دریچه

در راستای تالش برای تسریع بهرهبرداری
انجام شد

بازدید از مهمترین پروژههای
عمرانی در شهر قم

لزومتوسعهتعاونیهایدانشبنیان

بخشمعدننقشبسزاییدررونقاقتصادیمناطقدارد

لرستان /گروه استانها :مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیلرستانبااشارهبهافتتاحمرکزنوآوریتعاونتاهفتهآیندهگفت:باید
تعاونیهایدانشبنیانراتوسعهوازلحاظکمیوکیفیآنهاراحمایتکنیم.
علیآشتاباظهارکرد:یکیازنقاطضعفماایناســتکهدرکارگروهیبهآنجایگاهواقعیخودنرسیدهایمکهباتقویتتعاونیها
میتوانبهاهدافآنبرسیم.ویعنوانکرد:امروزپاسخگوییبهنیازهایمشترکدرشاخصههایتعاونیهاستکهفعالیتآنبهخوبی
مشخصومعیناستواعضاوبازرسانبرعملکردهیئتمدیرهنظارتدارند.آشتاب،بااشارهبهاینکهدرحالحاضر۲۸۵۴تعاونی
فعالدرسطحاستانداریم،تصریحکرد:درسطحکشور۱۰۰هزارتعاونیدرسطحکشــورداریمکهکهاگردرنظامتوزیعکاالهای
اساسیبهبخشتعاوناعتمادشودمیتوانیمشاهدتنظیمقیمتاجناسدربازارباشیم.

اردبیل /گروه استانها :رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستاناردبیلگفت:بخشمعدنباتوجهوبرنامهریزیدقیقمیتواند
نقشمهمیرادرتوسعهاقتصادیاستانایفاکند.
رامینصادقی،درجلسهبررسیپهنههایمعدنیاستاناردبیلباحضورمعاونوزیرصمتاظهارکرد:هموارهبخشمعدنوصنایع
معدنیدرکنارکشاورزیمهمترینپیشراناقتصادیمحسوبشدهوسهمغیرقابلانکاریدرطرحریزیهایاقتصادیوصنعتیایفا
میکند.ویخاطرنشانساخت:دربسیاریازکشورهایمطرحمعدنیدیگردنیانیزبخشمعدنسهمقابلتوجهیدرتولیدناخالص
داخلیبهعنوانشاخصیاساسیدرتعیینمیزانتولیدودرآمدملیکشوربهخوداختصاصدادهاست.ویافزود:نیازبیشازپیشبه
برنامهریزیدربخشاکتشافموادمعدنیبهعنواننخستینومهمترینحلقهدرزنجیرهارزشموادمعدنیوفلزیاست.
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قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

naslfarda

Provinces

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان:

افزایشرشدسرمایهگذاریخارجیدراستان

توزیع  ۱00مجموعه آموزشی
و کمکآموزشی
مازندران  /الهه امیری

news@ naslefarda.net

مدیرکلنوسازیمدارساستانمازندرانگفت:
۱۰۰مجموعهآموزشیوکمکآموزشیریاضی،
فارســی،علوم،جغرافیاوفیزیکبینمدارس
ابتدایی،متوسطهاولودوماستانتوزیعشده
است.قربانعلیشیرزاداظهارداشت:درراستای
کمکبهبهبــودفرایندیاددهــیویادگیری
دانشآموزانوباتوجهبهتغییراتایجادشده
درکتبدرسیتالشبرایناستکهمدارس
استانبهکیتهایآموزشیتجهیزشوند.وی
باتوجهبهگسترشتکنولوژیووسایلکمک
آموزشییادآورشد:استفادهازوسایلآموزشی
اینامکانرابهمعلممیدهدکهبااطمینانبه
تدریسمفاهیمعلمیوعملــیبپردازد؛بدون
شکاینوسایلنقشیارزندهدرجلوگیریاز
افتتحصیلیویادگیریمطالبدرســیایفا
میکند.شیرزادافزود:اگرمطالببااستفادهاز
وسایلآموزشیارائهشودوهریکازاینوسایل
مکملهمباشند،یادگیریافزایشمییابد.
رئیس جهاد دانشگاهی البرز:

سالمتی را میتوان پسانداز کرد

البرز/گروه استانها :رئیــسجهاددانشگاهی
البرزگفت:خونبندنافمیتواندبیشاز۸۰نوع
بیماریکهممکناســتنوزاددرآیندهبهآنها
مبتالشودرادرمانکند.احمدرضافیروزیگفت:
نمایندگیبانــکخونبندنافالبرزازســال۹۳
فعالیتخودرادرخدمترسانیبهمردماستانآغاز
کردهوتاکنونتوانستهذخیرهسازی۲۲۹۴نمونه
خونبندنافرادرشــرکتفناورییاختههای
رویانبهخوداختصاصدهد.

پیگیری اقدامات ۱۸گانه
آمادگی با حمالت سایبری

همدان  /مریم بیگدلو

مدیــرکلاقتصــادوداراییاســتانهمــدانگفت:
خوشبختانهدرکشوربهخصوصاستانهمدانشاهد
رشدسرمایهگذاریبخشخصوصیهستیمکهتاثیری
بسزاییدررشداقتصادیخواهدداشت.
ســیدناصرمحمودیافزود:دونیروگاهبرایتولیدبرق
استانبهارزشهشــتمیلیونیوروبهاستانهمدان
واگذارشدهاســت.ویبااشارهســرمایهگذاریانجام
شدهدربخشمیراثفرهنگیوکشاورزیعنوانکرد:
دربخشکشــاورزیومیراثفرهنگیوگردشگریو
صنعتومعدنهمطرحهاییآمادهشــدهکهبهزودی
انجاممیشود.مدیرکلاقتصادوداراییافزود۳۰:درصد
صاحبانسهامعدالت،سهامخودرابهصورتمستقیمو
مابقیرابهصورتغیرمستقیمبرداشتوانتخابکردند.
محمودیبااشارهبهاینکهارزشسهامعدالتروزبهروز
افزایشمییابد،مطرحکرد:مردمدرآزادسازیسهام
عدالتخودعجلهنکنندوارزشاینســهامهماکنون
۱۹میلیوناستکهافزایشخواهدیافت.
ویبااشــارهبهوضیعتبازاربورسبیانکرد:ویژگی
اصلیبازاربورسوســرمایه،افــتوخیزهایفراوان
ونوسانهایزیاداستکهطبقاطالعیهدولتازهفته
آیندهوضعیتبازاربورسبهترخواهدشد.محمودی
درادامهگفت:مردمبایددراینبازارصبروحوصلهای
بیشترداشتهباشــندوبهمنظورکســبسودبیشتر
اطالعاتخودرازیادکنند.محمــودی،بابیاناینکه
فرصتهایپیشنهادیســرمایهگذاریتوسطمراکز
خدماتسرمایهگذاریاســتانهاارائهمیشود،افزود:

کرمانشاه /اکبر میثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

ســاخت  ۶۵۶واحد ویال بــه همراه
واحدهای مســکونی ،کلینیک ،مرکز
و سالن ورزشی ،ســالن فوتسال ،دو
واحد زمین چمن،دو زمین تنیس۱۰ ،
ایستگاه اتوبوس در این محل پیشبینی
شده است

نمایندگاندســتگاههایاجراییاستانهمدانشامل
جهادکشــاورزی،صنعت،معدنوتجــارتومیراث
فرهنگیبهصورتمســتمردراینمرکزحضوردارند.
مدیرکلاموراقتصادیوداراییاستانهمدانیادآوری
کرد۶۰:بنگاهاقتصادیمعرفیشــدهواستانهمدان
دراینخصوصجزو۱۰استانبرتردرکشورشناخته
شدهاست.
اجرای بزرگترین طرح سرمایهگذاری
خارجی با همکاری شهرداری همدان و
ترکیه
مدیرکلاموراقتصــادیوداراییاســتانهمداناز
اجرایبزرگترینطــرحســرمایهگذاریخارجیبا

عنوان«باغویال»خبردادوگفت:اینطرحبامشارکت
سرمایهگذاریازترکیهوشهرداریهمدانوبااعتباری
افزونبر۷۲میلیوندالراستودرزمینیبهمساحت
۱۰۳هکتاراجراییمیشود.
ویاضافهکــرد:ســاخت۶۵۶واحدویالبــههمراه
واحدهایمســکونی،کلینیک،مرکزوسالنورزشی،
ســالنفوتســال،دوواحدزمینچمــن،چهارزمین
بستکبالروباز،دوزمینتنیس۱۰،ایستگاهاتوبوسدر
اینمحلپیشبینیشدهاست.مدیرکلاموراقتصادی
وداراییاستانهمدانادامهداد:شرکتترکیهایقرار
استمسجدومدرســهدرزمینیبهمساحتدوهزار
مترمربعبهصورتبالعوضدراینمحلاحداثکند.

محمودیگفت:مبلغارزیپیشبینیشدهبرایاجرای
اینطرحافزونبــر۷۲میلیوندالرســرمایهگذاری
خارجیاستاماپیشبینیمیشودتا۱۵۰میلیوندالر
نیزافزایشیابد.
ویبابیاناینکهاینطرحسهسالهاجرامیشودافزود:با
تکمیلآنبرای۴۰۰تنبهصورتمستقیموبرایپنج
هزارنفربهطورغیرمستقیمفرصتشغلیایجادشده
همچنین۳۰فردخارجیدراینشرکتمشغولبهکار
میشوند.مدیرکلاموراقتصادیوداراییاستانهمدان
گفت:پسازاتماماینطرح،تفاهمنامههاییبابرندهای
مهمتجاریوتولیدیمنعقدشدهتابرندهایبینالمللی
درهمدانبرایسرمایهگذاریحضوریابند.

مشهد

اراک

برای نخستینبار در خراسانرضوی

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی:

تأسیس کمیتهامداد نشانگر اهمیت و جایگاه محرومان است

دانشگاه علمیکاربردی درحوزه خدمات خودرویی دانشجو میپذیرد

مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران
خبر داد:



مدیرعامل برق غرب:

news@ naslefarda.net

عکس :نسل فردا

پسازدستورشهردارقمبرایتسریعدراجرای
پروژههایبــزرگعمرانیدرشــهربازدیدی
ازســویمدیرانشهریبرایتســریعدراین
پروژههاوحلمشکالتآنهاصورتگرفت.در
بازدیدمدیرانشهریازپروژههایعمرانی،چند
پروژهمهمشهرقمکهعملیاتعمرانیآنهادر
مراحلپایانیبهسرمیبرد،موردبررسیقرار
گرفتند.شهربازیبوستانغدیر،باغپرندگان،
بوستانخضر،بوستانشهیدزینالدین،بوستان
کوثر،سولهمدیریتبحرانمنطقه،۸بوستان
محلهیکمســکنمهرو...ازجملهپروژههایی
بودندکهازسویمدیرانشهرداریقمدراین
بازدیدموردبررسیقرارگرفتند.دراینبازدید
معاونخدماتشهریشهردارقم،معاونفنی
عمرانی،مدیرکلارتباطــاتواموربینالملل
معاونمالیواقتصادی،معــاونحملونقل
وترافیک،مدیرکلحوزهشــهردارو...حضور
داشــتند.یکیازپروژههاییایــنبازدیدباغ
پرندگانشــهرقمبودکهعملیاتاجراییآن
بیشاز۹۰درصدپیشــرفتفیزیکیداشــته
وبــهزودیدراختیارشــهروندانقرارخواهد
گرفت.پروژهدیگرمجموعهبوســتانکوثرو
بوستانخضربودکهاجرایعملیاتروشنایی
وتأمینهزینههایآنموردتاکیدقرارگرفت.
بازدیدازسهبوستاندرمنطقه۸شهرداریقمو
سولهمدیریتبحراناینمنطقهازدیگربرنامهها
بود،دراینبازدیدتکمیلسریعترمحوطهسوله
مدیریتبحرانمنطقه۸شــهرداریقممورد
تاکیدقرارگرفت.سیدامیرسامع،معاونخدمات
شهریشهرداریقمدرحاشــیهاینبازدیدبا
اشارهبهجلساتبرگزارشدهوتاکیدشهرداربر
ایجادیکجهشدرافتتاحپروژههایعمرانی
سطحشهر،اظهارداشــت:باتوجهبهتاکیدی
کهشهرداربرایتسریعپروژههایعمرانیشهر
وتکمیلاقداماتاجراییاینپروژههاداشتند
اینبازدیدباحضورمدیرانشهرداریقمصورت
گرفت.ویافــزود:دراینبازدیدتالشکردیم
اینپروژههاراازلحاظوضعیتقراردادی،مالی،
اجراییوفنیبررسیکنیموپشتیبانیکافی
برایبهرهبرداریسریعترراانجامدهیم.معاون
خدماتشهریشهرداریقمبااشارهبهنقش
اینبازدیدهادرتسریعتصمیمگیری،افزود:در
اینبازدیدکهازپروژههایمنطقه۴و۸شهرقم
صورتگرفت،تصمیماتمناسبیگرفتهشد.
سامع،بهشرایطپروژههایموردبازدیداشاره
کردوگفت:بخشیازاینپروژههارابرایآخر
شهریورآمادهکردهوبخشدیگررابرایماهبعد
دراختیارمردمقرارخواهیمداد.
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استانها

کوتاهازاستانها

مشــهد /زهرا آخوندی :رئیسدانشگاهجامع
علمیکاربردیخراسانرضویبابیاناینمطلبکه
خراسانرضوییکیازقطبهایصنعتخودروی
کشوراســتگفت:برایاولینباردانشگاهجامع
علمیکاربردیخراسانرضویدرحوزهخدمات
خودروییدانشجومیپذیرد.دکترمرتضیتشکری
نیازبهرشتهدانشــگاهیاینصنعترادراستان
بسیارملموسدانستوافزود:سعیداریمباپذیرش
دانشــجووتربیتجواناندررشتههایمرتبطبا
تعمیرونگهداریخودرووخدماتپسازفروش
آنسطحکمیوکیفیصنعتخراسانراافزایش
دهیم.ویبابیــاناینکهدانشــگاهجامععلمی
کاربردیاینقابلیتراداردکهدررشتههایمورد
احتیاجاستانتکنسینومهندسفناورتربیتکند

اظهارداشت:سعیداریمدرتمامحوزههایصنعت
باتربیتتکنسینومهندسفناورخألاستاندر
زمینهنیروهایمتخصصراجبرانکنیم.تشکری
گفت:همچنیندرحوزهصنعتنانکهیکصنعت
استراتژیکبرایکشورواستاناستنیزدانشجو
پذیرشخواهیمکرد.ویبابیــاناینمطلبکه
باعلمیشدنهرچهبیشترصنعتنانمیتوانیم
استقاللکشوررابیشترحفظکنیم،تصریحکرد:
آمارهایارائهشدهازاســرافوازبینرفتنگندم
ودیگرغالتدرتهیهنانبسیارتأسفبرانگیزاست.
دانشگاهجامععلمیکاربردیاینآمادگیرادارد
چهبهصورتمقاطعدانشــگاهیوچهبهصورت
دورههایپودمانی،نیازهایاستاندرزمینههای
آموزشیمهارتیوشغلیرابرآوردهکند.

اراک  /رضوان داودیجــم :مدیرکلکمیته
امداداستانمرکزی،درنشستخبریبااصحاب
رسانهپیرامونبرنامههایحوزهاشتغالوجشن
عاطفههاگفت:تأســیسکمیتهامدادبالفاصله
بعدازپیروزیانقالبنشــانگراهمیتوجایگاه
محرومانازمنظرامامخمینــی(ره)درجامعه
اسالمیاست.رسیدگیبهحالفقراونیازمندانو
برگزاریرزمایشمواساتوهمدلیلبیکیدوباره
بهفرمانمقاممعظمرهبریبود.کمیتهامدادامین
مردماستوبابهرهگیریازفناوریهاینویندر
ایننهاد،میزانکمکهایمردمیباوجودشیوع
ویروسمنحوسکرونادرپنجماههنخستامسال
بامبلغ۶۹میلیاردتومانبهنسبتمشابهسالقبل
۳۴درصدرشدداشتهاست.مجیدمؤمنی،ادامه

داد۵۶۰۰.دانشآموزو۶۶۱دانشــجودرسطح
استانتحتحمایتکمیتهامداداستانمرکزی
هستند؛باتوجهبهشــرایطفعلیوآموزشهای
مجازیبسیاریازخانوادههافاقدگوشیهوشمند
هســتندکهازخیرانبزرگواردرخواستداریماز
طریقکد*۱۴#ویا*۸۸۷۷* #۰۸۶درکمک
بهدانشآموزانکمبضاعــتیاریگرکمیتهامداد
باشند.شــورعاطفههاامســالاز۲۲شهریورماه
تا۷مهرماههمزمانباسراسرکشــوردراستان
مرکزیبرگزارمیشودومردمنیکاندیشاستان
میتوانندکمکهایخودراازطریقدفاترکمیته
نیکــوکاریوهمچنینکدمهربانی

امداد،مراکز
*۸۸۷۷*۰۸۶#بــهدســتدانشآمــوزانو
دانشجویاننیازمندبرسانند.

اصفهان
مدیرعامل شرکت آبفا درباره سرمایهگذاری فوالدمبارکه
در احداث شبکه فاضالب مبارکه و لنجان مطرح کرد:

مصداق بارز کار جهادی است
نسل فردا /گروه استانها مدیرعاملشــرکتآبفااستان
 news@ naslefarda.netاصفهاندرجلســه بررســی
مشکالتشهرستانمبارکهدر
حوزهآبوفاضالبعنوانکرد:سرمایهگذاریفوالدمبارکهدراحداث
شبکهفاضالبشهرستانهایمبارکهولنجان،مصداقبارزکارجهادی
اســتوفوالدمبارکهعلیرغمتوافقاولیه،فراترازتعهداتخودعمل
کردهوشهرهایدیگررانیزپوششدادهاست.
هاشمامینیعنوانکرد:ازسال۶۲تاســال۹۲کهشبکهفاضالببا
اعتباراتدولتانجاممیگرفت،تنها۳۰درصداینشبکهپیشرفت
وپسازعقدقراردادمذکورمابینشــرکتآبفاوفوالدمبارکهسرعت
اجرایشبکهفاضالب۱۴برابرشدواکنونبهبیشاز۹۵درصدپیشرفت
رسیدهاست.

ویدرادامهافزود۱۰:ســالپیشدرکمیتهسالمتوامنیتقضایی
استانبارهاجلساتیبرگزاروموضوعفاضالبشهرهایمبارکهمطرح
میشد.فاضالببهطورمستقیموغیرمستقیمواردرودخانهزایندهرود
میشدومردمدردفعفاضالبدچارمشکلبودند.
امینی،بستهشــدنرودخانهزایندهرودرانقطهعطفیدرپیشبرداین
عملیاتدانستوعنوانکرد:دراولینســالیکهرودخانهزایندهرود
بستهوصنعتاســتاندچارمشکلشد،پیشــنهادشدشرکتفوالد
مبارکهبرایایجادشبکهفاضالبورودپیداکندتاعالوهبرحلمشکالت
شــبکهفاضالبشــهرهایمبارکهولنجانوحلمشــکالتزیست
محیطی،صنعتبتواندازمحلتصفیهپسابوبازچرخانیآندرسیستم
بخشیازکمبودآبخودراجبرانکند.درعینحالبااینکارباراین
پروژهکهرویدوشدولتبود،برداشتهشد.
ویادامهداد:چاههاییکهقب ً
البرایدفعفاضالببهروشسنتیحفر
میشدمشکالتبسیارزیادیداشتوجدایازجنبهسالمتیوبهداشت

برایتمامزیرساختهاازجملهتاسیســاتزیرزمینوآسفالتمعابرو
خانههایشهروندانمشکلسازبود.
مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستاناصفهانگفت:برایاجرایاین
پروژهتاامروزبیشاز۳۰۰میلیاردتوماندراینشهرستانهزینهشده
است،کاریکهدرشرایطاقتصادیامروزکشوربرایدولتامکانپذیر
نبود،ظرف۴تا۵سالبهفرجامرسید.
ویازسرمایهگذاریشرکتآبوفاضالباستاندربسیایازشهرها
ازجملهشاهینشهر،دولتآباد،نجفآباد،برخوار،اصفهان،فوالدشهرو
بهارستانبرایجمعآوریوبازیافتپسابخبردادوگفت:اینکاربسیار
ضروریاســت؛چراکهآیندهرودخانهزایندهرودووضعیتسفرههای
زیرزمینیمشخصنیســتوبایدبهفکراســتفادهبهینهازمنابعآبی
باشیم.

مدیرعاملشــرکتبرقغرب،درچهارمین
جلســهکمیتهمدیریــتبحــرانوپدافند
غیرعاملبرضرورتانجــاماقدامات۱۸گانه
آمادگیومقابلهباحمالتسایبریکهازسوی
شرکتتوانیرابالغشــده،تأکیدکردولزوم
تشکیلمستمرجلساتکمیته«دفاعسایبری»
رایادآورشد.علیاســدیبرضرورتپایش
خاموشــیها،تهیهفایلهایپشتیبانبرای
کلیهنرمافزارهایموجوددیسپاچینگ،کنترل
ترددبهپستهایDCSومراکزدیسپاچینگو
بررسیصالحیتکاربرانسیستمهاتأکیدکرد.
فرزادحبیبیمجریمدیریتبحرانوپدافند
غیرعاملاینشرکتنیزگفت:تهیهتجهیزات
کلیدیوجایگزینباهدفاســتمرارتولید،
پایداریخطوطوتســهیلمدیریتبحران
درسالجاریوخریدلوازمموردنیازامنیت
فضایسایبریازمصوباتاینجلسهاست.
معاون دانشگاه جامع علمیکاربردی:

این دانشگاه قرار نیست
جدا از اجتماع باشد

دریاقدرتی پور  /گروه استانها
powerfulsea@gmail.com

معاونفرهنگیودانشــجوییدانشگاهجامع
علمیکاربردیتاکیدکرد:ایندانشــگاهقرار
نیستجداازاجتماعباشد.احمدرضاپیشبین
درمصاحبهمطبوعاتــیدرجمعخبرنگاران
افزود:ماهیتدانشگاهعلمیکاربردیبادیگر
دانشگاههایکشــورمتفاوتبودهوبارسالت
مهارتمحــوریدرپیتربیــتمهارتهای
کاربردیبهدانشجویاناست.ویبابیاناینکه
کدرشتهمحلهایدانشــگاهعلمیکاربردی
براســاسنیازجامعهوبهطورخــاصنیازهر
استانبهصورتمتفاوتتعریفمیشود،اظهار
داشت:دردورهایتوســعهکمیدانشگاهها
درکشــوربهواسطهشــرایطمختلفایجاد
شــدوامروزبااینشــرایطمواجهنیستیمو
نمیخواهیمصرفاًدانشــجوبامدرکخاصی
تربیتکنیم؛بلکهبهدنبالتربیتدانشجوی
مهارتآموزهســتیم.معاوندانشگاهجامع
علمیکاربــردی،ازفعالیت۶۰۰مرکزعلمی
کاربردیدرکشــورخبــردادوتصریحکرد:
بیشاز۵هزارکدرشــتهمحلمتناســببا
نیازاستانهاطراحیشــدهاست.پیشبین
افزود:پذیرشدانشــجویاندردانشگاههای
علمیکاربردیکشــوربهصورتبومیاست
وبراساسنیازتعریفشــدهاست.ویگفت:
دانشگاهعلمیکاربردیدرمیاندانشگاههای
کشوربراساسبعدمهارتیاولاست.رشتههای
دانشگاهفنیحرفهایعامورشتههایدانشگاه
علمیکاربردیخاصاست؛ازاینروازدانشگاه
فنیحرفهاینیزباالترهســتیم.سرپرســت
حوزهریاســت،روابطعمومیوپاسخگویی
بهشــکایاتدانشــگاهعلمیکاربردیگفت:
مهر،۹۹تعداد۳۴۰هــزارظرفیتپذیرش
دانشــگاهبود.پیشبینبابیاناینکهاعتقاد
مادردانشــگاهعلمیکاربردیایناستکه
دانشجودرنیمسالسومآیندهشغلیخودرا
پیداکردهباشد،اظهارکرد:دانشجونبایدبعداز
فارغالتحصیلیبهدنبالشغلباشد،بلکهباید
مهارتهارافراگرفتهوخودکارآفرینباشــد.
ویبااشارهبهافزایشنرخبیکاریدرمقاطع
تحصیالتتکمیلیودکتری،اظهارکرد:در
دورهایتوسعهکمیدانشــگاههادرکشوربه
واسطهشرایطمختلفایجادشدوامروزبااین
شرایطمواجهنیســتیمونمیخواهیمصرفاً
دانشجوبامدرکخاصیتربیتکنیم،بلکهبه
دنبالتربیتدانشجویمهارتآموزهستیم.
سرپرســتحوزهریاســت،روابطعمومیو
پاسخگوییبهشکایاتدانشگاهعلمیکاربردی
بااشارهبهتأسیس۸۳۰کدرشتهمحلجدید
و۲۷مرکزجدیددرســطحکشــور،گفت:
دراســتاناصفهاننیزمرکــزآموزشعلمی
کاربردیمهدقرآنکریمرسماافتتاحشد.

