
اجتماعی 3

ابتکار:

 باید مانع ازدواج دختران زیر ۱۳ سال شویم

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه باید مانع ازدواج 
دالیل  به  و  اجباری  ازدواج ها  این  گفت:  شویم،  ساله   ۱۳ زیر  دختران 

اقتصادی، قومی و از روی عدم آگاهی است.
معصومه ابتکار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ما در کشور شاهد وقوع 
ازدواج های اجباری دختران زیر سن ۱۳ ساله هستیم، اظهار کرد: البته تعداد این 
ازدواج ها خیلی کم است و اکثریت قاطع ازدواج ها در سنین قانونی انجام می شود. 
این ازدواج ها اجباری و به دالیل اقتصادی، قومی و از روی عدم آگاهی است که باید 

جلوی آنها را بگیریم.
وی ادامه داد: ما طرفدار این نیستیم که سن ازدواج کالً باال برود یا پایین بیاید 
بلکه بحث ما این است که سن ازدواج از یک سنی نباید پایین تر بیاید. یک دختر 
زیر ۱۳ سال که هیچ حقوق اجتماعی نداشته و کودک محسوب می شود چرا باید 
وارد یک مسئولیت سنگین به نام ازدواج شود؟ آیا او آگاهی کافی برای انتخاب دارد؟ 
اینکه بگوییم سرپرست او برای او تصمیم بگیرد به معنای خدشه دار کردن حقوق 
انسانی نیست؟ آیا در قرن بیست و یکم می توانیم اینگونه احکام اسالمی را ببینیم؟.

ابتکار با اشاره به اینکه همه برای جلوگیری از ازدواج زیر ۱۳ ساله اتفاق نظر دارند، 
تصریح کرد: حاال در مورد اینکه کف سن ازدواج چقدر باید باشد؟ باید کار کرد. ما هم 
در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری الیحه ای به دولت برای جلوگیری 
از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، داده ایم و فکر می کنیم مطالبه جامعه هم این باشد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پایان با بیان اینکه ازدواج زیر ۱۳ 
سال آسیب زیادی دارد و آمار طالق این ازدواج ها زیاد است، گفت: ما موافق ازدواج 
هستیم و نمی گوییم سن ازدواج خیلی باال برود اما فکر می کنیم نباید برای ازدواج 

دختران زیر ۱۳ سال مناقشه کنیم.

هدف حذف طرح زوج وفرد درآمدزایی نیست

تابعیت از سیاست رهبری برای ساماندهی قبور شهدا

شهردارتهران در مورد ساماندهی قبور شهدا و حذف طرح زوج و فرد 
توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، پیروز حناچی صبح امروز در حاشیه جلسه شورای شهر با حضور 
در جمع خبرنگاران با بیان این که براساس قولی که به شورای شهر داده بودیم بودجه 
سال ۹۸ تقدیم هئیت رئیسه شد گفت: با توجه به تصویب برنامه سوم، سعی کردیم 
تمامی اهداف برنامه سوم در محورهای بودجه ۹۸ عملیاتی شود و بودجه را با سقف 

۱۸ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان به هئیت رئیسه تقدیم کردیم.
وی با بیان این که سه سال است که سقف بودجه ثابت مانده است گفت: با توجه به 
اضافه شدن تورم، بودجه باید واقع بینانه تنظیم می شد و با توجه به شرایط اقتصادی، 

بخش هایی از بودجه افزایش می یافت.
شهردار تهران با بیان این که بخش زیادی از بودجه صرف توسعه حمل و نقل 
عمومی و به خصوص تورم می شود در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تزریق 
منابع مالی به حمل و نقل اتفاق مثبتی در سطح شهر نمی افتد؟ گفت: به این دلیل 

است که همه کار زیر زمین قرار دارد.
حناچی با بیان این که بودجه حمل و نقل نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد 
افزایش یافته است گفت: علیرغم تمام تالش هایی که در حوزه حمل و نقل انجام 
می گیرد اما در حال حاضر تنها دو میلیون مسافر توسط مترو جابجا می شود که باید 

این رقم به ۷ میلیون سفر برسد و باید ۲۰۰۰ واگن و ۳۰۰۰ اتوبوس افزایش یابد.
وی با بیان این که به شکل دریافت فاینانس از کمک های دولت بهره خواهیم برد 
افزود: البته در شرایط تحریم کار بسیار سختی است اما آن چه که مهم است این که 

باید برای توسعه شبکه حمل و نقل ریلی از کمک حداکثری استفاده کنیم.
شهردار تهران در مورد دیون و مطالبات شهرداری از دولت با بیان این که سازمان 
حسابرسی در حال بررسی دیون است گفت: بعد از نهایی شدن لیست، دولت آنها را 

می پذیرد و در حال حاضر ۲,۲۰۰ میلیارد تومان توافق شده است.
حناچی در مورد سرانجام پرداخت بدهی بانک ها نیز اظهار کرد: بدهی به بانک ها 
سبب شده است که نتوانیم از اوراق مشارکت استفاده درستی کنیم و در حال بررسی 

هستیم که بتوانیم با تهاتر یا تصفیه دیون را پرداخت کنیم.
اما  با بیان این که برنامه خاصی نداشتم  وی در مورد ساماندهی قبور شهدا 
سیاست های اعالمی توسط رهبر انقالب را دنبال می کنیم گفت: اگر خانواده ها نظری 

داشته باشند آن را اجرایی می کنیم.
شهردار تهران در مورد جلسه روز گذشته شورای ترافیک در مورد حذف طرح زوج 
و فرد با بیان این که اساساً نگاه ما درآمدزایی نیست و سالمت شهروندان برای ما 
مهمتر است گفت: آمارها نشان می دهد که روزهای آالینده نسبت به سال گذشته 
۲۰ درصد کاهش یافته؛ البته باد و باران کمک کرد اما همیشه گفتیم در این بخش 
درآمد مدنظر ما نیست و می دیدید درآمدها نیز کاهش پیدا کرده اما بهتر است به 
مناسبت ۴۰ سالگی انقالب اخبار خوب منتشر کنید چرا که نگاه ما پولی نیست و 

صرفاً افزایش سالمت مردم مدنظر ما است.
وی با بیان این که طرح زوج وفرد در کوتاه مدت تأثیرگذار نیست گفت: همه 
اعضای شورای شهر بر این نظر تاکید دارند اما در مورد این که چه طرحی جایگزین 
شود، ساعتها بحث شد و دیروز به جمع بندی رسیدیم اما دقت داشته باشید تا 
ابتدای تابستان فرصت برای بحث و تبادل نظر و حتی جدل باقی مانده و می توانیم 

در مورد اجرای طرح به جمع بندی برسیم.

اخبار
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تقدیم الیحه بودجه ۹۸ شهرداری تهران به شورا
شهردار تهران صبح امروز الیحه بودجه ۱۳9۸ را تقدیم مجلس کرد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز پیروز حناچی با حضور در جلسه علنی شورای شهر تهران نسبت به ارائه الیحه بودجه ۱۳9۸ شهرداری اقدام کرد.
این بودجه که حدود ۱۸ هزار و 9۳۰ میلیارد تومان است امروز توسط شهردار تهران به هاشمی، ریاست شورا تحویل داده شد، از امروز بررسی آن در کمیسیون های تخصصی آغاز می شود.

 معاون سازمان بهزیستی:

نیمی از کودکان کار غیرایرانی هستند
گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون   
5۰ درصد کودکان کار در کشور و 6۸ درصد در تهران 

غیرایرانی هستند.
حبیب اهلل مسعودی فرید روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
اجتماعی ایرنا افزود: این در حالی است که ۹۰ درصد کودکان 
کار غیرایرانی را کودکان افغان تشکیل می دهند و تعدادی از این 
کودکان از اتباع پاکستان و بنگالدش هستند. همچنین بیشتر 
کودکان کار غیرایرانی غیرمجاز هستند و باید از طریق اداره کل 

امور اتباع و مهاجرین خارجی وضعیت آنها روشن شود.
وی ادامه داد: ما به این موضع اعتقاد داریم که باید در مورد 
کودکان کار به آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان در 

سال ۱۳۸۴ که مصوبه دولت است، عمل شود.
مسعودی فرید خاطرنشان کرد: برای روشن شدن وضعیت 
کودکان کار غیرایرانی مهم است که با همکاری وزارت خارجه، 
کودکان  که  کشورهایی  های  سفارتخانه  و  انتظامی  نهادهای 
کار مربوط به آنها هستند و دیگر نهادهای بین المللی که در 
این زمینه نقش دارند، بررسی هایی انجام شود؛ سیاست های 
این کودکان هیچ هویتی  باشند،  کامال شفاف  باید  مهاجرتی 

ندارند و ممکن است هر اتفاقی برای آنها رخ دهد.
وی اضافه کرد: ممکن است حتی خانواده های این کودکان که 
غیرمجاز و غیرقانونی وارد کشور شده اند، نتوانند پیگیر امور آنها 
باشند؛ بنابراین الزم است که اداره اتباع در این موضوع وارد شود.

 کودکان کار شناسایی شوند
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه 
بخشی از مباحث کودکان کار مرتبط با شهرداری ها است، گفت: 
در آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان، تامین مکان و 
تجهیزات و ساختمان برای این کودکان با شهرداری ها است و 
بخشی هم مربوط به بهزیستی است که البته جمع آوری آنها 

برعهده بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی است.
وی خاطرنشان کرد: اما اعتقاد ما بر این است که با همکاری 
سازمان های مردم نهاد، کودکان کار شناسایی و گزارش مددکاری 
نیز تهیه و سپس بر اساس وضعیت خانواده های کودکان برای آنها 
تصمیماتی گرفته شود. این مدلی است که دو تا سه سال است که با 

سازمان های مردم نهاد در قالب آن همکاری داریم.
مسعودی فرید افزود: وقتی خانواده این کودکان را بررسی می 
کنیم، می بینیم که برخی از آنها بیمار صعب العالج، معتاد و 
زن سرپرست دارند یا اینکه از کودک بهره کشی می کنند و در 

بررسی این خانواده ها، نمی توان آنها را با یک فرمول واحد و 
خاص مورد بررسی قرار داد.

وی در مورد کار کودکان نیز گفت: به عنوان مثال در خصوص 
کارهایی مانند زباله گردی، به هیچ عنوان اینگونه کارها را قبول 
نداریم به ویژه اینکه کودک زیر ۱5 سال هم نباید به این کار 
کار  باید  برای کودکان ۱5تا ۱۸ سال هم  کار  باشد.  مشغول 
شایسته کودک و برای شأن وی مناسب باشد، آسیبی به او وارد 

نکند و بهداشت و سالمت کودک هم به خطر نیفتد.
 97 درصد کودکان کار با خانواده زندگی می کنند

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: با بررسی 
هایی که حدود چهار سال پیش انجام دادیم، متوجه شدیم که 
۹۷ درصد کودکان کار با خانواده هایشان زندگی می کنند و 
کودک خیابانی به آن معنا که شب را در کنار خیابان بخوابد، 

خیلی نادر داریم و اگر هم باشد باید سریع پذیرش شوند.
بیشتر کودکان کار تحت نظر گروه های خانوادگی 

هستند

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کودکان کار بیشتر تحت نظر 
باندها یا خانواده ها کار می کنند، تصریح کرد: بیشتر کودکان 
کار تحت نظر گروه های خانوادگی هستند و در برخی مواقع هم 
باندهایی هستند و شاید بتوان گفت که حدود پنج درصد این 
کودکان کار درگیر مسایل باندهایی می شوند که کودکان را به 

کار می گیرند.
وی با بیان اینکه مهم این است که با همکاری سازمان های 
نهاد کودکان کار شناسایی شوند و در حال حاضر ۳۱  مردم 
مرکز شبانه روزی در استان ها و دو مرکز در تهران داریم، افزود: 
همچنین 5۱ مرکز روزانه داریم که ۱۹مرکز آن در تهران است 
برای کودکانی که شب ها به خانه هایشان برمی گردند. مدیریت 
این مراکز را در بهزیستی برعهده داریم و سازمان های مردم نهاد 

هم با ما همکاری می کنند.
 دستگاه ها به درستی به وظایفشان عمل کنند

مسعودی فرید گفت: شرح وظایف دستگاه ها و نهادها در 
ساماندهی کودکان کار و خیابان در آیین نامه ساماندهی کودکان 

کار و خیابان شفاف است، بلکه باید دستگاه ها به درستی به 
وظایفشان عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۴ به این طرف تعداد کودکان 
کار غیرایرانی بیشتر شده است، افزود: وزارت تعاون بر این اساس 
وظیفه هماهنگ کننده بین دستگاه ها و گرفتن گزارش های 6 
ماه را دارد و اینکه در جلساتی که اخیرا با دادستانی کل داشتیم 
به ما سپرده شده است که گزارش هایی را همه دستگاه ها هر 

سه ماه یک بار به ما بدهند که همراه با گزارش عینی باشد.
این خصوص  در  که  مشکلی  داشت:  اظهار  فرید  مسعودی 
داریم، این است که تعدادی از کودکان کار ایرانی مجهوال الهویه 
هستند و شناسنامه ندارند و هر زمانی یک کد ملی را از خودشان 
اعالم می کنند که با دفعات قبلی متفاوت است. باید برای این 
کودکان یک کد واحد و یونیک به طور مثال از طریق عنبیه 
چشم تعیین کرد که اگر دوباره این کودکان را یافتیم دنبال 
شناسایی آنها نباشیم و بتوانیم با توجه به سوابق سریعتر به 

آنها کمک کنیم.

 رئیس سازمان امداد و نجات:

سیالب روستاهای شمال خوزستان را به زیر آب برد

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت: بارندگی شدید و 
باز شدن سد دز و کرجه به سیل و آبگرفتگی در شمال خوزستان از جمله 
۱4 روستای شهرستان شوش، روستای آلبوعفری شمالی شهرستان دشت 
آزادگان، شهر رفیع از شهرستان هویزه و نیز روستای چم در شهرستان 

شوشتر منجر شد.
مرتضی سلیمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، مهمترین 
اقدامات سازمان امداد و نجات را در سیالب اخیر در استان های خوزستان و لرستان را 
تشریح کرد و گفت: نیروهای امدادرسان هالل احمر در اجرای فرآیند اعالم هشدار قبل 
از وقوع سیالب، همکاری و هماهنگی الزم بین سازمان های عضو کارگروه تخصصی 
امداد و نجات در سطح دو استان، تسریع به کمک رسانی به افراد در راه مانده و آسیب 
دیده ناشی از سیل و آبگرفتگی، تهیه مطالب آموزشی و ارسال آن در فضای مجازی، 

توزیع بسته های غذایی و زیستی توسط بالگرد در مناطق صعب العبور و روستاها و 
اعزام به موقع تیم های عملیاتی به مناطق آسیب دیده و متاثر از سیل و آبگرفتگی 

تالش های زیادی را داشته اند.
وی با اشاره به علت و زمان وقوع حادثه سیل در استان خوزستان توضیح داد: 
بارندگی شدید در سراسر این استان و به خصوص شهرستانهای شمالی و بازشدن سد 
دز و کرخه و افزایش دبی رودخانه های دز، کرخه و کارون و شکسته شدن برخی 
سیل بندها در روستاهای شهرستان دزفول، شوش، شوشتر، دشت آزادگان و هویزه 
باعث جاری شدن سیل و آبگرفتگی در شهرستان شوش ۱۴ روستا، شهرستان دشت 
آزادگان روستای آلبوعفری شمالی، شهرستان هویزه شهر رفیع، شهرستان شوشتر 

روستای چم کنار شد.
وی گفت: نیروهای امدادگر و نجاتگر هالل احمر توانستند با یک برنامه ریزی 
عملیاتی و اقتضایی اهالی گرفتار در سیالب را به اماکن امن منتقل و با همکاری مردم 

و سایر دستگاه های امدادی و خودجوش به ترمیم سیل بندها اقدام کنند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر به تخلیه جمعیت حدود 6 هزار 
نفر از مردم ساکن در شهر رفیع، شهرستان هویزه که بر اثر شکسته شدن سیل بند 
در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح هشتم بهمن ۹۷ در وضعیت اضطراری عمومی قرار 
گرفته بودند از سوی نیروهای امدادی خبر داد و گفت: در اجرای این عملیات تخلیه 
اضطراری مخاطرات سیالب اهالی روستا چم کنار شهرستان شوشتر نیز از محل خطر 

خارج شدند.
سلیمی به انجام سلسله عملیات امداد و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری به سیل 
زدگان استان خوزستان اشاره کرد و افزود: نجات و رهاسازی ۸ نفر از سرنشینان 
خودروی گرفتار در سیالب در منطقه زاویه حاجیان دزفول، ایجاد چهار اردوگاه اسکان 
اضطراری با برپایی ۲۰۰ دستگاه چادر امدادی در شهرستان های شوش، شوشتر و 
دزفول، توزیع ۳۲۷ دستگاه چادر، هزار و ۴56 تخته پتو، هزار و ۴۸۲ کیلوگرم نایلون، 
هزار و ۱۹۱ قوطی انواع کنسرو، 56۰ تخته موکت، دو هزار و ۲۴5 کیلوگرم برنج، 

6۲۰ کیلوگرم روغن و هزار و 5۲۱ کیلوگرم قند و شکر به همراه اسکان موقت حدود 
۸۰۰ نفر آسیب دیده گوشه ای از خدمات رسانی امدادگران و نجاتگران هالل احمر 
به سیل زدگان در استان خوزستان و شهرستان های متاثر از سیل و آبگرفتگی در 

این استان بوده است.
وی ادامه داد: برپایی ۱۰۰ دستگاه چادر در منطقه آهو دشت شهرستان شوش و 
اسکان افراد آسیب دیده در اردوگاه، برپایی 5۰ دستگاه چادر در منطقه سید خلف 
این شهرستان، برپایی 5۰ دستگاه چادر در روستای چم کنار شهرستان شوشتر 
و اسکان افراد متاثر از سیل و آبگرفتگی، دپو و انبار 6۴ دستگاه چادر امدادی در 
منطقه چغامیش روستای بنه عاطی شهرستان دزفول برای هرگونه حادثه احتمالی 
و امدادرسانی به سرنشینان خودروهای گرفتار در سیالب که به علت ریش کوه در 

منطقه چلو اندیکا گرفتار شده بودند نیز انجام شد.
وی درباره امدارسانی به سیل زدگان در استان لرستان پرداخت و گفت: در پی 
بارش های شدید و ناگهانی از شامگاه ۸ بهمن که منجر به سیل و آبگرفتگی در چهار 
شهرستان خرم آباد، الشتر، نورآباد و الیگودرز شد. به دلیل موقعیت خاص این شهرها 
سیل سبب آبگرفتگی وسیع در شهرها و منازل مسکونی شد. امدادگران هالل احمر با 
قید فوریت های امدادرسانی به توزیع 5۱ دستگاه چادر، ۳۸۱ عدد بسته غذایی، هزار 
و ۳۱۳ کیلوگرم نایلون، ۳66 قوطی انواع کنسرو، هزار و ۱55 تخته پتو و ۲۰۸ شعله 

چراغ والور در میان سیل زدگان پرداختند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت: امدادگران و نجاتگران هالل 
احمر از آغاز سیل و آبگرفتگی اخیر در استان های خوزستان و لرستان در کنار مردم 
هستند تا با ارائه خدمات امدادی در شرایط اضطراری عمومی نیازهای اولیه آنان را 
برطرف کنند. سیالبی که هفته گذشته بر اثر بارش شدید باران در شهر خرم آباد 
استان لرستان و سیالبی شدن رودخانه کرخه در استان خوزستان و شهر مرزی 
»رفّیع« از توابع شهرستان هویزه به راه افتاد، خسارت فراوانی به زیر ساخت های این 

دو استان وارد کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان،با حضور رئیس 
دانشگاه لرستان، دکتر خسرو عزیزی، سرپرست اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان، مهندس محمدرضا 
دکتر  لرستان،  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  آذرخش، 
محمودرضا شاکرمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
علوم  دانشکده  رئیس  فیضیان،  محمد  دکتر  لرستان، 
اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان، دکتر مسعود طاهری نیا 
و مدیر ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان، دکتر 
سیدنجم الدین الماسی، مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه 

ای دانشجویان )SCD(، در دانشگاه لرستان، افتتاح شد.
رئیس دانشگاه لرستان، دکتر خسرو عزیزی در آیین افتتاح این 
مرکز، گفت:»اداره کل آموزش فنی و حرفه ای دارای ظرفیتها و 
پتانسیلهای متعددی در زمینه آموزشهای کاربردی و مهارتی است 
و سیاست وزارت علوم نیز تقویت کارآفرینی و مهارت آموزی در 

بین دانشجویان است«.
دکتر عزیزی، تشریح کرد:»افتتاح مرکز SCD یک گام مهم در 
راستای تقویت آموزشهای کاربردی در سطح دانشجویان و تقویت 
تعامل دو جانبه بین دانشگاه لرستان و اداره کل آموزش فنی و 

حرفه ای استان لرستان است«.
وی تصریح کرد:»ارتباطات بین دانشگاهها و دستگاههای اجرایی 

و صنعت استان را بایستی بیش از پیش، افزایش داد«.
دانش  بیکاری  داد:»مشکل  ادامه  لرستان  دانشگاه  رئیس 
تقویت  و  است  کشور  همه  در  کلی  مشکل  یک  آموختگان، 
آموزشهای مهارتی و کاربردی، باعث کاهش نرخ بیکاری در سطح 

دانش آموختگان دانشگاهی می شود«.
دکتر خسرو عزیزی، توضیح داد:»دانشگاه لرستان دارای امکانات 
متعددی است که با تقویت و گسترش همکاری بین این دانشگاه و 
مراکز اجرایی و صنعتی استان، به طور حتم، نتایج اثربخش تری در 

زمینه آموزشهای کاربردی و مهارتی، حاصل خواهد شد«.
دکتر عزیزی، ادامه داد:»رویکرد و هدف این است که دانشجو 
عالوه بر تحصیل دروس تخصصی رشته تحصیلی خود، بتواند 
دروس مهارتی و کاربردی را هم فرا گیرد تا بتواند بعد از دانش 

آموختگی، در بحث ایجاد اشتغال، موفق شود«.
میزان  از  که  داد:»آماری  توضیح  لرستان  دانشگاه  رئیس 
اشتغالزایی دانش آموختگان همه رشته های تحصیلی دانشگاههای 
استان لرستان وجود دارد به میزان ۴5 درصد است که باید تالش 
کنیم سطح اشتغال، بیشتر شود و راهکار اساسی برای کاهش نرخ 
بیکاری دانش آموختگان استان لرستان، تقویت مهارت آموزی، 

کارآموزی و کارآفرینی در سطح دانشگاههاست«.
بیان داشت:»رویکرد وزارت علوم، تحقیقات و  دکتر عزیزی، 
فناوری، تقویت مهارت آموزی و کارآفرینی در بین دانشجویان 

است که در قالب طرح کهاد و مهاد، ارائه شده است«.  
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان، 
مهندس محمدرضا آذرخش نیز در سخنانی گفت:»اینکه ریاست 
محترم دانشگاه لرستان، با انرژی باال، به دنبال افتتاح این مرکز بوده 

است جای تقدیر و سپاسگزاری دارد«.
آذرخش، بیان داشت:»ما یک خالء در بحث آموزشهای مهارتی 
یا همان موضوع »پنجه های کارآمد« داریم که فقط، مختص به 

استان لرستان نیست؛ بلکه یک معضل سراسری در کشور است«.
 SCD وی تشریح کرد:»دانشگاه لرستان در زمینه ایجاد مرکز
پیشقدم شده است و این نشان میدهد که تیم مدیریتی دانشگاه 
تقویت  و  با عمل  تئوری  بین  پیوند  تقویت  دنبال  به  لرستان، 

آموزشهای عملی و کاربردی است«.
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان  سرپرست 
گفت:»اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هم آمادگی کامل 

دارد در جهت همکاری با دانشگاهها و آموزش و پرورش استان، 
میزان مهارتها را افزایش داده و سن مهارت آموزی را هم باید تقلیل 

بدهیم تا بازدهی مهارتهای آموخته شده را در جامعه ببینیم«.
در ادامه، مدیر ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان، 
 SCD دکتر سیدنجم الدین الماسی، گفت:»هدف از ایجاد مرکز
دانشگاه لرستان، تحقق مفهوم دانشگاه کارآفرین و تقویت مهارت 

آموزی در بین دانشجویان است«.

با حضور رئیس دانشگاه لرستان؛

 مرکز SCD در دانشگاه لرستان افتتاح شد


