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جامعه  ٣

ثبت نام  اهل بیت(ع) گفت:  و حدیث کریمه  قرآن  مرکز  واحد خواهران  مسئول 
کالس هاى قرآنى و معارفى مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت(ع) ویژه خواهران آغاز 
شده است و تا 17 مهرماه جارى ادامه دارد.  به گزارش آستان مقدس حضرت فاطمه 
معصومه(س)، خانم موذن با اشاره به آغاز ثبت  نام کالس هاى قرآنى و معارفى مرکز قرآن 
و حدیث براى خواهران اظهار داشت: عالقه مندان با مراجعه به تارنماى (سایت) مرکز 
قرآن و حدیث به نشانى https://qhkarimeh.ir/ مى توانند در کالس ها ثبت نام 

کنند. وى افزود: کالس هاى قرآنى مرکز شامل کالس هاى حفظ قرآن، قرائت، ترجمه 
و مفاهیم، روخوانى، روانخوانى، تجوید، حفظ آزاد، مصحف و دیگر کالس ها مى شود و 
کالس هاى معارفى شامل کالس هاى مهدویت، احکام عمومى، احکام کاربردى، احکام 
بانوان،تربیت فرزند، همسردارى، صحیفه سجادیه، نهج البالغه، مصحف، تغذیه اسالمى 

و دیگر کالس هاى مرتبط براى خواهران مى شود.
وى با اشاره به شیوه برگزارى کالس ها گفت: کالس ها بر اساس شیوه نامه هاى 

بهداشتى و دستورات ستاد مقابله با کرونا یا به صورت حضورى و محدود و یا به صورت 
غیرحضورى و مجازى برگزار خواهد شد.

موذن افزود: خانواده ها مى توانند فرزندان خود را که در گروه سنى هشت سال به باال 
هستند، در کالس هاى این مرکز ثبت نام کنند و شیوه برگزارى کالس ها براى دانش 

آموزان به صورتى است که با کالس هاى درسى آن ها تداخل زمانى ندارد.
وى یادآور شد: ثبت نام ترم جدید در مدت یک ترم، حدود سه ماه است.  

ثبت نام در کالس هاى قرآنى و معارفى حرم مطهر  

بانـوى کرامـت گفـت:  سـخنران حـرم مطهـر 
درگیـرى اصلـى دیـن در مقابل بـا مومنـان نیم بند 
و دیـن غلـط اسـت، نـه اینکـه دعـوا سـر اخـالق و 
اصـل وجود خـدا و لـزوم نبوت باشـد، بلکـه پیامبر 
خاتـم مبعـوث شـد تـا مسـاله والیـت الهـى را 

درسـت کنـد.
 حجت االسـالم والمسـلمین علیرضـا پناهیـان 
بـا اشـاره بـه  بانـوى کرامـت،  در حـرم مطهـر 
اینکـه اعـراب جاهلـى افـراد بـا اخـالق و دیندارى 
بودنـد و خـدا و رسـول را قبـول داشـتند، گفـت: 
امـام  افـراد دینـدار مقابـل  در آخرالزمـان هـم 
زمان(عـج) خواهنـد ایسـتاد کـه تفاسـیر غلـط از 

کتـاب خـدا دارنـد.
وى بـا بیـان اینکـه چـون مشـرکان در مقابـل 
پیامبـر(ص) ایسـتادند، حـق نداریم هر بـدى را به 
آنـان نسـبت دهیـم، ابـراز کـرد: در فیلم هایـى که 
سـاخته مى شـود، عرب جاهلـى خیلى بـد نمایش 
داده شـدند در حالـى کـه جامعـه مکـه جامعـه 

اخالقـى و معتقـد بـه خـدا بودنـد.
وى افـزود: در روایـات دربـاره قریـش حرف هـاى 
خیلـى خوبـى زده شـده اسـت و حتـى بدتریـن 
ابیطالـب  پیامبـر(ص) کـه در شـعب  دشـمنان 
پیامبـر(ص) را محاصـره کردنـد و بعـد از رحلـت 
حضـرت ابیطالـب قصـد کشـتن پیامبـر(ص) را 
داشـتند، همیـن افـراد بـه قـدرى حرمـت کعبـه 
و ماه هـاى حـرام را داشـتند کـه در ایـام حـج 
پیامبـر(ص) را آزاد مـى گذاشـتند تا به حـج بیایند 
و تبلیـغ کننـد و ایـن نشـانه تمـدن و عقالنیـت 

قریـش اسـت.
وى بـا بیـان اینکـه اگـر بدانیـم عـرب جاهلـى 
معلـوم  بودنـد،  دینـدار  و  اخـالق  بـا  متمـدن، 
مى شـود کـه بعثـت پیامبـر(ص) بـراى چـه بـوده 
اسـت؛ گفـت: پیامبـر(ص) در مذهبى تریـن شـهر 
و در میـان منتظـران پیامبـر خاتـم ظهـور کردنـد 
و مبعـوث شـدند و امـام صـادق(ع) مى فرماینـد؛ 
عـرب جاهلیـت غسـل جنابـت داشـتند و عبـادت 

. نـد د مى کر
وى بـا اشـاره به آیـه 50 و 51 سـوره فرقـان گفت: 
خداونـد مـى فرمایـد اگـر مـا مى خواسـتیم در هر 
روسـتا و قومى یـک پیامبـر مى فرسـتادیم، ولى تو 
اى پیامبـر از کافـران اطاعـت نکن و بـا آن ها جهاد 
کبیـر انجـام بـده، زیـرا کافـران مـى گفتنـد براى 
هـر قومـى یـک پیامبـر بایـد باشـد تـا هیـچ قومى 
زیـر بار اطاعـت از فـردى از قـوم دیگر نباشـد، ولى 
خداونـد مى فرمایـد بـا ایـن تفکـر باید جهـاد کبیر 
که بـزرگ ترین نـوع جهاد اسـت را انجـام داد، زیرا 

ایـن مسـاله خیلـى مهم اسـت.
ــه اینکــه جــان پیامبــر(ص)  ــا اشــاره ب پناهیــان ب
در ســایه شــیخوخیت و احتــرام بــه پیــر قــوم حفظ 
ــه  ــراى جامع ــزرگ ب ــاز ب ــک امتی ــن ی ــد و ای ش
جاهلــى اســت، گفــت: باالتریــن نــوع دموکراســى 
ــراى تصویــب  در آن جامعــه رواج داشــته اســت و ب
ــا  ــود ت ــاق آرا مى ب ــد اتف ــزى بای ــر چی ــراى ه و اج
ــه  ــى ک ــار بدى های ــن در کن ــود، بنابرای ــرا ش اج
داشــته اند، خیلــى انســان هاى بــا کمــاالت و 

ــد. ــى بودن ــب فضل صاح
وى گفـت: در روایـت داریـم کـه وقتـى قائـم مـا 
قیـام مى کنـد، جهـل مـردم در مواجهـه بـا او 
شـدیدتر از آن چیـزى اسـت کـه در مواجهـه بـا 
رسـول خـدا(ص) انجـام دادنـد، زیـرا در زمانـى 
کـه رسـول خـدا(ص) مبعـوث شـدند، آن هـا بـت 
مى پرسـتیدند و بت هـا را شـفیع خـود در برابر خدا 
مى دانسـتند، ولـى وقتـى مهـدى ما قیـام مى کند، 
مردمـى کـه مقابـل ایشـان مـى ایسـتند بـه کتاب 
خـدا تمسـک مى کننـد و برداشـت هاى نادرسـت 

از قـرآن مى کننـد.
وى بـا بیـان اینکه افـراد ملحد و بى دیـن در مقابل 
انبیـاى الهـى تـوان ایسـتادگى را نداشـتند، افزود: 
کسـانى کـه در مقابـل انبیـا ایسـتادند، افـرادى 
بودنـد کـه دینـدار بودنـد و مى گفتنـد مـا دیـن آبا 
و اجـدادى خـود را رهـا نمى کنیـم و دیـن شـما را 
بپذیریـم؛ بنابرایـن کسـانى کـه برداشـت غلـط از 
دیـن دارنـد در مقابـل دیـن حـق مى ایسـتند، زیرا 

بى دیـن تـوان مقابلـه را نـدارد.
وى بــا بیــان اینکــه نظــام ســلطه ســکوالر 
ــت  ــتند و در یهودی ــدار هس ــه دین ــتند، بلک نیس
ــزود: همیــن  خــود بســیار مســتحکم هســتند؛ اف
ــه  ــم ب ــه مســیحیان ه ــث شــدند ک ــان باع یهودی
ــزى  ــن آن چی ــد، بنابرای ــرى روى بیاورن ــه گ اباه
ــت  ــط اس ــن غل ــتاد دی ــل آن ایس ــد مقاب ــه بای ک

ــى. ــى دین ــه ب ن
ــى  ــا ب ــان ب ــا در آخرالزم ــه م ــان اینک ــا بی وى ب
ــى  ــکل اصل ــت: مش ــتیم، گف ــه نیس ــى مواج دین
ــر از جاهلیــت  ــا جاهلیتــى بدت ــام زمان(عــج) ب ام
زمــان پیامبــر(ص) اســت؛ نــه آن جاهلیــت 
ــت  ــت جاهلی ــن جاهلی ــه ای ــد و ن ــن بودن بى دی
بى دینــى اســت، بلکــه مســتظهر بــه قــرآن و 

تعبیرهــاى مــن درآوردى از قــرآن اســت.
وى بــا بیــان اینکــه کافــى اســت کــه بتوانیــم در 
دیــن اهــّم و مهــم کنیــم و بدانیــم چــه عنصــرى 
در دیــن از همــه مهــم تــر اســت کــه اگــر نباشــد، 
دیــن نابــود مى شــود؛ افــزود: والیــت مهــم تریــن 
ــن را  ــوب دی ــا خ ــى م ــت، ول ــن اس ــاله در دی مس
ــر  ــوا ب ــد دع ــردم بدانن ــه م ــم ک ــن نکرده ای تبیی

ــوده اســت. ســر چــه ب

سخ�ان حرم مطهر بانوی کرامت:

دعواى اصلى اسالم با مشرکان بر 
سر والیت است

خـبـر

مدیـرکل پسـت قـم گفـت: طـرح یکپارچـه 
سـازى قرائت قبـض هـاى مشـترکان آب، برق و 
گاز بـه صـورت آزمایشـى (پایلوت) در کشـور در 
قـم اجرایـى مـى شـود کـه در ایـن راسـتا پایگاه 
شـرکت هاى  ایـن  مشـترکان  از  واحـد  داده 

خدماتـى درایـن اسـتان تجمیـع شده اسـت.
ابوالفضـل باقـرى منـش، بـا بیـان اینکـه الزمه 
اجـراى ایـن طـرح ایجـاد بانـک اطالعاتـى واحد 
بـراى تمـام مشـترکان آب، بـرق و گاز اسـت، 
افـزود: این پایـگاه داده ایجاد و اطالعات دسـتگاه 

هـاى خدماتـى تجمیـع شـده و بـه اطالعـات 
مـکان محـور بـر اسـاس کدپسـتى دسـته بندى 

شده اسـت.
وى ادامـه داد: صحـت سـنجى اطالعات تجمیع 
شـده درایـن بانـک داده در حـال انجام اسـت که 
پـس از نهایـى شـدن ایـن موضـوع،  این طـرح به 
صـورت آزمایشـى در مهرمـاه جـارى در منطقـه 
باجـک (فرهنگیـان) شـهر قـم اجـرا و در صورت 
موفقیـت آمیـز بـودن بـا رفـع موانـع احتمالـى، 
در ماه هـاى آینـده درکل شـهر قـم عملیاتـى 

مى شـود.
وى، بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح عـالوه بـر قـم 
در اردبیـل نیـز بـه صـورت آزمایشـى در حـال 
عملیاتـى شـدن اسـت، گفت: بـا توجه به شـیوع 
ویـروس کرونـا و بـه حداقل رسـاندن تـردد افراد 
بـه منـازل، ایـن طـرح بـا محوریـت کدپسـتى 
استانداردشـده و تجمیـع بانـک هـاى اطالعاتى 

ایـن شـرکت هـاى خدماتـى انجـام مـى شـود.
وى اضافـه کـرد: بـا توافـق انجـام شـده میـان 
شـرکت هـاى خدماتـى آب، بـرق و گاز، قرائـت 
قبـوض ایـن سـه شـرکت بـه صـورت یکپارچه و 
بـا مراجعـه تنهـا یـک مامـور قرائت مى شـود که 
در ایـن زمینـه نـرم افـزار ویـژه اى نیـز طراحـى 

شـده اسـت.
مدیرکل پسـت قـم افزود: ایـن طرح با نـرم افزار 
طراحى شـده و بـا محوریت اشـتراك کدپسـتى 
ثبـت مـى شـود، ولـى بـا توجـه بـه اینکـه تاریخ 
قبـوض هـر یکـى از این خدمـات متفاوت اسـت، 
قبض هـا بـه صـورت جداگانـه بـراى مشـترکان 

ارسـال مى شـود.
وى بـا اشـاره بـه اجـراى طـرح مهـم «جى نف» 
در قـم گفت: قـم در زمره نخسـتین اسـتان هایى 
اسـت کـه ایـن طـرح را بـا موفقیـت بـه پایـان 

رسـانده و مـورد بهـره بـردارى قـرار داده کـه این 
طـرح، بسـتر مناسـب بـراى اجـراى یکپارچـه 

سـازى قرائـت قبـوض را فراهـم کرده اسـت.
وى ادامـه داد: سـازمان هاى خدماتـى بـا اتصال 
بـه پایـگاه داده «جـى نـف» بـه عنـوان یـک 
زیرسـاخت مهـم امـکان بـه روزرسـانى نشـانى 
مشـترکان خدمـات آب، بـرق و گاز بـر اسـاس 
طـرح  قالـب  در  شـده  اسـتاندارد  کدپسـتى 
جى نـف را دارنـد کـه این موضـوع در این اسـتان 

بـا سـرعت در حـال انجـام اسـت.
وى بـا بیـان اینکـه جى نـف جـزو طرح هـاى 
اقتصـاد مقاومتـى و اولویـت دار اسـتان اسـت، 
افـزود: هـم اکنـون بانـک اطالعاتى قم در بسـتر 
جى نـف به طـور کامـل نقطه گـذارى شـده و این 
کدها بر روى نقشـه تعییـن و آماده بهـره بردارى 

اسـت.
«بـر اسـاس مصوبـه ششـمین جلسـه شـوراى 
عالـى فنـاورى ارتباطـات در اواخر سـال 1393، 
شـرکت ملـى پسـت بـه عنـوان متولـى پایـگاه 
نظـام ملـى آدرس گـذارى مکان محـور کشـور 
(جى نـف) معرفى و توسـط ریاسـت جمهورى نیز 
ابـالغ شـد؛ بـا ایـن مصوبه قـم بـه عنوان اسـتان 
آزمایشـى (پایلـوت) اجـراى طـرح ملـى «جـى 

پسـتى  نشـانى  استانداردسـازى  بـراى  نـف» 
انتخاب شـد و بـه همین دلیـل پیشـرفت اجراى 
ایـن طـرح در این اسـتان نسـبت به اسـتان هاى 

دیگـر بسـیار چشـمگیرتر بـوده  اسـت.
در طـرح جى نـف، مختصـات دقیـق طـول و 
عـرض جغرافیایـى بـه طور دقیـق بر روى نقشـه 
نقطه گـذارى مى شـود کـه بهره بـردارى از ایـن 
طـرح مى توانـد دسـتاوردهاى بسـیار مهمـى در 

حـوزه تحقـق دولـت الکترونیکـى رقـم بزنـد.
242 هـزار سـاختمان و 790 هـزار مـکان در 
شـهر قـم وجـود دارد کـه بـراى 100 درصـد 
اسـتاندارد  کدپسـتى  شـهرى  سـاختمان هاى 

تعریـف شـده اسـت. 
40 هـزار سـاختمان و 150 هـزار مـکان در 
مناطـق روسـتایى اسـتان وجـود دارد کـه  80 
درصـد سـاختمان هاى روسـتاهاى 20 تـا 100 
نفـر جمعیـت نیـز در قالب ایـن طـرح کدگذارى 
شـده اند. پیـش از اجـراى طـرح جى نـف، تعیین 
کدپسـتى 10 رقمـى از سـال 1374 در کشـور 
آغـاز و هم اکنون 49 میلیون کدپسـتى درکشـور 
وجـود دارد کـه بانـک اطالعانـى کدپسـتى 10 
رقمـى قم جـزو کامل تریـن بانک هـاى اطالعاتى 

کشـور اسـت.»

و  آمـوزش  کل  اداره  سـوادآموزى  معـاون 
پـرورش قـم گفت: بایـد همـه در زمینـه آموزش 
و سـوادآموزِى «جامعه محـور» بـه عنـوان اینکه 
سـوادآموزى مهارتـى اجتماعـى اسـت، تـالش و 

همـت داشـته باشـیم.

حجـت االسـالم محمدرضـا قاسـمى نیـا در 
سـومین جلسـه گـروه بهبـود کیفیـت فعالیـت 
هـاى سـوادآموزى قـم تاکیـد کـرد: اولویـت 
تشـکیل کالس هـاى سـوادآموزى بـا روش هاى 
فرد بـه فرد، خودآمـوز و گروهـى اسـت؛ البته در 

تمـام مـوارد، تصمیمات سـتاد مقابله بـا کروناى 
اسـتان و سـتاد ملى و رعایت دسـتورالعمل هاى 
بهداشـتى در نظـر گرفتـه مـى شـود و درکنـار 
آمـوزش، توجـه بـه موضـوع حیاتـى سـالمت و 

بهداشـت در اولویـت اسـت. 
وى بـا تبییـن  بخشـنامه شـماره 254 مـورخ 
1399/06/22 سـازمان نهضـت سـوادآموزى، 
بـا موضوع بسـته اجرایـى تحولـى طـرح «پیوند 
سـواد و زندگـى» در مراکـز یادگیـرى محلـى 
گفـت: در سـند تحـول بنیادیـن و  زیـر نظـام 
هاى سـاحت هـاى شـش گانـه آن، طـرح پیوند 
سـواد و زندگـى بـه عنـوان یکـى از راهبردهـاى 

سـوادآموزى جامعـه محـور اسـت. 
وى افـزود: ابـالغ دسـتورالعمل مذکور بـه تایید 

و دسـتور مقـام عالـى وزارت هـم رسـیده و جـزو 
سیاسـت هاى سـازمان نهضـت سـوادآموزى در 

است.  امسـال 
وى ادامـه داد: ایـن طـرح در راسـتاى تحقـق 
اهـداف سـوادآموزى کاربـردى و جامعـه محـور 
و رویکـرد جدیـد مـا در حـوزه سـوادآموزى 
اسـت و بـراى فراهـم کـردن زمینـه هـاى الزم 
بـراى آمـوزش هـاى سـوادآموزى و تـوان افزایى 
مخاطبـان در زمینـه مهارت هـاى زندگى فردى، 
اجتماعـى، حقـوق شـهروندى و حرفـه اى بـه 
مخاطبـان، گام هـاى اجرایـى ابالغ شـده اسـت.
قاسـمى نیـا، راه انـدازى سـامانه تحـت وب را 
تحولى عظیـم در عرصه فعالیت هـا و برنامه هاى 
سـوادآموزى اعـالم کـرد و از مسـئوالن سـازمان 

نهضت سـوادآموزى به خاطـر این افتخـار بزرگ 
و رویکـرد مدیریتـى و نظارتـى کـه در شـتاب 
بخشـى و پیشـرفت و تحقق اهداف سـوادآموزى 
نقش موثـرى خواهد داشـت، سپاسـگزارى کرد.
وى افـزود: امیدواریـم در محورهـا و مراحـل 
راهبـرى و نظـارت، شناسـایى و جـذب و ثبـت 
نـام، آموزش، نگهداشـت، امتحانات و ارزشـیابى، 
و  افزایـى  تـوان  رسـانى،  اطـالع  و  تبلیغـات 
سـازماندهى نیـروى انسـانى و اعتبـارات و تامین 

منابـع، توفیقـات بـا کیفیتـى داشـته باشـیم.
وى راهبـرى و برنامـه ریـزى، انتخـاب و تعییـن 
و  ومنابـع  برنامـه  اجـراى  و  طراحـى  مرکـز، 
اعتبـارات را از مهـم تریـن مفـاد طـرح تحولـى 

سـوادآموزى جامعـه محـور دانسـت.

مدیرگـروه آمـوزش و ارتقـاى سـالمت مرکـز 
بهداشـت قم گفـت: به طـور حتم شـایعه پراکنى 
و باورهـاى غلـط پیرامون کرونـا، عالوه بـر اینکه 
سـالمت مـردم را تهدیـد مى کنـد،  رونـد کنترل 

ایـن بیمـارى را نیـز ُکنـد مـى کند. 
ــط  ــاى غل ــزود: باوره ــلطانى اف ــى س محمدتق
ــال  ــاى انتق ــم و  راه ه ــان،  عالی ــه درم در زمین
در  ریشــه  و  کرونــا شــکل گرفته  بیمــارى 
ــن  ــون ای ــه پیرام ــى اســت ک ــایعات و خرافات ش

مســاله وجــود دارد.
بـه دلیـل منافـع  اضافـه کـرد: عـده اى  وى 
شـخصى دسـت بـه شـایعه و خرافـه پراکنـى 

پیرامـون بیمـارى کرونـا مى زنند و حتـى برخى 
بیمـارى کرونـا و یـا راه هـاى انتقـال آن را منکـر 

. ند مى شـو
وى ادامـه داد: برخى افراد به اسـم طب اسـالمى 
مطالبـى بـا عنـوان درمـان قطعـى کرونـا و رفـع 
مشـکل کرونـا منتشـر مى کننـد، درصورتى کـه 
هـر روش درمانـى بـراى کرونـا بایـد فرآینـد 
(پروسـه) بسـیار طوالنـى را طـى کنـد تـا پس از 

تحقیـق و بررسـى تاییـد شـود.
«شـایعه پراکنى»،  اینکـه  بیـان  بـا  سـلطانى 
تالش هـا بـراى قطع زنجیـره انتقـال بیمـارى را 
بـا شکسـت مواجـه مى کنـد؛ تصریح کـرد: مردم 

بایـد مطالـب علمـى و درسـت را از منابـع موثـق 
و تاییـد شـده دنبـال کننـد و بیـن اطالعاتـى که 
صحیـح مى باشـد و مطالبـى کـه غلـط و شـایعه 

اسـت،  تشـخیص قایـل شـوند.
وى بـا تاکیـد بـر اینکه اطالعـات درسـت را باید 
از منابـع معتبـر کسـب کـرد، ادامـه داد: وزارت 
بهداشـت، درمان و آمـوزش پزشـکى، کانال هاى 
و  درمانـى  مراکـز  پزشـکى،  علـوم  دانشـگاه 
رسـانه هاى معتبـر از جملـه منابعـى هسـتند 
کـه مـردم مى توانند اطالعـات پیرامـون بیمارى 

کرونـا را کسـب کننـد.
وى بـا تاکید بـر اعتماد مـردم بـه خدمتگزاران 

و  روش  هـر  کـرد:  بیـان  سـالمت  حـوزه 
درمـان سـنتى در حـوزه کرونـا کـه موثـق و 
موفقیت آمیـز باشـد،  به طـور حتـم بـه مـردم 

معرفـى مـى شـود. 
وى افـزود: اگـر آحـاد جامعـه بـه نـکات و اصول 
بهداشـتى پایبنـد باشـند و دسـتورالعمل هاى 
خطـرى  هیـچ  به کارگیرنـد،  را  بهداشـتى 
آن هـا را تهدیـد نمى کنـد و سـالمت آن هـا و 

مى شـود. حفـظ  خانواده هایشـان 
«وضعیـت کرونـا در قـم از روز 20 شـهریورماه 
و  بیمـاران  قابل توجـه  افزایـش  دنبـال  بـه  و 
مبتالیـان ایـن بیمـارى فوق قرمز شـده اسـت.»

معاونـت سـوادآموزى اداره کل آمـوزش و 
پرورش و مدیریـت هماهنگى ترویج سـازمان 
جهـاد کشـاورزى اسـتان قـم تفاهـم نامـه 
اجرایـى، عملیاتـى همـکارى امضـا کردنـد.

، معـاون سـوادآموزى اداره کل آمـوزش و 
پـرورش قـم در مراسـم ایـن امضـاى تفاهـم 
نامـه گفـت: نیروهاى جهادى در هشـت سـال 
دفـاع مقدس همیشـه در خـط مقدم بـوده اند 
و از همـان اوایـل انقـالب اسـالمى کـه نهضت 
سـوادآموزى تشکیل شـد، جهاد سـازندگى از 
متولیان فعالیت هاى سـوادآموزى بوده اسـت 
و تفاهـم نامه همکارى مشـترك ایـن معاونت 
با جهاد کشـاورزى، در پیشـبرد اهداف بسـیار 

کاربـردى خواهـد بود.
حجت االسـالم محمدرضا قاسـمى نیا افزود: 
نیـروى انسـانى از سـرمایه هـاى اجتماعـى 
اسـت و کشـاورزان و روسـتاییان مهـم تریـن 
رکـن پیشـرفت کشـور هسـتند و بایـد بـه هر 
میزان بـراى ارتقاى سـطح سـواد و دانش آنان 

سـرمایه گـذارى انجام شـود.
وى افـزود: اطـالع رسـانى و ارایـه خدمـات 

رایـگان به بهـره بـرداران بخـش کشـاورزى و 
خانـواده هـاى آنـان و جـذب و ثبت نـام آن ها 
در دوره هـاى سـوادآموزى، تحکیـم و انتقـال 
و ارتقـاى سـطح سـواد و بـه کارگیـرى انـواع 
روش هـاى آموزشـى سـوادآموزى بـراى بهره 
بـرداران، از تعهـدات این معاونت اسـت، از این 
رو معاونـت سـوادآموزى اسـتان ایـن آمادگى 
را دارد تـا بهـره بـرداران بخـش کشـاورزى و 
خانـواده هاى آنان را زیر پوشـش آمـوزش قرار 
دهـد. وى گفـت: سـازمان جهاد کشـاورزى از 
اعضاى اصلى شـوراى پشتیبانى سـوادآموزى 
اسـت و انتظار مـى رود از ظرفیت این سـازمان 
در راسـتاى برنامـه هاى سـوادآموزى، حمایت 

و پشـتیبانى بیشـترى داشته باشـیم و امضاى 
ایـن تفاهـم نامـه از مصوبـات جلسـه اخیـر 
شـورا بـوده اسـت. در ادامه جلسـه، محمدرضا 
حاجى رضـا مدیرهماهنگـى ترویـج سـازمان 
جهـاد کشـاورزى قـم نیـز دانـش و سـواد را 
نیـاز اصلـى بهـره بـرداران بخـش کشـاورزى 
به خصـوص در حـوزه زنـان برشـمرد و تفاهم 
نامـه اسـتانى را قدمـى مثبـت در ایـن زمینـه 
ایـن جلسـه در مـورد نحـوه  برشـمرد. در 
ارایـه بانـک اطالعاتى سـازمان کشـاورزى در 
شناسـایى اسـمى بیسـوادان و کم سـوادان،   
همـکارى بـراى گسـترش مراکـز یادگیـرى 
و  از خدمـات  اسـتفاده  محلـى مشـارکتى، 
امکانـات طرفیـن بـه منظـور رشـد درصـد 
باسـوادى بهـره بـرداران بخـش کشـاورزى 
و سـاده نویسـى و ویراسـتارى کتـاب هـا و 
جـزوات آموزشـى و عضویـت سـوادآموزان در 
صنـدوق هـاى اشـتغالزایى روسـتایى و دوره 
هـاى آموزشـى مـورد نیـاز کارگاه هـاى ُخـرد 
کشـاورزى،  بخـش  سـوادآموزان  زودبـازده 

مـورد تصویـب و تاکیـد قـرار گرفـت.

معـاون آمـوزش حـوزه هـاى علمیـه در اطالعیـه اى ابـالغ 
کـرد: بـا توجـه بـه وضعیـت جدیـد در قم و کشـور و سـرعت 
گرفتـن ابتـال بـه بیمـارى کرونـا، تا عـادى تـر شـدن اوضاع، 
دایـر کـردن دروس حـوزه بـه صـورت مجـازى در اولویـت 

اسـت.
 در اطالعیه اى که از سوى حجت االسالم والمسلمین مهدى 
رستم نژاد صادر شده است، وضعیت جدید برگزارى دروس در 
حوزه هاى علمیه را تشریح کرده و در این اطالعیه آمده است: 
از آنجا که تامین سالمت و حفظ جان انسان ها، براى حوزه و 

مسئوالن حوزوى داراى اهمیت فراوان است، تاکید مى شود؛ 
برابر توصیه هاى مکرر رهبر معظم انقالب (مدظله العالى) 
و مراجع عظام تقلید (حفظهم اهللا)، اساتید محترم تا اطالع 

ثانوى نسبت به این امر عنایت ویژه داشته باشند.
در ایـن اطالعیـه ذکـر شـده اسـت: بدیهى اسـت برگـزارى 
هـر گونـه برنامه اى که مسـتلزم تجمعاتـى باشـد، در اولویت 
بعـدى و بـه صورت حضـورى صرفا پـس از لحـاظ تصمیمات 
سـتاد ملـى مبارزه بـا کرونـا و احراز همـه دسـتورالعمل هاى 

بهداشـتى مقـدور خواهـد بود.

گفت:  قم  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازى،   مدیرکل 
12 درصد فضاى آموزشى قم در اختیار دانش آموزان اتباع 

خارجى از کشورهاى مختلف قرار دارد.
محسن پورگلیان افزود: 12 درصد کل دانش آموزان اتباع 
خارجى مقیم ایران ساکن استان قم هستند که چهار برابر 
میانگین کشور است.  به گفته وى، 500 هزار دانش آموز اتباع 
در کشور تحصیل مى کنند که معادل 0.3 درصد دانش آموزان 
کشور است. وى با اشاره به تحصیل 35 هزار دانش آموز اتباع 
خارجى در قم بیان کرد: از مجموع 657 فضاى آموزشى 

موجود در استان، ظرفیت حدود 80 مدرسه به دانش آموزان 
اتباع خارجى اختصاص یافته است. پورگلیان گفت: تاکنون 
چهار مدرسه با مشارکت کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد 
در امور پناهندگان در قم ساخته  شده است و دانش آموزان 
ایرانى و اتباع با توجه به محل سکونت خود در این مدارس 
اتباع  دانش آموزان  کرد:  اضافه  وى  مى کنند.  تحصیل 
کشورهایى از جمله عراق و لبنان مدارس خاص خود را در قم 
دارند و درصد کمى از اتباع این کشورها در مدرسه هاى این 

استان در حال تحصیل هستند.

ــاى  ــتان ه ــه بیمارس ــزام ب ــه اع ــئول کمیت مس
ــه، از  ســتاد حــوزوى بحــران و حــوادث غیرمترقب
فعالیــت بیــش از 100 طلبــه و روحانى جهــادى در 
بیمارســتان هــاى قــم در مــوج ســوم شــیوع کرونــا 

ــر داد. خب
حجت االسـالم حسـنعلى خویینى  اظهار داشـت: 
عـالوه بـر ایـن عزیـزان کـه بـا روحیـه بسـیجى و 
جهادى مشـغول کمـک بـه کادر درمان اسـتان در 
امـر مقابله بـا کرونـا هسـتند، تاکنون حـدود 200 
نفـر دیگـر از طـالب و روحانیـان جهـادى بـراى 
حضـور در بیمارسـتان هـا و انجـام خدمـت، اعـالم 

آمادگـى کـرده انـد.
وى افـزود: بنابـر صـالح و تشـخیص مسـئوالن 
دانشـگاه علـوم پزشـکى و کادر درمان، بـا مدیریت 
مناسـب ایـن عزیزان نیـز به مـرور زمان مـى توانند 
در بیمارسـتان هـاى اسـتان کـه درگیـر بـا بحـث 

کرونا هسـتند، مسـتقر شـوند.

مسـئول گـروه تبلیغـى -  جهادى رشـد، با اشـاره 
بـه سـازماندهى گـروه هـاى جهـادى داوطلـب در 
ایـن زمینـه و البتـه اعـالم آمادگى برخـى از طالب 
خـارج از گـروه هـاى جهادى بـه این منظـور گفت: 
هـم اکنـون بیـش از 100 نفـر از طالب جهـادى در 
بیمارسـتان فرقانـى مشـغول بـه خدمـت رسـانى 
هسـتند و در حـال برنامـه ریزى بـراى اعـزام 200 
نفـر دیگر بـراى اسـتقرار و فعالیـت در بیمارسـتان 

هـاى شـهید بهشـتى و کامکار هسـتیم.
وى بـا اشـاره بـه اینکـه حـدود یـک سـوم از ایـن 
افراد را طالب خواهر بسـیجى تشـکیل مـى دهند، 
گفـت: طـالب جهادگـر و مخلص همچون گذشـته 
آمـاده فـداکارى و ایثـار در امـر مقابله با موج سـوم 
شـیوع کرونا هسـتند و با مدیریت و نظـارت کمیته 
اعـزام به بیمارسـتان هاى سـتاد حوزوى بحـران تا 
پایـان مسـاله کرونـا و بازگشـت بـه شـرایط عادى، 

آمـاده ایثار و جانفشـانى هسـتند. 

 مدیرکل پست قم:

اجراى طرح یکپارچه سازى قرائت قبوض در قم  

معاون سوادآموزی قم:

سوادآموزى، مهارتى اجتماعى است

مدیرگروه آموزش مرکز بهداشت قم:

شایعه پراکنى پیرامون کرونا، روند کنترل بیمارى را ُکند مى کند

همکارى معاونت سوادآموزى و مدیریت هماهنگى جهادکشاورزى قم

معاون حوزه های علمیه:

در وضعیت فعلى دروس حوزه به صورت مجازى در اولویت است
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قم:

ظرفیت 12 درصد از مدرسه هاى قم در اختیار دانش آموزان اتباع است

مسئول کمیته اعزام به بی�رستان ستاد حوزوی بحران خرب داد:

فعالیت بیش از صد طلبه و روحانى جهادى در 
بیمارستان هاى قم


