگزار می شود. 
وی افزود: در پایان به سه نفر از دانشجویان برتر جوایزی اهدا می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون 33 غرفه برای این امر آماده شده است گفت: اما باتوجه به استقبال پیش بینی می 
شود که به بیش از 60 مورد برسد، این نمایشگاه در بازار روز بجنورد از هفتم تا یازدهم اردیبهشت ماه سال 
جاری برگزار می شود. برگزایر شب فرهنگی، موسیقی محلی، کارگاه آموزشی، گل گشت از امان تاریخی و 
جاذبه های گردشگری، برپایی چادر عشایری، پخت غذای سنتی، نمایش لباس های محلی استان ها نیز از 

جمله برنامه های حاشیه ای نمایشگاه است

فروردین
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معاون فرهنگی و اجتماعی 

وزارت علوم:

خودشناسی فرهنگی از مسائل 
مهمی است که باید مورد توجه 
قرار بگیرد

 
و  فرهنگی  معاون  ایسنا  خبرگزاری  از  نقل  به  و  کوثر  دانشگاه  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
توجه  مورد  باید  که  است  مهمی  مسائل  از  فرهنگی  خودشناسی  گفت:  علوم  وزارت  اجتماعی 

بگیرد.  قرار 
سیاستگذاری  شورای  اعضای  نشست  در  غفاری  دکتر  شمالی،  خراسان  منطقه  ایسنا،  گزارش  به 
نمایشگاه  اینگونه  برگزاری  اینکه  به  اشاره  با  دستی  صنایع  و  لباس  مد،  ای،  منطقه  نمایشگاه 
نمایشگاه  در  که  افرادی  از  بسیاری  کرد:  اضافه  دارد،  همراه  به  را  سنگینی  های  مسئولیت  ها 
انجام  ایام  همان  در  نمایشگاه  برگزاری  های  فعالیت  که   کنند  می  گمان  کنند  می  پیدا  حضور 
می  انجام  افتتاحیه  از  قبل  در  بسیاری  روزی  شبانه  زحمات  که  است  حالی  در  این  است  شده 

شود. 
وی با بیان اینکه اگر تولیدات در بازار، از طرف دانشگاه ها باشد به طور قطع در نگاه جامعه اثر بخش تر 
خواهد بود، ادامه داد: در سال رونق تولید اگر تعامل ها از طرف دانشگاه ها انجام شود به طور قطع این 

تعامل ها زاینده خواهد بود و گسترش پیدا می کند. 
غفاری اضافه کرد: انجام کارهایی همچون نمایشگاه مد، لباس و صنایع دستی، فراتر از کارفرهنگی است 

جمله  از  ها  فعالیت  اینگونه  و 
و  است  ای  منطقه  های  فعالیت 

ارزش بسیار زیادی دارد. 
اجتماعی  و  فرهنگی  م��ع��اون 
برای  ک��رد:  بیان  علوم  وزارت 
خود  های  آرم��ان  شدن  محقق 
این  و  کنیم  ش��روع  را  ک��ار  باید 
زیادی  بسیار  پشتکار  مستلزم 
کار  شروع  قطع  طور  به  و  است 
افراد  بودن  مند  دغدغه  نیازمند 

است. 
نمایشگاه  برگزاری  وی  گفته  به 
هایی که ریشه در فرهنگ ایران 
سودمند  لحاظ  تمام  از  دارد 
آن  مثبت  اث��رات  و  بود  خواهد 
خواهد  نیز  آینده  های  نسل  به 

رسید. 
غفاری با تاکید بر بکارگیری توان 
اظهار  دانشگاهی،  مجموعه 
کرد: اگر بتوانیم از تمام ظرفیت 
های دانشگاهی استفاده کنیم و 
آن ها را به کار بگیریم، پیشرفت 

های بسیاری زیادی در کارها حاصل خواهد شد. 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم عنوان کرد: در نمایشگاه هایی که ماهیت آنان معرفی تولیدات 
بومی و منطقه ای است می توان در مسیر رونق تولید پیش رفت و با ایجاد شرایط مناسب برای عرضه 

تولیدات داخلی در تحقق این شعار پیش قدم خواهیم بود. 
عسگری مدیر کل پشتیبانی  امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نیز در ادامه بیان کرد: تولیدات داخلی 

باید شرایطی را داشته باشند که به بازار ارائه شود و بازار نیز باید این تولیدات را بپذیرد. 
وی اضافه کرد: باید در امر آموزش، به دنبال تربیت دانشجویانی باشیم که در تمام عرصه ها کمک کننده 

باشند و کارهای نوین را به جامعه معرفی کنند. 
وی با تاکید بر شناسایی عناصر کلیدی در دانشگاه ها، ادامه داد: باید جوانان و دانشجویان نگاه اشتغالی 
به دولت را از ذهن خود خارج کنند و به دنبال ایده ها و خالقیت های خود باشند تا بتوانند شغل های 

پایداری را بدست بیاورند. 
مدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به اینکه دانشگاه ها باید رسالت خود 
و  بین صنعت  باید حلقه واسطه ای  اظهار کرد: دانشگاه  انجام دهند،  زایی دانشجویان  اشتغال  برای  را 
دانشجویان باشد که اگر این امر به خوبی عملیاتی شود نیروهای متخصص بسیار زیادی به جامعه تحویل 

داده می شود. 
به گفته وی خالقیت و ایده های دانشجویان به عنوان فرهنگ ارزشی تلقی می شود و همه باید این مسئله 

را مورد توجه قرار دهند. 

فروردین
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هفتم تا یازدهم اردیبهشت ماه؛ 

دانشگاه  در  ای مد  منطقه  نمایشگاه 
کوثر بجنورد برپا می شود 

نمایشگاه  گفت:  بجنورد  کوثر  دانشگاه  رئیس 
دختر  دانشجویان  های  توانمندی  ای  منطقه 
حضور  با  دستی  صنایع  و  لباس  مد،  زمینه  در 
خراسان  مرکز  در  کشور  سراسر  های  دانشگاه 
شمالی برگزار می شود.   دکتر علیرضا حسینی 
به خبرنگار خبرگزاری شبستان از بجنورد گفت: 
در این نمایشگاه، دانشجویان دختر و کارآفرینان 
استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، 
شرقی  آذربایجان  گیالن،  گلستان،  مازندران، 
و غربی، اردبیل و سیستان  و بلوچستان حضور 
دارند و تولیدات خود را برای عرضه به نمایش می 
گذارند.  وی، هدف از برپایی این نمایشگاه منطقه 
صنایع  و  لباس  مد،  حوزه  در  سازی  الگو  را  ای 
دستی، پاسداشت هویت ایرانی و اسالمی، ایجاد 

زمینه ترویج فرهنگ پوشش ایرانی اسالمی در 
دانشگاه عنوان کرد و گفت: ارتقای توانمندی ها، 
مهارت های دانشجویان دختر و ورود به فضای 

کسب و کار از دیگر اهداف این نمایشگاه است.
 رئیس دانشگاه کوثر بجنورد گفت: این نمایشگاه 
فناوری،  و  تحققیات  علوم،  وزارت  همکاری  با 
امور  معاونت  و  وزارتخانه  این  فرهنگی  معاونت 
زنان و خانواده دفتر ریاست جمهوری برگزار می 
شود.  وی، با بیان اینکه این نمایشگاه از هفتم 
تا یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری در بازار روز 
غرفه  تاکنون 33  افزود:  شود،  می  دایر  بجنورد 
بینی می شود  امر آماده شده و پیش  این  برای 

تعداد غرفه ها به بیش از 60 باب برسد.
 برگزاری شب فرهنگی، موسیقی محلی، کارگاه 
آموزشی، گل گشت از امان تاریخی و جاذبه های 
گردشگری، برپایی چادر عشایری، پخت غذای 
از  سنتی و نمایش لباس های محلی استان ها 
جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه به شمار 

می رود.

 

لزوم کسب مهارت 
و توانمندی از سوی 

دانشجویان در کنار آموزش 

توانمندسازی  بر  تأکید  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  اجتماعی-  گروه 
دانشجویان در دانشگاه ها، گفت: هم اکنون باید در کنار یادگیری مسائل آموزشی و علمی به توانمندسازی 

این قشر که آینده سازان جامعه هستند، بپردازیم. 
غفاری،  غالمرضا  بجنورد،  کوثر  دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  به  خراسان شمالی،  از  ایکنا  گزارش  به 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست سیاست گذاری نمایشگاه منطقه ای 
توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی با حضور دانشگاه های سراسر کشور 
در بجنورد اظهار کرد: هم اکنون باید فرهنگ یادگیری مهارت و توانمند سازی در دانشگاه ها نهادینه شود 

و این امر را نیز باید بیشتر اطالع رسانی، آگاه سازی و فرهنگ سازی کنیم.
از فارغ التحصیلی دارای مهارت شوند کمتر آسیب خواهند دید،  با بیان اینکه اگر دانشجویان پس  وی 

افزود: در حال حاضر یکی از رویکردهای وزارت علوم گسترش این امر مهم در مراکز آموزش عالی است.
تری  وسیع  حوزه  در  باید  را  دانشگاه ها  میدان  گفت:  کرد،  تاکید  جامعه  و  ها  دانشگاه  پیوند  بر  وی 

درنظرگیریم.
علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  کنار  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اخیر  سال های  در  افزود:  وی 
کشور، آثاری درباره مسئولیت اجتماعی و مسائلی با وجهه اجتماعی و فرهنگی نظام آموزش عالی و نظام 
دانشگاهی ارائه کرده که در اول راه قرار دارد و باید تالش های بیشتری در زمینه پیوند هرچه بیشتر حوزه 

های اجتماعی و علمی صورت گیرد.
غفاری با تاکید بر اینکه تعامل دانشگاه و جامعه نیازمند تحول با نگاه آینده نگرانه است، گفت: دانشجویان 
فرهنگی  فعالیت های  امر در چارچوب  این  که  زایش هستند  و  نیازمند احساس قدرت، معنا، خالقیت 
شکل می گیرد. وی افزود: وقتی صحبت از حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها می شود باید نگاهی به 

کارهای ویژه دانشگاه ها کرد و از این حیث است که فعالیت های فرهنگی تعریف می شود.
و  مساله  حل  در  موثر  توانمندی  کسب  تحصیلی،  مدرک  کنار  در  دانشگاه ها  در  گفت:  علوم  وزیر  معاون 
اقتصادی و اجتماعی هم مد نظر است و وجود سرمایه فرهنگی موجب  به پیامدهای فرهنگی،  اعتنای 

امید و بالندگی و نشاط و سرزندگی دانشگاه است.
وی بااشاره به برگزاری نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع 
دستی با حضور دانشگاه های سراسر کشور در بجنورد گفت: هم اکنون هویت از هر حیثی نیاز به بازکاوی 

دارد .
حیات  زنجیره  در  را  دانشگاهی  مجموعه  بتوانیم  باید  دانشجویان  سازی  توانمند  برای  کرد:  اظهار  وی 

اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار دهیم و این پیوند الزم را باید به وجود بیاوریم.
غفاری گفت: برای رشد و بالندگی، خود را شناختن و احساس ایرانی بودن و احساس خودی کردن باید 

خود را شناخت که این امر با کارهای فرهنگی موثر است.
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برپایی نمایشگاه منطقه ای ُمد در دانشگاه کوثر بجنورد 
 

نمایشگاه منطقه ای  کوثر بجنورد گفت:  �� رئیس دانشگاه  گروه فرهنگی 
توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی با 

حضور دانشگاه های سراسر کشور در بجنورد برگزار می شود. 
از  ایکنا  با  گفت وگو  در  بجنورد  کوثر  دانشگاه  رئیس  حسینی،  علیرضا 
خراسان شمالی، اظهار کرد: این نمایشگاه دانشجویان دختر و کارآفرینان 
گلستان،  مازندران،  جنوبی،  و  رضوی  خراسان شمالی،  استان های  از 
گیالن، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و سیستان و بلوچستان حضور 

دارند و تولیدات خود را برای عرضه به نمایش می گذارند. 
الگوسازی در حوزه مد،  را  نمایشگاه منطقه ای  این  برپایی  از  وی هدف 
لباس و صنایع دستی، پاسداشت هویت ایرانی و اسالمی، ایجاد زمینه 
گفت:  کرد،  عنوان  دانشگاه  در  اسالمی  ایرانی  پوشش  فرهنگ  ترویج 
فضای  به  ورود  و  دختر  دانشجویان  مهارت های  توانمندی ها،  ارتقای 

کسب و کار از دیگر اهداف این نمایشگاه است. 
و  تحققیات  علوم،  وزارت  همکاری  با  نمایشگاه  این  اف��زود:  حسینی 
فناوری، معاونت فرهنگی این وزارت و معاونت امور زنان و خانواده دفتر 

ریاست جمهوری برگزار می شود. 
است،  شده  آم��اده  امر  این  ب��رای  غرفه   ۳۳ تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
باتوجه به استقبال دانشگاه ها پیش بینی می شود که این  اما  یادآورشد: 
از  بجنورد  روز  بازار  در  نمایشگاه  این  برسد،  مورد   ۶۰ از  بیش  به  تعداد 

هفتم تا یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری برپا می شود.
گل  آموزشی،  کارگاه  محلی،  موسیقی  فرهنگی،  شب  برگزای  حسینی 
گشت از اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری، برپایی چادر عشایری، 

پخت غذای سنتی از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه برشمرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت 

علوم:

فروش کاالهای فرهنگی 
دانشگاه ها در تحقق رونق 
تولید موثر است

 معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: فروش کاالهای فرهنگی دانشگاه ها در تحقق رونق تولید 
موثر است. 

اینکه  به  اشاره  با  شمالی،  خراسان  ایسنا  خبرگزاری  از  نقل  به  کوثر  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
برگزاری نمایشگاه مد، لباس و صنایع دستی که توسط دانشگاه کوثر در بجنورد برگزار می شود از جمله 
فعالیت هایی است که در مسیر شعار سال انجام می شود، اضافه کرد: رویکرد وزارت علوم در سال جدید 

در تمام کانون ها، انجمن ها، نشریات و جشنواره ها، شعار سال و رونق تولید است. 
وی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال نیازمند فعالیت های نرم افزاری و سخت افزاری زیادی هستیم، 
ادامه داد: ایجاد شرایط فکری مناسب و فرهنگ سازی درست در حوزه فعالیت های نرم افزاری و عرضه 

تولیدات دانشگاه ها به خارج از دانشگاه در حوزه سخت افزاری باید برای تحقق شعار سال انجام شود. 
غفاری افزود: باید دستاوردهای دانشجویی با صنعت ارتباط پیدا کند و این تولیدات در خارج از دانشگاه 
عرضه شود که این موضوع متاسفانه تاکنون به طور جدی عملیاتی نشده است و باید در این سال رونق 

تولید دانشگاه و صنعت این امر را جدی بگیرند. 
به گفته وی باید فعالیت های علمی دانشگاهی به سمت و سویی حرکت کند 
که دانشجو بداند با تولید یک محصول به عنوان صاحب محصول هستند و 

می توانند ازتولیدات خود درآمدزایی کنند. 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به اینکه تقاضا از محصوالت 
جدی  را  محصول  تولید  دانشجویان،  تا  شود  انجام  باید  نیز  دانشگاهی 
بگیرند، تاکید کرد: اگر برای تولیدات دانشجویان و در کل تولیدات داخلی 

تقاضا وجود داشته باشد رونق تولید نیز شکل می گیرد. 
دانشگاه  از  با خارج  را  تعامالت خود  باید  دانشگاه  براینکه  تاکید  با  غفاری 
و  کرده  ها خارج  بست  بن  از  را  باید خود  دانشگاه  کرد:  اظهار  کند،  بیشتر 
یک  از  فراتر  و  کند  ایجاد  دانشگاه  از  خارج  دنیای  با  را  بیشتری  تعامالت 

محیط آموزشی عمل کند.
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معاون وزیر علوم: 

دانشجویان در کنار آموزش، 
مهارت و توانمندی کسب کنند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر توانمدسازی دانشجویان در دانشگاه ها تاکید 
کرد و گفت: هم اکنون باید در کنار یادگیری مسائل آموزشی و علمی به توانمند سازی این قشر که آینده 

سازان جامعه هستند بپردازیم. 
 به گزارش گروه دریافت خبر عصر اترک، غالمرضا غفاری روز جمعه در نشست سیاست گذاری نمایشگاه 
منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی با حضور دانشگاه های 
سراسر کشور در بجنورد اظهار داشت: هم اکنون باید فرهنگ یادگیری مهارت و توانمنید سازی در دانشگاه 

ها نهادینه شود و این امر را نیز باید بیشتر اطالع رسانی، آگاه سازی و فرهنگ سازی کنیم.
وی با بیان اینکه اگر دانشجویان پس از فارغ التحصیلی دارای مهارت شوند کمتر آسیب خواهند دید افزود: 

یکی از رویکرد های وزارت هم اکنون گسترش این امر مهم در مراکز آموزش عالی است.
وی بر پیوند دانشگاه ها و جامعه تاکید کرد و گفت: میدان دانشگاه ها را باید در حوزه وسیع تری درنظرگیریم.
وی افزود: در سال های اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کنار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 
نظام  فرهنگی  و  اجتماعی  با وجهه  و مسائلی  اجتماعی  باره مسئولیت  در  آثاری 
آموزش عالی و نظام دانشگاهی ارائه کرده که در اول راه قرار دارد و باید تالش 
های بیشتری در زمینه پیوند هرچه بیشتر حوزه های اجتماعی و علمی صورت 

گیرد.
غفاری افزود: تعامل دانشگاه و جامعه نیازمند تحول با نگاه آینده نگرانه است.

وی  اظهار داشت: دانشجویان نیازمند احساس قدرت، معنا، خالقیت و زایش 
هستند که این امر در چارچوب فعالیت های فرهنگی شکل می گیرد.

شود  می  ها  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  از  صحبت  وقتی  افزود:  وی 
باید نگاهی به کارویژه های دانشگاه ها کرد و از این حیث است که فعالیت های 

فرهنگی تعریف می شود.
معاون وزیر علوم گفت: در دانشگاه ها در کنار مدرک تحصیلی، کسب توانمندی 
موثر در حل مساله و اعتنای به پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هم مد 
نظر است و وجود سرمایه فرهنگی موجب امید و بالندگی و نشاط و سرزندگی 

دانشگاه است.
وی بااشاره به برگزاری نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر 
در زمینه مد، لباس و صنایع دستی با حضور دانشگاه های سراسر کشور در بجنورد گفت: هم اکنون هویت 
از هر حیثی نیاز به بازکاوی دارد . وی اظهار داشت: برای توانمند سازی دانشجویان باید بتوانیم مجموعه 
دانشگاهی را در زنجیره حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار دهیم و این پیوند الزم را باید به وجود بیاوریم.
وی اظهار داشت: برای رشد و بالندگی، خود را شناختن و احساس ایرانی بودن و احساس خودی کردن باید 

خود را شناخت که این امر با کارهای فرهنگی موثر است.
تولید  رونق  نام  به  امسال  داشت:  اظهار  شود  گرفته  نادیده  نباید  نیز  اقتصادی  کارهای  اینکه  بیان  با  وی 
نامگذاری شده است که باید این امر را مهم  را مد نظر قرار دهیم و دانشگاه ها بیش از گذشته در این حوزه 
فعالیت داشته باشند.  وی با بیان اینکه دانشگاه ها باید در جامعه دیده شوند گفت: باید این تعامل را هرچه 

بهتر برقرار کنیم که قطعا از طریق گفت و گوها، برگزاری برنامه های فرهنگی و نمایشگاه ها موثر است.
نمایشگاه منطقه ای مد در دانشگاه کوثر بجنورد برپا می شود  

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد گفت: نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس 
و صنایع دستی با حضور دانشگاه های سراسر کشور در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی برگزار می شود.    
دکتر علیرضا حسینی اظهار داشت: در این نمایشگاه دانشجویان دختر و کارآفرینان از استان های خراسان 
و  سیستان   و  اردبیل  غربی،  و  شرقی  آذربایجان  گیالن،  گلستان،  مازندران،  جنوبی،  و  رضوی  شمالی، 

بلوچستان حضور دارند و تولیدات خود خود را برای عرضه به نمایش می گذارند. 
وی هدف از برپایی این نمایشگاه منطقه ای را الگو سازی در حوزه مد، لباس و صنایع دستی، پاسداشت 
هویت ایرانی و اسالمی، ایجاد زمینه ترویج فرهنگ پوشش ایرانی اسالمی در دانشگاه عنوان کرد و گفت: 
ارتقای توانمندی ها، مهارت های دانشجویان دختر و ورود به فضای کسب و کار از دیگر اهداف این نمایشگاه 

است. 
حسینی گفت: این نمایشگاه با همکاری وزارت علوم، تحققیات و فناوری، معاونت فرهنگی این وزارت و 

معاونت امور زنان و خانواده دفتر ریاست جمهوری برگزار می شود. 
وی افزود: در پایان به سه نفر از دانشجویان برتر جوایزی اهدا می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون 33 غرفه برای این امر آماده شده است گفت: اما باتوجه به استقبال پیش بینی می 
شود که به بیش از 60 مورد برسد، این نمایشگاه در بازار روز بجنورد از هفتم تا یازدهم اردیبهشت ماه سال 

جاری برگزار می شود.
برگزایر شب فرهنگی، موسیقی محلی، کارگاه آموزشی، گل گشت از امان تاریخی و جاذبه های گردشگری، 
برنامه های  از جمله  نیز  لباس های محلی استان ها  نمایش  برپایی چادر عشایری، پخت غذای سنتی، 

حاشیه ای نمایشگاه است.
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معاون وزیر علوم: 

دانشجویان در کنار آموزش باید 
مهارت و توانمندی کسب کنند 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر توانمند سازی دانشجویان در دانشگاه ها 
تاکید کرد و گفت: هم اکنون باید در کنار یادگیری مسائل آموزشی و علمی به توانمند سازی این قشر که 

آینده سازان جامعه هستند، بپردازیم. 
غالمرضا  کوثر؛   دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  بجنورد  از  شبستان  خبرگزاری  گزارش  به   
دانشجویان  های  توانمندی  ای  منطقه  نمایشگاه  گذاری  سیاست  نشست  در  جمعه  روز  غفاری 
در  کشور  سراسر  های  دانشگاه  حضور  با  است  قرار  که  دستی  صنایع  و  لباس  مد،  زمینه  در  دختر  
در  سازی  توانمند  و  مهارت  یادگیری  فرهنگ  باید  اکنون  هم  داشت:  اظهار  شود،  برگزار  بجنورد 

سازی  آگاه  رسانی،  اطالع  بیشتر  باید  نیز  را  امر  این  و  شود  نهادینه  ها  دانشگاه 
کنیم. سازی  فرهنگ  و 

وی با بیان اینکه اگر دانشجویان پس از فارغ التحصیلی دارای مهارت شوند کمتر 
آسیب خواهند دید، افزود: هم اکنون یکی از رویکردهای وزارت گسترش این امر 

مهم در مراکز آموزش عالی است.
وی بر پیوند دانشگاه ها و جامعه تاکید کرد و گفت: میدان دانشگاه ها را باید در 

حوزه وسیع تری در نظر بگیریم.
معاون وزیر علوم افزود: در سال های اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کنار 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آثاری درباره مسئولیت اجتماعی و مسائلی با 
وجهه اجتماعی و فرهنگی نظام آموزش عالی و نظام دانشگاهی ارائه کرده که در 
اول راه قرار دارد و باید تالش های بیشتری در زمینه پیوند هرچه بیشتر حوزه های 

اجتماعی و علمی صورت گیرد.
غفاری افزود: تعامل دانشگاه و جامعه نیازمند تحول با نگاه آینده نگرانه است.

زایش  و  خالقیت  معنا،  قدرت،  احساس  نیازمند  دانشجویان  داشت:  اظهار  وی 
هستند که این امر در چارچوب فعالیت های فرهنگی شکل می گیرد.

باید  شود  می  ها  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  از  صحبت  وقتی  افزود:  وی 
نگاهی به کار ویژه های دانشگاه ها کرد و از این حیث است که فعالیت های فرهنگی 

تعریف می شود.
معاون وزیر علوم گفت: در دانشگاه ها در کنار مدرک تحصیلی، کسب توانمندی 
اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  پیامدهای  به  اعتنای  و  مساله  حل  در  موثر 
و  نشاط  و  بالندگی  و  امید  موجب  فرهنگی  سرمایه  وجود  و  است  نظر  مد  هم 

است. دانشگاه  سرزندگی 
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در 
زمینه مد، لباس و صنایع دستی با حضور دانشگاه های سراسر کشور در بجنورد 

گفت: هم اکنون هویت از هر حیثی نیاز به واکاوی دارد.
وی اظهار داشت: برای توانمند سازی دانشجویان باید بتوانیم مجموعه دانشگاهی 
را در زنجیره حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار دهیم و این پیوند الزم را باید 

به وجود بیاوریم.
وی اظهار داشت: برای رشد و بالندگی، خود را شناختن و احساس ایرانی بودن 
با کارهای فرهنگی موثر  و احساس خودی کردن باید خود را شناخت که این امر 

است.
 وی با بیان اینکه دانشگاه ها باید در جامعه دیده شوند، گفت: باید این تعامل را 
هرچه بهتر برقرار کنیم که قطعا از طریق گفت و گوها، برگزاری برنامه های فرهنگی 

و نمایشگاه ها موثر است.
اینکه  بیان  با  هم  بجنورد  کوثر  دانشگاه  رئیس  حسینی،  علیرضا  دکتر 

از  دستی  صنایع  و  لباس  مد،  زمینه  در  دختر  دانشجویان  های  توانمندی  ای  منطقه  نمایشگاه 
استان  مرکز  بجنورد  در  کشور  سراسر  های  دانشگاه  حضور  با  ماه  اردیبهشت  یازدهم  تا  هفتم 
از  کارآفرینان  و  دختر  دانشجویان  نمایشگاه  این  در  افزود:  شود،  می  برگزار  شمالی  خراسان 
شرقی  آذربایجان  گیالن،  گلستان،  مازندران،  جنوبی،  و  رضوی  شمالی،  خراسان  های  استان 
به  عرضه  برای  را  خود  خود  تولیدات  و  دارند  حضور  بلوچستان  و  سیستان   و  اردبیل  غربی،  و 

گذارند.  می  نمایش 
وی هدف از برپایی این نمایشگاه منطقه ای را الگو سازی در حوزه مد، لباس و صنایع دستی، پاسداشت 
هویت ایرانی و اسالمی، ایجاد زمینه ترویج فرهنگ پوشش ایرانی اسالمی در دانشگاه عنوان کرد و گفت: 
این  اهداف  دیگر  از  کار  و  کسب  فضای  به  ورود  و  دختر  دانشجویان  های  مهارت  ها،  توانمندی  ارتقای 

نمایشگاه است.

فروردین
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معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم تأکید کرد:

ضرورت نهادینه سازی 
فرهنگ یادگیری مهارت و 

توانمندسازی در دانشگاه ها/ 
نقش مؤثر فعالیت های 

فرهنگی دانشجویی در تقویت 
هویت ملی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر توانمندسازی دانشجویان در 
دانشگاه ها خاطرنشان کرد: هم اکنون باید در کنار یادگیری مسائل آموزشی و علمی به توانمندسازی 

بپردازیم.  آینده سازان جامعه  عنوان  به  دانشجویان 
سیاست گذاری  نشست  کوثر،  دانشگاه  از  نقل  به  علوم  وزارت  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به   
حضور  با  دستی  صنایع  و  لباس  مد،  زمینه  در  دختر  دانشجویان  توانمندی های  منطقه ای  نمایشگاه 
برگزار  بجنورد  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  غفاری،  غالمرضا  دکتر 

شد.
باید  اکنون  »هم  داشت:  اظهار  دانشگاه ها  توانمندسازی  شدن  نهادینه  درخصوص  غفاری  دکتر 
بیشتر  باید  نیز  را  امر  این  و  شود  نهادینه  دانشگاه ها  در  توانمندسازی  و  مهارت  یادگیری  فرهنگ 

کنیم.« و فرهنگ سازی  آگاه سازی  اطالع رسانی، 
دارای  فارغ التحصیلی  از  پس  دانشجویان  اگر  اینکه  بیان  با  علوم  وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اکنون گسترش  علوم، هم  وزارت  رویکردهای  از  یکی  افزود:  کمتر آسیب خواهند دید،  مهارت شوند 

این امر مهم در مراکز آموزش عالی است.
ما باید در مسیر پیوند دانشگاه و جامعه هرچه بیشتر تالش کنیم و میدان دانشگاه ها را باید در حوزه 

درنظرگیریم.« وسیع تری 
تحقیقات  مرکز  کنار  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اخیر  سال های  »در  افزود:  ادامه  در  وی 
با وجهه اجتماعی و فرهنگی نظام  سیاست علمی کشور، آثاری درباره مسئولیت اجتماعی و مسائلی 
آموزش عالی و نظام دانشگاهی ارائه کرده که در اول راه قرار دارد و باید تالش های بیشتری در زمینه 

بیشتر حوزه های اجتماعی و علمی صورت گیرد.« پیوند هرچه 
هستند  زایش  و  خالقیت  معنا،  قدرت،  احساس  نیازمند  دانشجویان  اینکه  به  اشاره  با  غفاری  دکتر 
صحبت  وقتی  گیرد.  می  شکل  فرهنگی  فعالیت های  چارچوب  در  نیازها  این  به  »پاسخ گویی  گفت: 
این  از  و  کار ویژه های دانشگاه ها کرد  به  نگاهی  باید  و اجتماعی دانشگاه ها می شود  از حوزه فرهنگی 

تعریف می شود.  فعالیت های فرهنگی  که  حیث است 
پیامدهای  به  اعتنای  و  در حل مسئله  موثر  توانمندی  کسب  کنار مدرک تحصیلی،  در  ها  دانشگاه  در 
و  بالندگی  و  امید  موجب  فرهنگی  سرمایه  وجود  و  است  مدنظر  هم  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی، 

نشاط و سرزندگی دانشگاه است.«
توانمندی های  منطقه ای  نمایشگاه  برگزاری  درخصوص  علوم  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
از هر حیثی  اکنون هویت  »هم  اظهار داشت:  و صنایع دستی  لباس  زمینه مد،  در  دانشجویان دختر 
زنجیره  در  را  دانشگاهی  مجموعه  بتوانیم  باید  دانشجویان  سازی  توانمند  دارد.برای  بازکاوی  به  نیاز 
و  برای رشد  بیاوریم.  به وجود  باید  را  این پیوند الزم  و  حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار دهیم 
که  شناخت  را  خود  باید  کردن،  خودی  احساس  و  بودن  ایرانی  احساس  و  شناختن  را  خود  بالندگی، 

با کارهای فرهنگی اتفاق خواهد افتاد.« این امر 
نام  به  »امسال  داشت:  اظهار  شود  گرفته  نادیده  نباید  نیز  اقتصادی  فعالیت های  اینکه  بیان  با  وی 
از  بیش  دانشگاه ها  و  دهیم  قرار  مدنظر  را  مهم  را  امر  این  باید  که  است  شده  نامگذاری  تولید  رونق 
گذشته در این حوزه فعالیت داشته باشند. باید این تعامل را هرچه بهتر برقرار کنیم که قطعًا از طریق 

موثر است.« نمایشگاه ها  و  فرهنگی  برنامه های  برگزاری  گفت وگوها، 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بر توانمندسازی دانشجویان در دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: 
آینده سازان  که  قشر  این  توانمندسازی  به  علمی  و  آموزشی  مسائل  یادگیری  کنار  در  باید  اکنون  هم 

بپردازیم.« هستند  جامعه 
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غفاری در دانشگاه کوثر بجنورد:

تعامل جامعه و دانشگاه نیازمند 
تحول در نگاه به آینده است/ 
دانشگاه ها در رونق تولید 
فعالیت داشته باشند 

است.  آینده نگرانه  نگاه  با  تحول  نیازمند  جامعه  و  دانشگاه  تعامل  گفت:  بجنورد  در  علوم  وزیر  معاون 
دانشجویان نیازمند احساس قدرت، معنا و خالقیت هستند که این امر در چارچوب فعالیت های فرهنگی 

شکل می گیرد. 
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو از بجنورد، غالمرضا غفاری، معاون وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری در نشست سیاست گذاری نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختردر زمینه مد، 
لباس و صنایع دستی با حضور دانشگاه های سراسر کشور که در دانشگاه کوثر بجنورد برگزار شد، گفت: 
هم اکنون باید فرهنگ یادگیری مهارت و توانمند سازی در دانشگاه ها نهادینه شود و این امر را نیز باید 

بیشتر اطالع رسانی، آگاه سازی و فرهنگ سازی کنیم. 
غفاری با بیان این که اگر دانشجویان پس از فارغ التحصیلی دارای مهارت شوند کمتر آسیب خواهند دید 

ادامه داد: یکی از رویکرد های وزارت هم اکنون گسترش این امر مهم در مراکز آموزش عالی است.
معاون وزیر علوم بر پیوند دانشگاه ها و جامعه تاکید کرد و بیان داشت: میدان دانشگاه ها را باید در حوزه 
وسیع تری درنظرگیریم. در سال های اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کنار مرکز تحقیقات سیاست 

وجهه  با  مسائلی  و  اجتماعی  مسئولیت  باره  در  آثاری  کشور  علمی 
ارائه کرده  اجتماعی و فرهنگی نظام آموزش عالی و نظام دانشگاهی 
که در اول راه قرار دارد و باید تالش های بیشتری در زمینه پیوند هرچه 
تعامل  افزود:  وی  گیرد.  صورت  علمی  و  اجتماعی  حوزه های  بیشتر 
دانشگاه و جامعه نیازمند تحول با نگاه آینده نگرانه است. دانشجویان 
نیازمند احساس قدرت، معنا، خالقیت و زایش هستند که این امر در 

چارچوب فعالیت های فرهنگی شکل می گیرد.
اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  از  صحبت  وقتی  کرد:  تصریح  غفاری 
دانشگاه ها می شود باید نگاهی به کارویژه های دانشگاه ها کرد و از این 

حیث است که فعالیت های فرهنگی تعریف می شود. 
مدرک  کنار  در  دانشگاه ها  در  کرد:  خاطرنشان  علوم  وزیر  معاون 
تحصیلی، کسب توانمندی موثر در حل مساله و اعتنای به پیامد های 
سرمایه  وجود  و  است  نظر  مد  هم  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی، 

فرهنگی موجب امید، بالندگی، نشاط و سرزندگی دانشگاه است.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع 
دستی با حضور دانشگاه های سراسر کشور در بجنورد گفت: هم اکنون هویت از هر حیثی نیاز به بازکاوی 
دارد. برای توانمند سازی دانشجویان باید بتوانیم مجموعه دانشگاهی را در زنجیره حیات اجتماعی و 

فرهنگی جامعه قرار دهیم و این پیوند الزم را باید به وجود بیاوریم.
غفاری اظهار داشت: برای رشد و بالندگی، خود را شناختن، احساس ایرانی بودن و احساس خودی بودن 

را باید در خود ایجاد کنیم که این امر با کار های فرهنگی موثر است. 
نام  به  نادیده گرفته شود تاکید کرد: امسال  نباید  نیز  بیان این که کار های اقتصادی  با  معاون وزیر علوم 
رونق تولید نامگذاری شده است که باید این امر مهم را مد نظر قرار دهیم و دانشگاه ها بیش از گذشته در 
این حوزه فعالیت داشته باشند. وی در پایان با بیان این که دانشگاه ها باید در جامعه دیده شوند گفت: 
باید این تعامل را هرچه بهتر برقرار کنیم که قطعا از طریق گفت و گوها، برگزاری برنامه های فرهنگی و 
نمایشگاه ها موثر است. در این نشست علیرضا حسینی، رئیس دانشگاه کوثر بجنورد نیز گفت: نمایشگاه 
منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی با حضور دانشگاه های ۱۰ 

استان در بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی برگزار می شود.
شمالی،  خراسان  استان های  از  کارآفرینان  و  دختر  دانشجویان  نمایشگاه  این  در  داد:  ادامه  حسینی 
رضوی و جنوبی، مازندران، گلستان، گیالن، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و سیستان و بلوچستان 

حضور دارند و تولیدات خود خود را برای عرضه به نمایش می گذارند.
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد هدف از برپایی این نمایشگاه منطقه ای را الگو سازی در حوزه مد، لباس و 
صنایع دستی، پاسداشت هویت ایرانی و اسالمی، ایجاد زمینه ترویج فرهنگ پوشش ایرانی اسالمی در 
دانشگاه عنوان کرد و گفت: ارتقای توانمندی ها، مهارت های دانشجویان دختر و ورود به فضای کسب 
و کار از دیگر اهداف این نمایشگاه است. وی افزود: تاکنون ۳۳ غرفه برای این امر آماده شده است، اما 
۶۰ مورد برسد، این نمایشگاه در بازار روز بجنورد  باتوجه به استقبال پیش بینی می شود که به بیش از 
از هفتم تا یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود. هم اکنون برای این نمایشگاه کمیته های 
مختلف مشغول فعالیت هستند تا این رویداد مهم فرهنگی که به صورت منطقه ای است در بجنورد برگزار 
امان  از  بازدید  برگزاری شب فرهنگی، موسیقی محلی، کارگاه آموزشی،  پایان گفت:  شود. حسینی در 
محلی  لباس های  نمایش  سنتی،  غذای  پخت  عشایری،  چادر  برپایی  گردشگری،  جاذبه های  و  تاریخی 
علوم،  وزارت  همکاری  با  نمایشگاه  این  است.  نمایشگاه  حاشیه ای  برنامه های  جمله  از  نیز  استان ها 
امور زنان و خانواده دفتر ریاست جمهوری  این وزارت و معاونت  تحققیات و فناوری، معاونت فرهنگی 

برگزار می شود.

فروردین

24 خبرگزاری دانشجو
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توانمندی های  منطقه ای  نمایشگاه 
دانشجویان دختر در زمینه مد و لباس

 
نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان 
دختر در زمینه مد، لباس وصنایع دستی، امروز 

در بازار روز امام رضای بجنورد برپا شد.
خراسان  صداوسیما  خبرگزاری  گ��زارش  به 
های  توانمندی  ای  منطقه  نمایشگاه  شمالی، 
دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع 
رضای  امام  روز  ب��ازار  در  ام��روز  صبح  دستی، 

بجنورد برپا شد.
از  فعاالنی  و  دانشجویان  نمایشگاه،  این  در 
شمالی،  خراسان  های  استان  های  دانشگاه 
گلستان،  رضوی،  خراسان  جنوبی،  خراسان 
مازندران، گیالن، آذربایجان غربی، آذربایجان 
شرقی، اردبیل و سیستان وبلوچستان، تولیدات 

خود را عرضه می کنند.

های  ت��وان��م��ن��دی  ای  منطقه  نمایشگاه 
و  لباس  م��د،  زمینه  در  دختر  دانشجویان 
اردیبهشت   11 چهارشنبه  تا  دستی  صنایع 

برپا خواهد بود.
دختر  دانشجویان  مهارت  و  توانایی  ارتقای 
برای ورود به بازار کسب و کار، ترویج فرهنگ 
هویت  پاسداشت  و  ایرانی-اسالمی  پوشش 
این  برپایی  اه��داف  از   اسالمی  و  ای��ران��ی 

نمایشگاه است.

نمایشگاه منطقه ای 
توانمندی های دانشجویان 

دختر در زمینه مد، لباس 
و صنایع دستی در بجنورد 

افتتاح شد

 رئیس دانشگاه کوثر بجنورد از افتتاح نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، 
لباس و صنایع دستی در بجنورد خبر داد. 

ای  نمایشگاه منطقه  این  افتتاحیه  آیین  ایسنا، منطقه خراسان شمالی، علیرضا حسینی در  گزارش  به 
اظهار کرد: ۱۸ غرفه در نمایشگاه به کارآفرین های استان اختصاص یافته است . 

وی گفت: کارگاه های آموزشی با رویکرد علمی و برای ارتقا دانش در حوزه های صنایع دستی، مد و لباس 
توسط اساتید زبده در این نمایشگاه برگزار شد . 

خراسان  استان  سنتی  نقوش  از  ایده  با  بانوان  اجتماع  لباس  طراحی  های  کارگاه  کرد:  اظهار  حسینی 
شمالی، اریگامی روی پارچه، موالژ، پارچه سازی، متریال شناسی و خالقیت در لباس، مروارید بافی، 
برپایی  لباس، قطره های رنگی، در روزهای مختلف  افزارهای طراحی  نرم  با  چهل تکه دوزی، آشنایی 

نمایشگاه در زمان های مختلف در سالن جنبی نمایشگاه برگزار می شود . 
وی گفت: کارگاه های مفهومی و نمادین پوشاک در بستر تاریخ، سفال، پارچه بافی، مشبک، منبت ظریف 
نگاره و کرسی نظریه پردازی هنر معاصر ایران با محوریت طراحی مد، لباس و میزگرد تخصصی با موضوع 
مدگرایی، پوشش سنتی و هنجارهای اسالمی و راهکار های همسازی و هم افزایی نیز در این نمایشگاه 

برگزار می شود . 
وی افزود: در این نمایشگاه شب شعر منطقه ای از زالل آب و آیینه با حضور شاعران برجسته استان و 

شاعر طنز پرداز کشوری شروین سلیمانی نیز برگزار می شود . 
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد هدف از برپایی این نمایشگاه را دادن الگو در حوزه مد، لباس و صنایع دستی، 
پاسداشت هویت ایرانی و اسالمی، ایجاد زمینه ترویج فرهنگ پوشش ایرانی اسالمی در دانشگاه عنوان 

کرد . 
حسینی گفت: ارتقای توانمندی ها، مهارت های دانشجویان دختر و ورود به فضای کسب و کار از دیگر 

اهداف این نمایشگاه است . 
وی اظهار کرد: به سه شرکت کننده برتر نمایشگاه جوایزی اهدا شده و غرفه اول توسط سازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمی به یکی از نمایشگاه های خارج از کشور اعزام می شود . 
این نمایشگاه با همکاری وزارت علوم، تحققیات و فناوری، معاونت فرهنگی این وزارتخانه و معاونت امور 

زنان و خانواده دفتر ریاست جمهوری برگزار شده است . 
وی اظهار کرد: این نمایشگاه منطقه ای، ۷ تا ۱۱ اردیبهشت ماه در روز بازار بجنورد برای نمایش به عالقه 

مندان دایر است . 
و  رضوی  شمالی،  خراسان  های  استان  از  کارآفرینان  و  دختر  دانشجویان  نمایشگاه  این  در  افزود:  وی 
دست  بلوچستان  و  سیستان  و  اردبیل  غربی،  و  شرقی  آذربایجان  گیالن،  گلستان،  مازندران،  جنوبی، 

آفرینه های خود را به نمایش گذاشتند .

اردیبهشت

خبرگزاری ایسنا07

اردیبهشت

خبرگزاری صدا و سیما07
اردیبهشت

خبرگزاری فارس07

گزارش تصویری



بجنورد، نمایشگاه منطقه ای 
مد را میزبانی می کند

کرد:  اعالم  بجنورد  کوثر  جنسیتی  تك  دانشگاه  رئیس  ایرنا-   - بجنورد   
نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و 
صنایع دستی با حضور دانشگاه های کشور در بجنورد، مرکز استان خراسان 

شمالی برگزار می شود.  
ایرنا اظهار  با خبرنگار  دکتر علیرضا حسینی روز پنجشنبه در گفت و گو 
داشت: این نمایشگاه منطقه ای، 7 تا 11 اردیبهشت ماه در روزبازار بجنورد 
برپا خواهد شد. وی افزود: در این نمایشگاه دانشجویان دختر و کارآفرینان 
گلستان،  مازندران،  جنوبی،  و  رضوی  شمالی،  خراسان  های  استان  از 
گیالن، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و سیستان و بلوچستان دست 

آفرینه های خود را به نمایش می گذارند.
وی گفت: عالوه بر غرفه ویژه محصوالت دانشجویان، کارآفرینان و افراد 
توانمند در حوزه صنایع دستی، مد، لباس و طراحی نیز می توانند در این 

نمایشگاه خالقیت های خود را عرضه کنند. 
وی با بیان اینکه تاکنون 40 غرفه برای این نمایشگاه درنظر گرفته شده 
این  های  غرفه  تعداد  برپایی  زمان  تا  شود  می  بینی  پیش  افزود:  است، 

نمایشگاه به 70 مورد برسد. 
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد هدف از برپایی این نمایشگاه را دادن الگو در 
حوزه مد، لباس و صنایع دستی، پاسداشت هویت ایرانی و اسالمی، ایجاد 
زمینه ترویج فرهنگ پوشش ایرانی اسالمی در دانشگاه عنوان کرد. دکتر 
حسینی گفت: ارتقای توانمندی ها، مهارت های دانشجویان دختر و ورود 
به فضای کسب و کار از دیگر اهداف این نمایشگاه است. وی با بیان اینکه 
شرکت کنندگان ملزم به رعایت قوانین نمایشگاه هستند، افزود: آثار ارسال 
شده باید در زمینه پوشش ایرانی و اسالمی باشد. وی اظهار داشت: به سه 
شرکت کننده برتر نمایشگاه جوایزی اهدا شده و غرفه اول توسط سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی به یکی از نمایشگاه های خارج از کشور اعزام 

می شود. 
وی گفت: نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه 

مد، لباس و صنایع دستی در دانشگاه های کوثر بجنورد، الزهرای تهران و 
خلیج فارس بوشهر در سطح کشوری برگزار می شود. 

به گفته وی در حاشیه این نمایشگاه، شب های فرهنگی و کارگاه آموزشی 
علوم،  وزارت  همکاری  با  نمایشگاه  این  شود.  می  برگزار  نیز  تخصصی 
تحققیات و فناوری، معاونت فرهنگی این وزارتخانه و معاونت امور زنان و 

خانواده دفتر ریاست جمهوری برگزار می شود.  
دانشگاه دخترانه کوثر بجنورد، اکنون رتبه دوم شمار دانشجویان را در بین 
دانشگاه های تك جنسیتی کشور دارد. هم اکنون بیش از 2 هزار و 800 

دختر در 19 رشته گرایش این دانشگاه تحصیل می کنند.

اردیبهشت

07 خبرگزاری ایرنا

یك مسئول وزارت علوم: راه حل بیکاری ایجاد دانشگاههای 
اجتماعی است

بجنورد- ایرنا- مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: رویکرد این وزارتخانه برای کاهش بیکاری دانش آموختگان رفتن به 

سمت ایجاد دانشگاه های اجتماعی و موثر است. 
به گزارش ایرنا محمدهادی عسکری روز شنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه 
منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع 
به  عالی  آم��وزش  مراکز  دادن  سوق  داش��ت:  اظهار  بجنورد،  در  دستی 
سمت دانشگاه های اجتماعی و موثر، متناسب با نیازهای جامعه خواهد 
بود.  وی بر رصد مشکالت جامعه توسط دانشگاهیان تاکید کرد و افزود: 
دانشگاه باید راهکار برون رفت از مشکالت را ارائه دهد که در این راستا 
سمت و سوی مراکز آموزش عالی نیز تغییر خواهد کرد.  وی با بیان اینکه 
دانشگاه های اجتماعی نمی توانند نسبت به رویدادها، مسائل و مشکالت 
جامعه بی اعتنا باشند اظهار داشت: دانشجویان و اساتید باید چالش ها 
را شناسایی و راههای علمی برای برطرف شدن آن ارائه دهند.  مدیرکل 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشجو باید 
از زمان تحصیل وارد حوزه اشتغال شود و کسب و کارهای جدید و خالقانه 
طراحی کنند.  وی بر کارآفرینی دانشجویان و هنرمندان تاکید کرد و افزود: 
مسئوالن نیز باید برای ورود دانشجویان به حوزه های کارآفرینی و اشتغال 
ارزشی  ماموریت  به  خالقیت  باید  گفت:  عسکری  کنند.   هموار  را  مسیر 

دانشگاه ها تبدیل شود. 

* تجلی فرهنگ جامعه در پوشاك 
سازمان  کشور  از  خارج  ایرانیان  امور  و  فرهنگی  های  همکاری  مدیرکل 
برای خالقیت  فضا  کردن  فراهم  لزوم  بر  نیز  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگی 

دانشجویان و جوانان تاکید کرد. 
توانمندی  و  ظرفیت  از  باید  اشتغال  ایجاد  برای  گفت:  کیانی  محمدعلی 

نوآوران و ایده پردازان این حوزه استفاده کنیم. 
ایران  جای  جای  در  اف��زود:  و  کرد  تاکید  نیز  ها  فرهنگ  شناسایی  بر  وی 
اسالمی، پوشاك و زیورآالت بسته نوع نژاد و فرهنگ مردم، از تنوع بسیاری 
برخوردار است که باید به این مهم بیشتر پرداخت.  وی اظهار داشت: به 
منظور تعامالت فرهنگ و هنر ایرانی با جهان، از ظرفیت پوشاك و زیورآالت 

نیز استفاده می شود چرا که پوشاك نشان دهنده فرهنگ یك جامعه است. 
رئیس دانشگاه دخترانه کوثر بجنورد نیز با اشاره به آمیختگی هنر اسالمی و 
ایرانی با پوشاك گفت: تمامی شاخص های پوشاك با فرهنگ ارتباط تنگاتنگ 
پیوند  با فرهنگ جامعه  اینکه پوشاك  بیان  با  دارد.  سیدعلیرضا حسینی 
خورده است، افزود: مد نیز ترکیبی از طراحی و زیباشناختی برای ایجاد 

پوشاك و زیورآالت است که متاثر از اجتماع و فرهنگ است. 
به گذشته برگشت داشته باشند و  تا  از طراحان و هنرمندان خواست  وی 
گفت: با حفظ ارزش های گذشته و نوآوری باید طرح های خالقانه ای ارائه 

داد که این امر می تواند موجب کسب و کارهایی جدید شود. 
وی نبود جایگاه مناسب و تعریف شده برای شغل طراحی مد و لباس در 
کشور، عدم ارتباط طراحان و تولید کنندگان پوشاك، نبود قانون کپی رایت 
در طراحی، نبود حمایت از طراحان و نبود رشته های تکمیلی تحصیلی در 

رشته های طراحی و دوخت را از جمله مشکالت این بخش برشمرد. 
با شرکت 10  دانشجویی  و صنایع دستی  لباس  ای مد،  نمایشگاه منطقه 
دانشگاه شمال و شمال شرق کشور از امروز تا 11 اردیبهشت ماه در روزبازار 

بجنورد برپا خواهد بود. 

اردیبهشت

خبرگزاری ایکنا07
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توانمندی دانشجویان اقوام 
مختلف ایران در نمایشگاه مد و 
لباس خراسان شمالی به نمایش 
درآمد 

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد از برپایی نمایشگاه مد و لباس اقوام ایرانی در این شهرستان خبر داد. 
علیرضا حسینی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار داشت: نمایشگاه منطقه ای توانمندی های 
شهرستان  در  استان   10 دانشگاه های  حضور  با  دستی  صنایع  و  لباس  مد،  زمینه  در  دختر  دانشجویان 

بجنورد در حال برگزاری است.
وی افزود: دانشجویان دانشگاه های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان 
شمالی، گلستان، مازندران، گیالن، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در قالب 60 غرفه البسه 

و صنایع دستی خود را برای عموم در مرکز خراسان شمالی به  نمایش می گذارند.
فرهنگ  ترویج  کرد:  خاطرنشان  نمایشگاه  این  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  بجنورد  کوثر  دانشگاه  رئیس 
پوشش ایرانی اسالمی و پاسداشت هویت ایرانی اسالمی و همچنین معرفی توانمندی های دانشجویان 

این  برپایی  مهم  هدف  سه  کار  و  کسب  فضای  به  ورود  جهت  دختر 
نمایشگاه است.

وی با بیان اینکه در پایان به سه نفر از دانشجویان برتر جوایزی نفیسی 
موسیقی  شب  برگزاری  عشایری،  چادر  برپایی  افزود:  می شود  اهداء 
دیگر  از  ها  استان  محلی  های  لباس  نمایش  و  آموزشی  کارگاه  محلی، 

برنامه های این نمایشگاه به شمار می رود.
دانشجویان  توانمندی های  منطقه ای  نمایشگاه  تسنیم  گزارش  به   
یازدهم  لغایت  هفتم  از  دستی  صنایع  و  مد  لباس،  زمینه  در  دختر 
در  واقع  بجنورد  رض��ا)ع(  امام  بزرگ  بازار  محل  در  ماه  اردیبهشت 
برای  بازدید  و  می شود  برگزار  شیروان  به  بجنورد  جاده   1 کیلومتر 

عموم رایگان است.

اردیبهشت

07 خبرگزاری تسنیم

نمایشگاه توانمندی دانشجویان دختر در زمینه مد، 
لباس و صنایع دستی برگزار شد

رئیس دانشگاه تک جنسیتی کوثر گفت: نمایشگاه توانمندی دانشجویان 
دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی برگزار شد.

رئیس دانشگاه تک جنسیتی کوثر گفت: نمایشگاه توانمدی دانشجویان 
دختر در زمینه مد و لباس  و صنایع دستی  از هفت اردیبهشت شروع به 

کار کرده است و تا یازده اردیبهشت ادامه دارد.
برپایی  از  هدف  بجنورد،  کوثر  دانشگاه  رئیس 
این نمایشگاه را دادن الگو در حوزه مد، لباس 
و  ایرانی  هویت  پاسداشت  دستی،  صنایع  و 
پوشش  فرهنگ  ترویج  زمینه  ایجاد  اسالمی، 
گفت:  کرد.  عنوان  دانشگاه  در  اسالمی  ایرانی 
ارتقای توانمندی ها، مهارت های دانشجویان 
دیگر  از  کار  و  کسب  فضای  به  ورود  و  دختر 

اهداف این نمایشگاه است.
دانشجویان  نمایشگاه  این  در  گفت:  حسینی   
خراسان  های  استان  از  کارآفرینان  و  دختر 
شمالی، رضوی و جنوبی، مازندران، گلستان، 
و  اردبیل  غربی،  و  شرقی  آذربایجان  گیالن، 
آفرینه های خود  بلوچستان دست  و  سیستان 

را به نمایش می گذارند.
حسینی تصریح کرد:  نمایشگاه را به دو بخش 
ها  دانشگاه  به  را  بخشی  کردیم  بندی  تقسیم 

به  را  خودشان  آوردهای  دست  دختر  دانشجویان  که   دادیم  اختصاص 
کارآفرین  بانوان  به خصوص  کارآفرین هان  به  را  بزارند و بخشی  نمایش 

استان اختصاص دادیم.
وی افزود:  برپایی چنین نمایشگاهایی میتواند انگیزه ایجاد بکند در قشر 
فریخته کشور با توجه به این که امسال سال رونق تولید اسم گزاری شده 

است پرپایی چنین نمایشگاهی می تواند مثمر ثمر باشد.
وی با اشاره به این که نمایشگاه را از حالت صرف نمایشی خارج کردیم 
کمیته ای تشکیل دادیم کمیته علمی و داوری که هر روز گارگاه های را 

برگزار می کنیم و عالقمندان میتواند از گارگاه ها استفاده کنند.
معاونت  فناوری،  و  تحققیات  علوم،  وزارت  همکاری  با  نمایشگاه  این 
ریاست  دفتر  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  و  وزارتخانه  این  فرهنگی 

جمهوری برگزار می شود.

اردیبهشت

خبرگزاری علم و فناوری10
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60 درصد از دانشجویان کشور جذب 
بازار کار می شوند

 
 مشاور معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: 60 درصد ازدانشجویان بعد ازفارغ 

التحصیلی جذب بازار کار می شوند. 
شمالی،  خراسان  منطقه  ایسنا،  گ��زارش  به 
رحیمی در جمع خبرنگاران در حاشیه اختتامیه 
نمایشگاه منطقه ای مد، لباس و صنایع دستی 
در بجنورد با اشاره به اینکه چهار میلیون دانشجو 
در حال حاضر در کشور وجود دارد، اضافه کرد: 
با استاندار جهانی شرایط خوبی را دارا هستیم 
که باید این دانشجوها به درستی مدیریت شوند. 
وی با بیان اینکه تا چهار سال آینده نباید تعداد 
با  کرد:  تصریح  کنند،  پیدا  افزایش  دانشجوها 
شرایط فعلی ظرفیت دانشجوها تکمیل است و 
کشور، بیشتر ازاین کشش جذب در بازار کار را 

ندارد. 

و  تحقیقات  وزیرعلوم،  آموزشی  معاون  مشاور 
فناوری در رابطه با وظیفه دانشگاه ها در ایجاد 
اشتغال برای دانشجویان، تاکید کرد: دانشگاه ها 
وظیفه ایجاد شغل برای دانشجوها را ندارند اما 
باید دانشجویان را به گونه ای تربیت کنند که بعد 
از تمام شدن تحصیل، بتوانند از مهارت و توانایی 

خود استفاده کنند و وارد بازار کار شوند. 
مراکز  کار،  مراکز  تشکیل  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
این  اهمیت  از  نشان  ها  دانشگاه  در  و...  رشد 

در  داد:  ادام��ه  دارد،  ها  دانشگاه  در  موضوع 
ارتباط دانشگاه با بازار کار، آینده ی بسیار خوبی 
خواهیم داشت و شرایط امیدوارانه ای در آینده 
شاهد خواهیم بود. رحیمی با بیان اینکه هزار و 
380 مرکز کارآفرینی در دانشگاه ها فعالیت می 
کنند، اظهار کرد: 18 سال است که دانشگاه ها به 
سمت و سوی کارآفرینی حرکت کردند اما برخی 
بدون  آموزش  بر جنبه  دانشگاه ها همچنان  از 

مهارت به علت وجود منافع خود تاکید دارند. 

استاندار خراسان شمالی: 

نمایشگاه مد و لباس از 
نداشته های استان است 

های  توانمندی  ای  منطقه  نمایشگاه  اختتامیه  آیین  در  چهارشنبه  شجاعی،  محمدعلی  ایرنا  گزارش  به 
دانشجویان دختر در زمینه مد لباس و صنایع دستی در بجنورد، از ُمد و لباس به عنوان یکی از دغدغه های 

فرهنگی جامعه یاد کرد.
وی اظهار داشت: بانوان ما در حوزه مد، طراحی لباس و همچنین صنایع دستی، بسیار توانمند هستند که 

باید از این ظرفیت آنها به درستی استفاده کرد.
* تعاونی ُخرد دانشجویی تشکیل شود

استاندار خراسان شمالی همچنین بر لزوم ایجاد تعاونی های خرد توسط دانشجویان و کارآفرینان تاکید کرد 
و گفت: البته برگزاری این نمایشگاه ها نیز باید خروجی داشته باشد.

شجاعی، ارتقای توانمندی بانوان در زمینه بازاریابی و فروش محصوالت را ضروری خواند و افزود: حتی می 
توان برای تولیدات بانوان در زمینه صنایع دستی و لباس، به بازارهای صادراتی نیز فکر کرد.
وی گفت: مسئوالن این حوزه نیز باید بازارهایی را برای فروش تولیدات دانشجویان فعال و 

کارآفرین ایجاد کنند تا دست کم در این زمینه دغدغه ای نداشته باشند.
* لباس پرچم وجودی هر کس است

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد نیز در این آیین گفت: لباس نشان دهنده پرچم وجودی هر کس 
و ناخودآگاه فرهنگ جامعه است.

سیدعلیرضا حسینی اظهار داشت: باید با تکیه بر هویت و فرهنگ خودی، در برابر پوشش 
های بی هویت، بی اصل و اساس و از بین برنده فرهنگی خود را تجهیز کنیم.

وی افزود: الگوی پوشش و کیفیت لباس بیش از آنکه به شرایط اقلیمی، اقتصادی و تمدنی 
بستگی داشته باشد از باورها، ارزش ها، هنجارها ، آداب و عادات مردم منطقه نشات می 

گیرد.
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد اظهار داشت: متاسفانه لباس امروزی ما بیش از آنکه پوشش و پیشینه فرهنگی 

ایرانیان را به نمایش بگذارد، گاه تبلیغ و جلوه گاهی از تهاجم فرهنگی بیگانه است.
وی به گنجینه های کشور در خصوص لباس اشاره کرد و گفت: اگر به قطب های پوشش کشور نظر بیندازیم، 

گنجینه های بسیاری وجود دارد که باید آنها را به عنوان ارزش دیده و پاس بداریم.
وی اظهار داشت: دانشگاه نسل سه و چهار به کارآفرینی اهمیت می دهد و هم اکنون باید اشتغال پذیری 
را در دانشجویان زنده کرد تا دانشجو کارآفرین باشد. در این نمایشگاه که به مدت 3 روز با میزبانی دانشگاه 
دخترانه کوثر بجنورد برگزار شد، دانشجویان 10 دانشگاه خطه شمال و شمالشرق کشور توانمندی های خود 
در زمینه مد، لباس و صنایع دستی را در 53 غرفه به نمایش گذاشتند. دانشگاه دخترانه کوثر بجنورد، رتبه 

دوم را از نظر شمار دانشجویان در بین دانشگاه های تک جنسیتی کشور دارد.
هم اکنون بیش از 2 هزار و 800 دختر در 19 رشته گرایش این دانشگاه تحصیل می کنند.

اردیبهشت

خبرگزاری جماران11

اردیبهشت

خبرگزاری ایسنا11

استاندار خراسان شمالی 
خواستار ورود جدی طراحان در 
زمینه مد و لباس شد

 استاندار خراسان شمالی گفت: مد، لباس و صنایع دستی از دغدغه های فرهنگی محسوب می شوند و 
باید مورد توجه قرار بگیرند. 

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، محمد علی شجاعی در اختتامیه نمایشگاه منطقه ای مد، لباس 
و صنایع دستی دانشجویان دختر بجنورد، با اشاره به اینکه طراحان در زمینه مد و لباس باید جدی تر 
فعالیت کنند، اضافه کرد:  نمایشگاه های مد و لباس یکی از نداشته های استان است که باید فعاالن این 
بخش در این زمینه بیشتر فعالیت داشته باشند و نمایشگاه ها مختص به یک زمان و مکان نباشند و به کل 

جامعه تعمیم پیدا کند تا بازخورد مناسبی در سطح جامعه را مشاهده کنیم . 
باید  نیز  افزود: مسئوالن  باشد،  بازار های جهانی  در  این حوزه، حضور  در  باید هدف  اینکه  بیان  با  وی 
بازارهایی برای فروش تولیدات دانشجویان فعال و کارآفرینان ایجاد کنند تا دست کم در این زمینه دغدغه 

ای نداشته باشند و در سطح باالتری از توانمندی های خود استفاده کنند.  مقام عالی 
دولت در استان بر ایجاد تعاونی های خرد توسط دانشجویان و کارآفرینان تاکید کرد و 
گفت: برگزاری نمایشگاه ها نیز باید خروجی داشته باشد و نیروی اصلی در این زمینه 
نیز  مسئوالن  و  شود  استفاده  آنان  های  ظرفیت  از  درستی  به  باید  که  هستند  بانوان 
جدی  طور  به  را  خود  حمایت  باید  متقاضیان  سوی  از  مناسب  راهکار  دریافت  از  بعد 
از این بخش داشته باشند .  وی بر ارتقا توانمندی بانوان در زمینه بازاریابی و فروش 
با تولید انواع صنایع دستی و لباس  محصوالت نیز تاکید کرد و افزود: حتی می توان 

صادرات نیز داشته باشیم. 
شجاعی با اشاره به اینکه کارهای ارائه شده باید منطبق بر ارزش های اسالمی باشد، 
تصریح کرد: اگر در مسیر درست در این زمینه حرکت کنیم می توانیم به عنوان یک منبع 

ارز آور برای کشور فعالیت مناسبی داشته باشیم و با قدرت در این زمینه فعالیت کنیم. 
اکثر لباس های امروزی، تبلیغ تهاجم فرهنگی غربی ها است 

رئیس دانشگاه کوثرنیز در ادامه این مراسم اختتامیه  گفت: لباس نشان دهنده پرچم وجودی هر کسی 
است و باید بتوانیم با حرکت درست در زمینه پوشش های اسالمی و ایرانی فرهنگ اشتباه غربی و پوشش 
های خارجی را در کشور خود از بین ببریم.  وی با تاکید بر اینکه پوشش، نشان از باورها، ارزش ها و سنت 
مردم یک منطقه دارد، اضافه کرد: نباید به لباس، به عنوان موضوعی ساده و پیش پا افتاده نگاه کرد و باید 

یادمان باشد که لباس بخشی از فرهنگ و باورهای ما را انعکاس می دهد. 
پیشینه  باشد  مناسب  پوشش  اینکه  از  بیشتر  امروزی  لباس  متاسفانه  کرد:  بیان  کوثر  دانشگاه  رئیس 
فرهنگی ایرانیان را به نمایش بگذارد، تصویر، تبلیغ، گاه تهاجم فرهنگی و گاهی بیگانه است که متاثر از 

فرهنگ و آداب ما ایرانیان نیست. 

اردیبهشت

11 خبرگزاری ایسنا

جای خالی ارائه خالقیت و نوآوری 
در دانشگاه ها

 
امور  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  مشاور 
بانوان گفت: برای توسعه یک کشور نیاز است که 

توانمندی های جامعه به خوبی شناخته شود. 
به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، زهرا 
نمایشگاه  اختتامیه  آیین  در  رینه  کیاساالری 
دختر  دانشجویان  های  توانمندی  ای  منطقه 
در زمینه مد لباس و صنایع دستی در بجنورد 
افزود:  جای خالی ارائه خالقیت و نو آوری در 

دانشگاه ها احساس می شود. 
وی با اشاره به اینکه نقش زن در جامعه بسیار 
حتی  حاضر  حال  در   : کرد  اضافه  است،  موثر 
توانمند  بانوان  دنبال  به  ازدواج  هنگام  پسران 
و شجاع هستند و برخی از این توانمندی های 
با آموزش مناسب شکوفا  ژنتیکی و برخی هم 

توانمندی  کشورمان  بانوان  باید  و  شوند  می 
های خود را جدی بگیرند. 

برای  نمایشگاه  بودن  جذاب  بر  تاکید  با  وی 
بازدید کننده ها، عنوان کرد: روحیه خالقیت 
و نو آوری در دانشگاه ها باید بیشتر شود و در 
این زمینه جای خالی این موضوع در دانشگاه 

ها حس می شود. 
وی با بیان اینکه حرکت چنین اقدامات زیبا در 
کشور سبب توسعه خواهد شد، افزود: کسانی که 
کارهای بزرگی در کشور انجام می دهند از دامان 
همین مادران و زنان جامعه رشد کرده اند و ما 
نیز باید به رشد و توسعه زنان کشورمان اهمیت 

دهیم تا توسعه خوبی در کشور داشته باشیم. 
زمینه  بانوان در  از  افزود: حمایت مناسب  وی 
مسئوالن  عهده  به  دستی  صنایع  و  لباس  مد، 
پیدا  به طور جدی ورود  این زمینه  تا در  است 
بروز  برای  باید  بیشتری  های  فرصت  و  کنند 
استعدادها و توانمندی های بانوان فراهم شود. 

کیاساالری دانشگاه را بهترین مکان برای عرصه 
گفت:  و  دانست  دانشجویان  ه��ای  خالقیت 
دختران باید تالش خود را برای ساخت کشور 
خود داشته باشند و این به معنای جسارت در 
انجام کارهای جدید است و باید با پشتکار جدی 

توانمندی های خود را به نمایش بگذارند. 
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مشاور وزیر علوم: جای خالقیت در دانشگاه ها خالی است

بجنورد- ایرنا - مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان و خانواده 
گفت: جای خالی خالقیت، ایده پردازی و نوآوری در دانشگاه ها احساس 
می شود.  به گزارش ایرنا زهرا کیاساالری بینه، چهارشنبه در آیین پایانی 
نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد لباس 
و صنایع دستی در بجنورد، اظهار داشت: دانشگاه ها باید به سمت مهارت 
از تحصیل دغدغه ای برای کار و  تا دانشجو پس  بروند  افزایی و کارآفرینی 
اشتغال نداشته باشد.  وی با بیان اینکه دختران و زنان در حوزه مد، لباس 
و صنایع دستی بسیار توانمند هستند، افزود: در آموزه های دینی و روایات 
و  زنان  خصوص  به  و  جامعه  اقشار  توانمندی  مهارت،  کسب  به  بسیار  نیز 
مادران تاکید شده است.  مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: 

نمایشگاه توانمندی دختران در زمینه مد و لباس که با حضور برخی دانشگاه 
های کشور در بجنورد برگزار شده حرکتی خالقانه است که جای تقدیر دارد. 

کیاساالری، چنین اقداماتی را باعث توسعه خواند و افزود: ایجاد نمایشگاه ها 
در راستای توانمندسازی اقشار کارآفرین، هنرمند و دانشجو بسیار ارزشمند 
است.  وی اظهار داشت: دختران دانشجو و کارآفرین باید مورد حمایت قرار 
گیرند و این رسالت بر دوش ما مسئوالن است تا فرصتی برای بروز توانمندی 
آنان ایجاد کنیم.  وی افزود: آینده سازان واقعی جامعه، افراد خالق، ایده 
پرداز و نوآور هستند که شغل های جدیدی ایجاد می کنند و به دنبال آن 
توانمندی های دیگری نیز در جامعه بروز پیدا می کند.  وی با بیان اینکه 
دانشگاه بهترین عرصه خالقیت و ایده پردازی است اظهار داشت: دختران 
ما باید برای ساخت مملکت آماده باشند.  استاندار خراسان شمالی نیز در 
این آیین بر لزوم ایجاد تعاونی های خرد توسط دانشجویان و کارآفرینان تاکید 
کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه ها نیز باید خروجی داشته باشد.  محمدعلی 
شجاعی اظهار داشت: بانوان در حوزه مد و طراحی لباس و همچنین صنایع 

دستی بسیار توانمند هستند که باید از این ظرفیت استفاده کرد.  

دانشجوی دختر دانشگاه کوثر بجنورد 700 کیلومتر رکاب زد
بجنورد- ایرنا- »محدثه نیکویی« دانشجوی دانشگاه دخترانه کوثر بجنورد، 
تا  یزد  کیلومتری   ۷۰۰ مسیر  ایرانی،  اقوام  سواری  دوچرخه  تیم  با  همراه 
بندرعباس را رکاب زد.  رئیس دانشگاه کوثر بجنورد روز دوشنبه با اعالم این 

مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: این حرکت به پاسداشت روز ملی خلیج فارس 
با حضور دوچرخه سوارانی از اقوام مختلف ایرانی برگزار شد.

دکتر علیرضا حسینی اظهار داشت: شرکت کنندگان شامل 25 دوچرخه سوار 
مرد و زن از سراسر کشور مسیر استان های یزد، کرمان تا بندرعباس را طی 

کردند. در این تور دوچرخه سواری 
های  استان  از  کنندگانی  شرکت 
زنجان،  شرقی،  آذربایجان  تهران، 
گلستان،  فارس،  کرمان،  اصفهان، 
فارس  رض��وی،  خراسان  گیالن، 
خراسان  و  داشتند  حضور  البرز  و 

شمالی هم در این کاروان سه شرکت کننده داشت. تور مزبور هر ساله در قالب 
گروه اقوام ایرانی و با هدف تقویت دوستی و اتحاد و همچنین پاسداشت روز 
ملی خلیج فارس برگزار می شود. دانشگاه دخترانه کوثر بجنورد، رتبه دوم 
شمار دانشجویان را در بین دانشگاه های تک جنسیتی کشور دارد. هم اکنون 
بیش از 2 هزار و 800 دختر در 19 رشته گرایش این دانشگاه تحصیل می کنند.

استاندار خراسان شمالی:

 نمایشگاه مد و لباس از نداشته های استان است
 بجنورد- ایرنا- استاندار خراسان شمالی گفت: نمایشگاه های مد و لباس 
از نداشته های استان است که باید فعاالن این بخش برای رفع این خالء 

بیشتر فعالیت داشته باشند. 
به گزارش ایرنا محمدعلی شجاعی، چهارشنبه در آیین اختتامیه نمایشگاه 
منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد لباس و صنایع 
از دغدغه های فرهنگی  به عنوان یکی  لباس  و  ُمد  از  دستی در بجنورد، 
جامعه یاد کرد.  وی اظهار داشت: بانوان ما در حوزه مد، طراحی لباس و 
همچنین صنایع دستی، بسیار توانمند هستند که باید از این ظرفیت آنها 

به درستی استفاده کرد. 
 * تعاونی ُخرد دانشجویی تشکیل شود 

استاندار خراسان شمالی همچنین بر لزوم ایجاد تعاونی های خرد توسط 
دانشجویان و کارآفرینان تاکید کرد و گفت: البته برگزاری این نمایشگاه ها 
نیز باید خروجی داشته باشد.  شجاعی، ارتقای توانمندی بانوان در زمینه 
بازاریابی و فروش محصوالت را ضروری خواند و افزود: حتی می توان برای 
تولیدات بانوان در زمینه صنایع دستی و لباس، به بازارهای صادراتی نیز فکر 
کرد.  وی گفت: مسئوالن این حوزه نیز باید بازارهایی را برای فروش تولیدات 
دانشجویان فعال و کارآفرین ایجاد کنند تا دست کم در این زمینه دغدغه ای 

نداشته باشند. 
 * لباس پرچم وجودی هر کس است 

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد نیز در این آیین گفت: لباس نشان دهنده پرچم 
ناخودآگاه فرهنگ جامعه است.  سیدعلیرضا حسینی  وجودی هر کس و 
اظهار داشت: باید با تکیه بر هویت و فرهنگ خودی، در برابر پوشش های 
بی هویت، بی اصل و اساس و از بین برنده فرهنگی خود را تجهیز کنیم.  
وی افزود: الگوی پوشش و کیفیت لباس بیش از آنکه به شرایط اقلیمی، 
اقتصادی و تمدنی بستگی داشته باشد از باورها، ارزش ها، هنجارها ، آداب 
و عادات مردم منطقه نشات می گیرد.  رئیس دانشگاه کوثر بجنورد اظهار 
داشت: متاسفانه لباس امروزی ما بیش از آنکه پوشش و پیشینه فرهنگی 
ایرانیان را به نمایش بگذارد، گاه تبلیغ و جلوه گاهی از تهاجم فرهنگی بیگانه 
است.  وی به گنجینه های کشور در خصوص لباس اشاره کرد و گفت: اگر به 
قطب های پوشش کشور نظر بیندازیم، گنجینه های بسیاری وجود دارد که 

باید آنها را به عنوان ارزش دیده و پاس بداریم. 
وی اظهار داشت: دانشگاه نسل سه و چهار به کارآفرینی اهمیت می دهد 
دانشجو  تا  کرد  زنده  دانشجویان  در  را  پذیری  اشتغال  باید  اکنون  هم  و 
دانشگاه  میزبانی  با  روز   3 مدت  به  که  نمایشگاه  این  در  باشد.   کارآفرین 
و  برگزار شد، دانشجویان 10 دانشگاه خطه شمال  بجنورد  کوثر  دخترانه 
شمالشرق کشور توانمندی های خود در زمینه مد، لباس و صنایع دستی را 
در 53 غرفه به نمایش گذاشتند.  دانشگاه دخترانه کوثر بجنورد، رتبه دوم 

را از نظر شمار دانشجویان در بین دانشگاه های تك جنسیتی کشور دارد. 
این دانشگاه  از 2 هزار و 800 دختر در 19 رشته گرایش  اکنون بیش  هم 

تحصیل می کنند. 
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