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دااگشنه کاشان

اقتصاد
م و   عملمقاومتیاقدا

دومین هامیش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا با حضور جمعی از پژوهشگران، محققان 

و دانشجویان نابینا و کم بینای کشور در تاالر آزادی دانشگاه کاشان برگزار شد .

 دبیر علمی این هامیش به ارسال  57 چکیده مقاله به دبیرخانه این هامیش اشاره کرد 

و گفت: پس از مراحل داوری 34 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که در این هامیش به 

صورت سخرنانی و پوسرت ارائه می شود.

دکرت نرگس نیکخواه به برگزاری نخستین هامیش جامعه بینا و شهروند نابینا در دو 

سال گذشته در این دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: با راه اندازی دبیرخانه، دومین 

هامیش جامعه بینا و شهروند نابینا نیز با محوریت تشکل های مدنی و کیفیت زندگی 

نابینایان و کم بینایان در این دانشگاه برگزار شد.وی نقش تشکل ها برای ارتقاء کیفت 

زندگی  و حل مشکالت نابینایان و کم بینایان حایز اهمیت دانست و افزود: تشکل های 

مردم نهاد  به عنوان مناد همدلی و همبستگی بین اعضای تشکل ها با جامعه نابینایان 

هستند و می تواند فاصله بین قرش نابینایان را با جامعه مرتفع سازند.وی شناسایی 

عملکرد تشــکل های مدنی نابینایان و کم بینایان در زمینه های مختلف حقوقی، 

اجتامعی، آموزشی، روانشناختی و بررسی زمینه ها و عوامل موثر برکاهش یا افزایش 

کیفیت زندگی افراد نابینا و کم بینا و ارائه راهکارهایی علمی و موثر و فراهم کردن زمینه 

های مشارکت فعال نابینایان و کم بینایان در زندگی شخصی،خانوادگی و اجتامعی را 

از اهداف برگزاری این هامیش بیان کرد و گفت: هم اندیشی بین نابینایان در این گونه 

تشکل ها برای مطالبه خواسته هایشان از نهادهای دولتی و غیر دولتی امری رضوری 

است.دکرت نیکخواه  تقویت بنیان های علمی نابینایان را مورد تاکید قرار داد و افزود: 

در این هامیش از دانشجویان برتر نابینا در کنکور رسارسی و پژوهشگران برتر نابینا در 

اختتامیه تجلیل خواهد شد. 

رئیس دانشگاه کاشــان نیز در این هامیش از برگزارکنندگان و دســت اندرکاران این 

هامیش قدردانی کرد و گفت: یکی از رسالت های دانشگاه عالوه بر امور آموزشی و 

پژوهشی، توجه به مسائل اجتامعی موجود در کشور است .

دکرت عباس زراعت با اشاره به اینکه به همت اعضای انجمن نابینایان سعی داریم که 

هر سال این سمینار علمی با موضوع های خاصی در این دانشگاه برگزار گردد افزود: 

دانشگاه و دانشگاهیان به عنوان  قرش فرهیخته در برابر مشکالت نابینایان و آسیب 

های اجتامعی مسئولند  و باید با تحقیقات و پژوهش های علمی سعی منایند تا دلیل 

وجود این همه فرد کم بینا و نابینا در کشور را بررسی و راهکارهایی را برای پیشگیری 

و رفع این مشکالت ارائه دهند.

وی اظهار امیدواری کرد: تا دانشگاه با برگزاری این سمینارهای علمی بتواند نقش خود 

را به خوبی در کاهش آسیبها ی اجتامعی و رفع مشکالت نابینایان و معلوالن جامعه 

ایفا مناید.هامیش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا به مدت دو روز در دانشگاه کاشان 

ادامه دارد. 

دومین همایش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا در دانشگاه برگزار شد

 در حاشیه  مراسم دومین هامیش ملی جامعه بینا شــهروند نابینا که به میزبانی دانشگاه کاشان برگزارشد، مجموعه  گویای 

کتابخانه دانشکده علوم انســانی و ادبیات و زبان های خارجی، با حضور معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، رییس 

دانشگاه کاشان، رییس مجتمع رودکی و جمعی از جامعه نابینایان کشور افتتاح شد.

 این کتابخانه با هدف ایجاد  فرصت  مطالعاتی و بسرتسازی مناسب  کتابخانه ای و ارائه خدمات به متام دانشجویان، اساتید و 

افراد  نابینا و کم بینای  منطقه شهرستان  و دانشگاه  کاشان به همت خیرارجمند آقای هاشمیان راه اندازی شده است. تاسیس  

و راه اندازی و بهره برداری از این کتابخانه و محتوای موجود در آنها با همت وپیگیری و نظارت مهندس رمضانعلی خدمتکار 

)مسئول کتابخانه علوم انسانی( و رسکار خانم  دکرت نرگس نیکخواه عضو نابینای هیئت علمی  دانشگاه کاشان  به مرحله انجام  

رسیده است.  الزم به ذکر است کتابهای این کتابخانه شامل کتاب و فایل ها صوتی می باشد که کتابهای صوتی آن با مشارکت  

دانشگاه و خیرین تهیه شده است.  مجموعه گویای این کتابخانه فرصت مطالعاتی مناسبی در اختیار  دانشجویان کم بینا و 

نابینای دانشگاه و منطقه قرار خواهد داد.

مجموعه گویای کتابخانه دانشکده علوم انسانی و ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کاشان افتتاح شد 
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خربنامه الکرتونیکی
دااگشنه کاشان

معاون توانبخشی ســازمان بهزیستی کشــور گفت: 40 درصد    میز خبر

دانشجویان تحت پوشــش بهزیستی، نابینا هستند دکرت حسین 

نحوی نژاد، در هامیش ملی جامعه بینا، شــهروند نابینا در تاالر 

آزادی دانشگاه کاشان اظهار داشت: 700 هزار فرد نابینا و کم بینا 

در کشور وجود دارد که 125 هزار نفر از آنها زیر پوشش بهزیستی 

کشور هستند و خدمات می گیرند. 

وی مشکل اشتغال را از مهمرتین مشکل نابینایان کشور دانست و 

افزود: برای رفع این مشکل امکان زمینه اشتغالزایی برای معلولین  از 

طریق ایجاد صندوق فرصت های شغلی دیده شده است تا از محل 

تجمیع رصفه جویی ارزی و یارانه ها بتوان به این قرش خدماتی 

ارائه داد. وی، با تاکید بر اینکه درصد زیادی از افراد نابینا و کم بینا 

دارای تحصیالت باال و از فرهیختگان و ظرفیت های خوبی هستند 

افزود:ارتقای سطح زندگی با ارائه خدمات آموزشی، بهبود راه های 

دسرتسی برای این قرش از افراد جامعه رضوری است. 

وی با اشاره به اینکه حدود 80 درصد از بیامری های کم بینایی و 

نابینایی در کشور قابل درمان و پیشگیری است خاطر نشان کرد: 

حدود 40 میلیون نابینای مطلق در جهان وجــود دارد که برخی 

از طریق بیامری ها و بی توجهی نابینا شــده اند. وی فشارخون، 

دیابت و بی توجهی در رانندگی را از جمله دالیل بروز نابینایی در 

افراد دانست و افزود: در برنامه ششم توسعه مشاوره های ژنتیک 

خانواده در نظر گرفته شده است تا از بروز معلولیت های مختلف 

جلوگیری شود. دکرت حسین نحوی نژاد تعداد  معلوالن در کشور را 

حدود یک و نیم میلیون نفر بیان کرد و افزود: برای خدمت رسانی به 

همین تعداد نیز با مشکل مواجه و نیازمند حامیت مجلس شورای 

اسالمی و دولت هستیم.معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 

ارائه الیحه اصالح قانون جامع حامیــت از حقوق معلولین را به 

مجلس مورد تاکید قرار داد و گفت: درصورت تصویب این الیحه 

بسیاری از مشکالت معلولین حل می شود. 

وی فرهنگ استفاده از فناوری و تجهیزات هم چنین بهره گیری از 

کتابخانه های گویا را الزم دانست و افزود: در کشور باید کتابخانه 

های گویا راه اندازی و امکان استفاده معلوالن از سایت ها ایجاد 

شود.

دکرت نحوی نژاد عصای سفید را نشــانه نابینایی دانست و افزود: 

شهرداری ها باید در جهت بهبود رشایط نابینایان بهبودسازی کنند 

اما متاسفانه این امکان در اکرث شهرهای کشور وجود ندارد.فرماندار 

کاشان  نیز در این هامیش با بیان اینکه  معلولیت  محدودیت نیست 

گفت: باید از بروز معلولیت ها با توجه به پیرشفت علم پیشگیری 

شود. 

حمید رضا مومنیان اظهار داشت: مسئوالن نیز باید همت داشته 

باشند که نقش معلوالن در قالب برنامه های دولت پیگیری شود 

و در شهر کاشان برای بهبود رشایط حضور معلوالن در جامعه در 

ابعاد مختلف برنامه های خوبی اجرا شده است. وی طرح مناسب 

سازی معابر برای معلوالن توسط شهرداری را از جمله برنامه ها بیان 

کرد و افزود:نهادهای علمی و دیگر مسئوالن شهر نیز باید برای رفع 

مشکالت معلوالن در جامعه و شهر همت گامرند. در پایان رییس 

سازمان بهزیستی کشور لوح  تقدیری را به دکرت عباس زراعت رییس 

دانشــگاه کاشــان به پاس خدمات وی در برگزاری دو سال پیاپی 

هامیش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا اهدا کرد .

40 درصد 
دانشجویان 
تحت پوشش 

بهزیستی 
نابینا هستند 

معاون دانشجویی دانشگاه کاشان گفت: صندوق رفاه 

دانشجویان مبلغ 26 میلیارد و 336 میلیون و 402 هزار و 

500 ریال تسهیالت در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 

95-94 به دانشجویان این دانشگاه پرداخت منوده است.

 دکرت قنربعلی شیخ زاده اظهار داشت: این وام ها در قالب 

وام های تحصیلی، شهریه، ازدواج، مسکن، رضوری، بنیاد 

علوی،  ویژه دکرتی، زیارت عتبات و تغذیه داده شده است.

وی به پرداخت  7 میلیارد و 757 میلیون و 842 هزار ریال 

وام تحصیلی به یک هزار و 840 دانشجو اشاره کرد و افزود: 

حدود چهار میلیارد و 899 میلیون و 500 هزار ریال نیز وام 

شهریه  به 608 دانشجو طی این مدت ارائه شده است.

 معاون دانشــجویی دانشگاه کاشــان خاطر نشان کرد: 

همچنین با پیگیری اداره رفاه دانشجویی این دانشگاه، 

یک میلیارد و 665 میلیون ریال به یکصدو یازده نفر وام 

ازدواج و سه میلیارد و 151 میلیون و 675 هزار ریال به 133 

دانشجو وام مسکن پرداخت شده است. 

دکرت شیخ زاده به پرداخت دو میلیارد و 920 هزار ریال وام 

رضوری به 615 دانشجو اشاره کرد و افزود: طی این مدت 

همچنین  چهار میلیارد و 360 میلیون ریال وام بنیاد علوی 

به 679 دانشجو داده شده است. 

وی اظهار داشت: به 68 دانشجوی دکرتای این دانشگاه 

نیز مبلغ یک میلیارد و 492 میلیون ریال وام ویژه دکرتی 

پرداخت شده است. 

معاون دانشجویی دانشگاه کاشان پرداخت 217 میلیون 

ریال وام زیارت عتبات به 39 دانشجو  را از دیگر تسهیالت 

ارائه شده صندوق رفاه دانشــجویان در سال تحصیلی 

95-94 اشــاره کرد و افزود: طی این مدت 281 دانشجو 

همچنین 792 میلیون و 464 هزار و 500 ریال وام تغذیه 

دریافت کرده اند. 

بیش از 26 میلیارد ریال تسهیالت 
به دانشجویان دانشگاه کاشان 

پرداخت شد 

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات گفت: آی ســی تی مهمرتین زیرســاخت توســعه و 

پیرشفت کشور است.دکرت مرتض براری در جمع دانشگاهیان 

دانشــگاه کاشــان اظهار داشــت: حوزه فنــاوری اطالعات و 

ارتباطات)آی.ســی.تی( یکی از حوزه های پردرآمد اســت اما 

نتوانسته ایم از ظرفیت بخش خصوصی در آن استفاده کنیم.

وی افزایش فناوری ارتباطات وتوســعه خدمات الکرتونیک را 

گام موثری در خلق ثروت و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال 

توصیف و بیان کرد: به دنبال عملیاتی شدن ایجاد نهضت تولید 

نرم افزار، محتوا و جهش در ایجاد اشتغال در بخش آی.سی.تی 

کشور هستیم.  

وی نقش دانشــگاه را برای ایجاد فناوری و خلــق ثروت حایز 

اهمیت دانست و خاطر نشان کرد:  با تقویت رشکتهای دانش 

بنیان و صنعت آی.سی.تی می توان ضمن کمک به حل مشکل 

اشتغال، زمینه استفاده از اســتعدادهای مختلف را نیز در این 

حوزه به خوبی فراهم منود.

دکرت براری به  فراهم کردن زیرساخت های فناوری ارتباطات در 

کشور اشاره کرد و  افزود: در بخش زیرساخت های کشور در این 

دولت بیش از چهار هزار میلیارد تومان توسط بخش دولتی و 12 

هزار میلیارد تومان نیز در بخش خصوصی  رسمایه گذاری شده 

است.وی با بیان اینکه بسرت الزم برای خلق ثروت و کاهش شکاف 

درآمدی انجام شده است خاطر نشان کرد:  از 107 روستای  این 

شهرستان در 70 روستا زیر ساخت برده شده و برنامه این است 

که بیش از 30 روستای دیگر تا پایان دولت زیرساخت های پهنای 

باند را ارتقاء دهیم.معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه دانشگاه 

مرکز توسعه علم و فناوری و مرکز ثقل خلق ثروت است تاکید 

کرد: وجود 30 هزار دانشجو در این شهرستان فرصت مناسبی 

برای توسعه اقتصادی و خلق ثروت و خلق درآمد است. 

وی بیکاری قرش دانشــگاهی را مهمرتین دغدغه امروز کشور 

دانست و افزود: باید بتوانیم طرح ها و فناوری های جدید خلق 

کرد تا از این مزیتها نهایت استفاده را بربیم.

دکرت براری  مزیت های کاشان را گردشگری، صنایع دستی، فرش، 

معدن و کشــاورزی ذکر کرد و افزود: بایــد از این مزیت های 

خدادادی نهایت استفاده را بربیم و با ارائه راهکارهای مناسب 

اقتصاد این صنایع را ارتقاء داد.

وی آی سی تی را مزیت نوین کاشان بیان کرد و گفت:  ویژگی آی 

سی تی این است که عالوه بر اینکه خود سبد خانوار است سبد 

درآمدی بقیه حوزه ها را گسرتش می دهد.

وی با اشاره به حجم عظیم گردشگران در ایام گالبگیری به این 

شهرستان افزود: باید تالش کنیم که کاشان از شهرستان معرب به 

شهرستان مقصد تبدیل شود و بسرتی را فراهم کردتا گردشگران 

بیشرتی جذب شهرستان شوند.

دکرت براری با تاکید بر اینکه دانشگاه نباید دانشجو تحویل جامعه 

دهد بلکه باید دانشجوی کارآفرین تربیت و تحویل دهد اظهار 

کرد: با ایجاد رشکت های دانش بنیان باید ســعی شــود در هر 

طبقه دانشگاه، ایده به رشکت تبدیل شود و مراکز شتاب دهنده 

شکل گیرد.

وی به رشد سه برابری اقتصاد آی ســی تی درآینده اشاره کرد و 

گفت: اقتصاد آی سی تی در سال گذشته 39 هزار میلیارد تومان 

بوده که پیش بینی می شود به 100 هزار میلیارد تومان برسد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: اگر شهرســتان کاشان نیم درصد 

جمعیت کشور رادارد باید تالش کنیم تا سال 99، اقتصاد کاشان 

در بخش آی سی تی به 500  میلیارد تومان افزایش یابد.  

معاون وزیر ارتباطات:

 آی سی تی مهمترین زیرساخت توسعه و پیشرفت کشور است 

معاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلی دانشــگاه 

کاشان گفت: نخستین دانشجوی دکرتای مهندسی 

معدن از دانشگاه کاشان فارغ التحصیل شد.

دکرت محمد املاســی کاشــی اظهار داشت: "محمد 

صفا" دانشجوی دکرتی مهندسی معدن در گرایش 

اکتشــاف، از پایان نامــه خود با موضــوع " مکان 

یابی بهینه گامنه های اکتشــافی اضافی به منظور 

کاهش عدم قطعیت مرزهای کانســار " دفاع و با 

درجه عالی  دانش آموخته شد.

 آقایان دکرت سعید سلطانی محمدی استاد راهنام،  

دکرت هادی مختاری  مشاور پایان نامه و پروفسور 

اردشــیر هزارخانــی، دکــرت روح اللــه میرزایی و 

دکرت عباس آقاجانی داوری این رســاله را برعهده 

داشتند.

 نخستین دانشجوی دکترای 
مهندسی معدن از دانشگاه کاشان 

فارغ التحصیل شد 
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3 خربنامه الکرتونیکی
دااگشنه کاشان

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: در هیجدهمین جشنواره جوان 

خوارزمی 'دکرت فرشته مشکانی' عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه 

کاشان با ارائه طرح 'ساخت کاتالیست نانوساختار اکسید آهن برای واکنش انتقال 

آب-گاز دمای باال' در بخش پژوهش های بنیادی گروه فناوری های شیمیایی موفق 

به کسب رتبه اول شد.

 دکرت مجید منعم زاده با اشاره به اینکه همکاری این طرح را دکرت مهران رضایی عضو 

هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه کاشان بر عهده داشتند اظهار داشت:  

رقابت های هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی در 16 گروه تخصصی شامل فناوری های شیمیایی، مکانیک، برق و کامپیوتر، 

هرن، معامری و شهرسازی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، عمران، مهندسی صنایع و مدیریت فناوری، مواد، متالورژی و 

انرژی های نو و زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، محیط زیست، فناوری نانو، هوافضا، مهندسی نرم افزار و فناوری اطالعات 

و مکاترونیک صورت گرفت.جشنواره جوان خوارزمی با هدف شناسایی، معرفی، جذب و پرورش استعدادهای جوان کشور در 

زمینه های مختلف علم و فناوری، ارج نهادن و تجلیل از پژوهشگران، نوآوران و فناوران جوان و ترویج فرهنگ نوآوری، کاربردی 

کردن نتایج تحقیقات و کارآفرینی دانش بنیان در میان جوانان کشور توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار 

می شود.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان رتبه نخست جشنواره خوارزمی را کسب کرد 

رییس پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان از استقرار واحد تحقیق و 

توسعه خوشه گالب، عرقیات و اسانس شهرستان کاشان در محل این پژوهشکده خرب 

داد. دکرت حسینعلی رفیعی پور افزود:  پس از ایجاد خوشه صنعتی گالب، عرقیات و 

اسانس شهرستان کاشان در زیر مجموعه رشکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، 

یک رسی فعالیت های زیرساختی در این خوشه صورت گرفت که ماحصل بررسی 

های دقیق میدانی، بیانگر نیاز مربم این صنعت به رویکرد علمی برای حل مشکالت 

بود. وی اظهار داشــت: به منظور برقراری ارتباط این صنعت با دانشــگاه به ویژه 

پژوهشکده اســانس های طبیعی، پیرو رایزنی هایی که فی مابین خوشه گالب و 

دانشگاه انجام شد، واحد تحقیق و توسعه خوشه گالب، عرقیات و اسانس کاشان به 

رسپرستی خانم مهندس زهرا صاحب نظر در پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان 

راه اندازی شد. 

دکرت رفیعی پور خاطر نشان کرد: این واحد با ارتباطی که با واحد های سنتی و صنعتی 

تولید گالب، عرقیات و اســانس برقرار کرده است، سعی در شناسایی مشکالت این 

صنایع در منطقه کاشان دارد. 

وی خاطر نشــان کرد: پس از شناسایی و دسته بندی مشــکالت، هرکدام در قالب 

طرح های پژوهشی به بخش دانشگاهی معرفی می شود تاضمن انجام بررسی ها و 

پژوهشهش های علمی، راه حل مناسب علمی ارائه گردد.

 رییس پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشــان افزود: برنامه های واحد 

تحقیق و توسعه، با توجه به فقدان ها و مشکالت موجود در این صنعت، در چهار 

بخش زیر تقسیم بندی می شود:

پژوهشی: مشــکالتی از جمله پایش و حفاظت از محیط زیســت، ارائه و تدوین 

استانداردهای گالب و اســانس و همچنین بهینه سازی استحصال اسانس از جمله 

اساسی ترین فعالیت های در حال انجام در این بخش می باشد. همکاری با دانشگاه 

ها و مراکز تحقیقاتی معترب دنیا در زمینه اسانس نیز در برنامه های دارای اولویت 

این بخش می باشد.آموزشی: ارائه آموزش های الزم در بخش کشاورزی، بسته بندی، 

بازاریابی و طب سنتی در اولویت کار این بخش می باشد.

اجرایی: هدف اصلی در این بخش معرفی مجامع علمی و صنعتی وابسته )به همراه 

پتانسیل های موجود( به تولید کنندگان و بالعکس می باشد.

تبلیغاتی: شناسایی واحد تحقیق و توسعه به بخش دانشگاهی و صنعتی برای ارتباط 

هرچه بیشرت و بهرت این سه بخش از اهم اهداف امور تبلیغاتی است.

استقرار واحد تحقیق و توسعه خوشه 

گالب، عرقیات و اسانس شهرستان 

کاشان در دانشگاه کاشان 

گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان به مناســبت هفته پژوهش نشســت علمی با حضور دکرت ابوالفضل عالی کاوشگر 

مردان منکی از ســازمان میراث فرهنگی زنجان با عنوان، "کاوش های باستانشناسی در معدن منک چهرآباد" و پخش فیلم 

مستند مردان منکی برگزار منود. دکرت عالی در این نشست گزارشی درباره پیشینه کشف مردان منک و کاوش های علمی که 

از سال1372 تا کنون در معدن منک چهرآباد انجام شده، ارائه داد و گفت: معدن کاران در معدن منک چهرآباد در حدود 

70 کیلومرتی رشق زنجان برای اولین بار در سال 1372 با لودر جسد یک مومیایی طبیعی را کشف کردندکه باعنوان "مرد 

منکی" معروف شد.

وی با بیان اینکه معدن کاران در معدن منک چهرآباد در حدود 70 کیلومرتی رشق زنجان برای اولین بار در ســال 1372 با 

لودر جسد یک مومیایی طبیعی را کشف کردندکه باعنوان "مرد منکی" معروف شد افزود: سپس با آغاز کاوش های باستان 

شناســی در طی چندین فصل در معدن بقایای مومیایی های طبیعی 5شخص دیگر نیز بدســت آمد .گاهنگاری محوطه 

مربوطه نشان دهنده الیه ها و آثاری از دوره آهن III، دوره هخامنشی، ساسانی و قاجار است.  وی خاطر نشان کرد: عالوه 

بر بقایای انسانی، این معدن با توجه به بافت منکی مرکز مهمی برای حفظ بقایای ارگانیک مانند بقایای انواع چوب، بقایای 

گیاهی، حیوانی و انواع پارچه است که به ندرت در محوطه های باستانی دیگر بدست می آید همچنین ابزار معدن کاری 

بدست امده که می تواند برای شناخت و باز سازی تکنیک های معدن کاری باستانی بسیار مهم باشد. 

وی افزود: کاوش های معدن چهرآباد را می توان یکی از بهرتین منونه ها در همکاری رشــته باستان شناسی با علوم میان 

رشته ای مانند: فیزیک، گیاه باستان شناسی، انگل شناسی باســتانی، مطالعات انسان شناسی جسامنی، استخوان شناسی 

و دیگر علوم دانست که امروزه نقش بسیار مهمی در مطالعات باستان شناسی دارد.

پس از پایان ســخرنانی فیلم مردان منکی درباره مطالعات انجام شــده بروی مومیایی های طبیعی بدست آمده از معدن 

چهرآباد پخش گردید.  

نشست علمی باستان شناسی در دانشگاه کاشان برگزار شد 
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به مناســبت هفته وقف نشســتی باحضــور رئیس اداره 

اوقاف و امور خیریه کاشــان ، رییس دانشــگاه کاشــان، 

مدیر عامل انجمن خیرین مدرسه ساز  در دانشگاه کاشان 

برگزار شد.رییس دانشگاه کاشان در این نشست وقف را 

ســنت الهی و نقش و تاثیر آن را در زندگی حایز اهمیت 

دانســت و گفت: انفاق همواره از تأکیدات اسالم بوده و 

رستگاری و سعادمتندی انسان را به دنبال دارد.دکرت عباس 

زراعت حضور و مشــارکت واقفین و خیرین در دانشگاه 

کاشــان را قابل توصیف دانســت و اظهار داشت: خیرین 

نقش مهمــی در توســعه فضاهای آموزشــی، خدماتی و 

رفاهی و پژوهشی این دانشــگاه داشته است و دانشگاه 

کاشان توانســته با جذب خیرین،  رتبه نخست  را در بین 

موسسات آموزش عالی کشور کسب کند. وی وقف را در 

توسعه علمی حایز اهمیت دانست و گفت: سنت حسنه 

وقف از رضوریات جامعه اســت و مســئوالن باید از متام 

ظرفیت ها برای گســرتش فرهنگ وقــف در جامعه تالش 

کنند.وی به برگزاری نخستین هامیش ملی وقف با هدف 

شناســایی مبانی علمی وقف و مسایل آن، ترویج فرهنگ 

وقف و تعمیق و گسرتش سنت وقف در آموزش عالی  دو 

سال گذشته در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: با توجه به 

دستاوردهای مهم این هامیش، دانشگاه کاشان سعی دارد 

تا دومین هامیش وقف را در این دانشگاه برگزار مناید. 

رییس دانشــگاه کاشــان با بیان اینکه یکــی از نتایج این 

ســمینار، چاپ مجموعه مقاالت و کتاب تجربه وقف در 

کشورهای اسالمی بود، خاطر نشان کرد: برخی از خیرین 

عالقه مند هســتند وجوهات رشعی خود را برای کارهای 

علمی و تحقیقاتی هزینــه کنند و دنبــال راهکار رشعی 

هستند که بنده مقاله ای با عنوان وقف وجوهات رشعی 

به سمینار ارایه دادم.

دکرت زراعت افزود: همچنین در کتابــی که بنده به چاپ 

رساندم تجربه خوبی از وقف در کشورهای اسالمی ارایه 

شده اســت و اگر ســازمان اوقاف از این تجربه استفاده 

کند وقــف تبدیل بــه بزرگرتین نهــاد حقوقی کشــور با 

باالترین رسمایه می شــود. وی با اشــاره به اینکه در حال 

حارض مهمرتین مشــکلی که برای وقف وجود دارد عدم 

اعتامد مردم اســت که نهادهای عمومی بــر خالف نظر 

آنها از موقوفات اســتفاده می مناید ترصیح کرد: دانشگاه 

می تواند راهکارهایی ارایه دهد کــه اعتامد مردم جلب 

شود و انشالله موضوع سمینار دوم همین مساله خواهد 

بود.رئیس دانشــگاه کاشــان ترویج فرهنگ وقف را الزم 

دانســت و خاطر نشان کرد: شــارع مقدس، نهاد وقف را 

برای تامین اعتامد مردم ترشیع کرده است اما عمال موجب 

بی اعتامدی مردم شده اســت و دانشگاهیان و حوزویان 

برای ارایه راهکار ها مسوول هستند. دکرت زراعت با اشاره 

به مشکالت پیش روی حوزه وقف گفت: دانشگاه کاشان 

از طرح های تحقیقاتی بــا موضوع وقف حامیت می کند 

و آماده برگزاری کارگاه های آموزشــی  برای کارشناســان 

و پرســنل سازمان وقف اســت.مدیر عامل ســتاد توسعه 

دانشگاه کاشان نیز در این  نشســت گفت: وقف یکی از 

سنت های حسنه الهی اســت که باید همواره به آن توجه 

داشت و در مســیر اشــاعه و ترویج آن از هیچ کوششی 

دریغ نکرد.

محمد املاســی  به هزینه های میلیاردی تحقیقاتی کشور 

آمریکا اشــاره کرد و افزود: بخش اعظمــی از این هزینه 

ها از طرف مردم تامین می شود که این امر در کشورمان 

جایش خالی است. املاسی خاطر نشــان کرد: وقف نباید 

تسلیم قدرت شــود و حق و حقوق واقفین و خیرین باید 

مورد توجه قرار گیرد.مدیرعامل انجمن خیرین مدرســه 

ساز کاشــان در این نشســت  کاشــان را در بخش خیرین 

و وقف رسآمد دانست و گفت: کاشــان در بخش مدرسه 

ســازی، ســالمت و آموزش عالی پیشــتاز و رتبه نخست 

را داشــته اســت.محمد کتابچی فرهنگ ســازی و آسیب 

شناسی وقف را الزم دانســت و اظهار داشت: رفع چالش 

ها و موانع در حوزه وقف در کشور نیازمند آسیب شناسی 

و پیشــنهادهای کابــردی در این حوزه اســت و بــا ارائه 

راهکارهای مناســب می تــوان آینده بهــرتی را در حوزه 

وقف در کشور شاهد بود.وی با بیان اینکه وقف برای حل 

مشکالت اســت خاطر نشــان کرد: درآمدهای وقف باید 

خرج توسعه و آبادانی هامن محل و روستا شود.

کتابچی با تاکید بر اینکه برای شکوفایی وقف در جامعه 

باید موانع و مشــکالت را مرتفع و فرهنگ وقف را ترویج 

کرد، ادامه داد: برای ایــن منظور تنها یک نهــاد یا ارگان 

مسئول نیست بلکه همه دســتگاه های اجرایی و تبلیغی 

کشــور موظفند تا در جهت اعتالی این فریضه با یکدیگر 

همکاری کنندوی داشنت اعتامد به سازمان اوقاف را برای 

توســعه و ترویج فرهنگ وقف الزم دانست و افزود: باید 

حق و حقوق واقفیــن حفظ شــود.رییس اداره اوقاف و 

امور خیریه کاشان نیز در این نشست وقف را از مهمرتین 

ســنت های دین مبین اســالم بیان و تأکید کــرد: هدایت 

موقوفات به سمت و ســوی نیازهای عمومی جامعه یکی 

از رضورت های مهم این حوزه محسوب می شود.حجت 

االســالم جنتی همکاری اداره اوقاف کاشان را با دانشگاه 

در راستای ارائه راهکارهای علمی الزم برای حل مشکالت 

وقف خواستار شد. 

سمینار وقف در دانشگاه کاشان برگزار می شود 

هامبش آموزش پیش از ازدواج در روز سه شنبه 16 آذر ماه 95 توسط مرکز مشاوره دانشجویی با هدف آشنایی دانشجویان 

با مالک ها و معیار های ازدواج پایدار در تاالر آزادی دانشگاه برگزار شد.

 دکرت علیرضا آقایوسفی دکرتای روانشناس بالینی و عضو هیـئت علمی دانشگاه قم در این هامیش مطالبی را در خصوص 

آموزش پیش از ازدواج برای دانشجویان ارائه منود.

اجرای موسیقی توسط گروه دانشجویی یکی دیگر از برنامه های این هامیش بود. الزم به ذکر است در این هامیش بالغ بر 

450 نفر از دانشجویان دانشگاه رشکت کرده بودند. 

همایش آموزش پیش از ازدواج در دانشگاه 
کاشان برگزار شد 


