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رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اراک:

استاندار مازندران عنوان کرد؛

زورخانه شهر اراک تا پایان تابستان به بهره برداری میرسد

ضرورت بهره گیری از ظرفیت خیرین در اجرای طرح مسکن ملی مازندران

رئیــس کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی
شــورای شــهر اراک گفــت :اقدامــات مربــوط بــه
ایجــاد زورخانــه شــهر اراک حــدود  ۹۰درصــد
پیشــرفت داشــته و تــا پایــان فصــل تابســتان
آمــاده بهــره بــرداری اســت.
پیمــان عیــن القضاتــی شــامگاه در جریــان بازدیــد
از طرحهــای فرهنگــی ورزشــی شــهر اراک در
جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه رویکــرد شــورای
ششــم ارتقــای فضــای فرهنگــی اجتماعــی و
ورزشــی اظهــار کــرد :بودجــه ســازمان فرهنگــی،
ورزشــی و اجتماعــی شــهرداری از  ۱۲۰میلیــارد
ریــال بــه  ۴۳۷میلیــارد ریــال بــرای اجــرای
برنامههــای نویــن افزایــش یافتــه اســت.
وی افــزود :اقدامــات مربــوط بــه ایجــاد زورخانــه
شــهر اراک در حــال پیگیــری بــوده و اکنــون
حــدود  ۹۰درصــد پیشــرفت دارد و تــا پایــان
فصــل تابســتان آمــاده بهــره بــرداری اســت.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی
شــورای اســامی شــهر عنــوان کــرد :تجهیــز و
تکمیــل و آمــاده ســازی فضاهــای ورزشــی اراک

دســتور کار ویــژه ایــن کمیســیون اســت.
پیمــان عیــن القضاتــی بیــان کــرد :توجــه بــه
اســتعدادیابی ورزشهــای همگانــی امــری ضــروری
و مهــم اســت زیــرا در افزایــش حــوزه ســرانه
ورزشــی و ارتقــای فعالیتهــای ورزش همگانــی
تأثیــر قابــل توجهــی دارد.
وی ادامــه داد :عملیــات اجرایــی ســاخت
ســالنهای چندمنظــوره فرهنگــی اجتماعــی و
ورزشــی در کــوی امــام علــی (ع) انجــام شــده
و اکنــون مرحلــه نــازک کاری ایــن طــرح باقــی
مانــده اســت.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی
شــورای شــهر اراک تصریــح کــرد :توزیــع امکانــات
و خدمــات در ســطح شــهر متناســب بــا بافــت
شــهری نیســت و زیرســاختها بــرای ارائــه
خدمــات در حــوزه فرهنگــی ورزشــی و اجتماعــی
در برخــی مناطــق متراکــم و در برخــی مناطــق
نیــز ســرانه نزدیــک بــه صفــر اســت.

اراک /محبوبه قاسمی

خسارت  ۱۰۰میلیارد ریالی بارندگیها به بخش کشاورزی ساوه

معــاون فنــی و اجرایــی جهادکشــاورزی
شهرســتان ســاوه از خســارت  ۱۰۰میلیــارد ریالــی
بارندگیهــای اخیــر بــه بخــش کشــاورزی ایــن
شهرســتان خبــر داد.
محمودرضــا خلیلــی بــا اشــاره بــه وقــوع بــارش
بطــور متنــاوب در بخــش نوبــران ســاوه اظهــار کــرد:
بارشهــای تابســتانه از پنجشــنبه هفتــه گذشــته
آغــاز شــده و تــا شــب گذشــته بطــور متنــاوب ادامــه
داشــته اســت کــه بیشــترین خســارت بــه حــوزه
کشــاورزی مربــوط بــه بخــش نوبــران در پــی بــاران
بامــداد روز جمعــه بــوده اســت.
وی افــزود :در جریــان ایــن بارشهــا بــه  ۵۵هکتــار
از صیفــی جــات ۱۰ ،هکتــار یونجــه ۶ ،هکتــار ذرت
علوفــهای ،پنــج هکتــار چغنــدر و  ۱۴۰۰هکتــار
گنــدم دیمــی بخــش نوبــران خســارت وارد شــد کــه
ارزش ریالــی خســارت وارده در مجمــوع حــدود ۱۰۰
میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت.
خلیلــی افــزود :در ایــن بارشهــا افــزون بــر دو
کیلومتــر از انهــار ســنتی در روســتاهای کوهپایـهای
بــه دلیــل انباشــت گل و الی و احتمــاال اشــیائی
کــه ســیل بهمــراه آورده مســدود شــده کــه نیــاز بــه
الیروبــی و مرمــت دارد.
وی تصریــح کــرد :بــا وجــود اینکــه بارشهــای

اخیــر منجــر بــه بــروز خســارت بــه بخــش
کشــاورزی بخشــی از اراضــی منطقــه نوبــران شــده
ش بــرای بخــش
اســت ،امــا در مجمــوع ایــن بــار 
کشــاورزی شهرســتان ســاوه مفیــد بــود چــرا کــه
منجــر بــه شستشــوی درختانــی شــد کــه کیفیــت
آنهــا بــه دلیــل خاکگرفتگــی بــرگ کاهــش پیــدا
کــرده بــود.
ایــن مقــام مســئول در جهادکشــاورزی ســاوه بــا
اشــاره بــه اینکــه هیــچ بــارش موثــری در بخــش
مرکــزی ســاوه گــزارش نشــده اســت ،افــزود:
از آنجاکــه بخــش عمــدهای از باغــات انــار ایــن
شهرســتان در بخــش مرکــزی قــرار دارد بــارش
تابســتانه در انارســتانهای ایــن منطقــه نیــز مفیــد
خواهــد بــود.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه حاکــم بــودن جبهــه
هــوای گــرم در تابســتان امســال گفــت :گرمــای
بــاالی هــوا کشــت محصــوالت کشــاورزی نظیــر
طالبــی و انــواع صیفــی جــات را تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد و عمــر بوتــه را کاهــش خواهــد داد و دوره
اقتصــادی باردهــی را مثــا از  ۶۵روز بــه  ۵۵کمتــر
کــرده و موجــب کاهــش عملکــرد بوتــه میشــود.

اراک /محبوبه قاسمی

مدیرکل نوسازی استان از مدارس استثنایی بازدید کرد

اســتاندار مازنــدران بــا اشــاره بــه اینکــه از
ظرفیــت خیریــن در طــرح مســکن ملــی در
شهرســتان هــا بایــد اســتفاده شــود ،گفــت:
هیــچ متقاضــی بدلیــل مشــکل مالــی در ایــن
طــرح نبایــد حــذف شــود و بایــد بــرای تمــام
مشــکالت احتمالــی در ایــن طــرح راهــکار پیــدا
کنیــم .
بــه گــزارش اداره ارتباطــات واطــاع رســانی
اداره کل راه وشهرســازی اســتان مازنــدران،
ســید محمــود حســینی پــور در هشــتمین
جلســه شــورای تامیــن مســکن اســتان بــا
اشــاره بــه اینکــه از ظرفیــت خیریــن در طــرح
مســکن ملــی در شهرســتان هــا بایــد اســتفاده
شــود و هیــچ متقاضــی بدلیــل مشــکل مالــی
در ایــن طــرح نبایــد حــذف شــود ،خاطرنشــان
کــرد :بــرای حــل مســاله تامیــن زمیــن بــرای
ایــن طــرح؛ ادارات کل مســئول بایــد عملیاتــی
تــر پــای کار بیاینــد تــا در شهرســتان هایــی
کــه بــا کمبــود زمیــن مواجــه هســتیم ،بتوانیــم
هرچــه زودتــر تعییــن تکلیــف کنیــم و وارد فــاز
عملیاتــی شــویم.
وی ادامــه داد :نــگاه دســتگاه هــای اجرایــی
بــه مقولــه مســکن بایــد بــا احســاس مســئولیت
بــاال باشــد ،چــرا کــه رئیــس جمهــور بدلیــل
اینکــه تامیــن مســکن درشــمار اولویــت هــای
اصلــی دولــت اســت ،تاکیــد ویــژه ای بــر ایــن
موضــوع دارنــد.
اســتاندار مازنــدران بــا بیــان ایــن کــه موضــوع
مســکن بعنــوان یــک وظیفــه مــی بایســت
توســط مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی در
اولویــت کاری قــرار گیــرد ،یــادآور شــد :اجــاره
بهــای مســکن افزایــش پیــدا کــرده اســت و
بــرای خانــواده هــای متوســط بــه پاییــن کــه
بــا مشــکل مالــی مواجــه هســتند ،تامیــن آن
بســیار ســخت اســت.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان بــا بیــان

اینکــه تمامــی مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی
بایــد بــرای تحقــق ایــن مهــم دســت بــکار
شــوند ،اظهــار کــرد :هــدف از اجــرای طــرح
مســکن ملــی صاحــب خانــه شــدن افــراد
ناتــوان و فاقــد تــوان مالــی اســت.
ســید محمــود حســینی پــور ،بــا اشــاره بــه ایــن
کــه حــس قــوی مســئولیت و کارآمــدی الزمــه
تحقــق ایــن طــرح مهــم اســت کــه در مدیــران
اســتان بایــد بالفعــل شــود و مســکن را بعنــوان
مســئله اصلــی جامعــه بیننــد ،تصریــح کــرد:
مســکن مســئله اول کشــور اســت و بایــد بــا
نــگاه تعاملــی حــل و فصــل شــود .تــاش هــا
بایــد در اینخصــوص بیــش از ایــن باشــد و
هیــچ مقاومتــی نبایــد در ایــن مســیر مشــاهده
شــود.
مهنــدس ســید محمــد نظــری مدیــرکل راه
وشهرســازی اســتان مازنــدران درخصــوص
آخریــن وضعیــت پــروژه هــای نهضــت ملــی
مســکن در اســتان مازنــدران گفــت :پــروژه
هــا خــوب پیــش مــی رود وبیــش از 7000
واحــد بــه مرحلــه اجرارســیده اســت ودرحــال
افزایــش میباشــد.
وی همچنیــن افــزود :تاکنــون بیــش از 117
هــزار نفــر در طــرح نهضــت ملــی مســکن ثبــت
نــام کــرده انــد کــه پاالیــش آنهــا تقریبــا در
حــال اتمــام اســت  .ثبــت نــام جدیــد هــم بــه
زودی انجــام مــی گیــرد بنابرایــن گــزارش
دولــت ســیزدهم بــر اســاس قانــون جهــش
تولیــد و تامیــن مســکن مصــوب  17مــرداد
ســال  1400ســاخت چهــار میلیــون واحــد
مســکونی طــی چهــار ســال را در برنامــه خــود
گنجانــده اســت .حــدود  5/4میلیــون نفــر بــرای
ایــن طــرح نــام نویســی کــرده انــد کــه3/6
میلیــون نفــر تائیــد شــده انــد.

مدیــرکل نوســازی مــدارس ،رئیــس اداره آمــوزش و
پــرورش مــدارس اســتثنایی ،معاونیــن فنــی و اجرایــی
و همــکاران نظــارت نوســازی مدارس اســتان کرمانشــاه
از مــدارس اســتثنایی بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.
مهنــدس نظــری؛ مدیــرکل نوســازی مــدارس
اســتان کرمانشــاه ضمــن بازدیــد وضعیــت موجــود
مــدارس اســتثنایی اســتان عنــوان نمــود :تجهیــزات
کمــک آموزشــی و مناســب ســازی فضــا بایــد بــرای
دانشآمــوزان انجــام شــود ،همچنیــن مــدارس بایــد
رمــپ داشــته باشــند تــا کــودکان با تــوان کــم بتوانند از
آن اســتفاده کننــد ،پلــه هــا نیــز باید بــه صورتی باشــد
ت و آمــد دانــش آمــوزان را دچــار مشــکل نکند.
کــه رفـ 
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان کرمانشــاه در
ادامــه فضــای آموزشــی ،حیــاط مــدارس ،سیســتم
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معاون بهرهبرداری آبفای قم خبر داد؛
افزایش  2میلیارد لیتری مصرف آب در قم  /پیک مصرف آب در قم شکست

معــاون بهرهبــرداری و توســعه آب شــرکت آب و
فاضــاب اســتان از افزایــش  4درصــدی مصــرف
آب در قــم در چهــار مــاه نخســت ســال جــاری
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل خبــر داد.
مهنــدس محمــود ســربند فراهانــی بــا اعــام
ایــن خبــر گفــت :در چهــار مــاه نخســت ســال
جــاری بیــش از  54میلیــون و  798هــزار
مترمکعــب آب در اســتان تولیــد و توزیــع
شــده کــه ایــن میــزان بیــش از یکمیلیــون
و  913هــزار مترمکعــب نســبت چهــار مــاه
نخســت ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال جــاری
تاکنــون حــدود نیمــی از آب قــم از ســدکوچری
تأمیــن شــده اســت ،اظهــار داشــت :ایــن در
حالــی اســت کــه در مــدت مشــابه ســال قبــل
بیــش از  78درصــد آب قــم از ســدکوچری
تأمیــن میشــد کــه در ســال جــاری بــا کاهــش
تخصیــص ،مابقــی آب موردنیــاز قــم از ســد 15
خــرداد و منابــع زیرزمینــی تأمیــن شــده اســت.
معــاون بهرهبــرداری و توســعه آب شــرکت
آب و فاضــاب اســتان بــا بیــان اینکــه در ایــن
مــدت بــا کاهــش تخصیــص از ســد کوچــری،
میــزان برداشــت از ســد  15خــرداد بیــش از
 670درصــد و برداشــت از چا ههــای داخــل
شــهر بیــش از  170درصــد افزایــش یافتــه

اســت ،خاطرنشــان کــرد :بــه همیــن علــت در
ما ههــای گذشــته بــا کاهــش کیفیــت آب از
نظــر افزایــش شــوری در شــهر مواجــه شــدیم
هرچنــد کــه از نظــر ســامت و بهداشــت
آب شــبکه دارای اســتانداردهای الزم اســت.
وی همچنیــن از شکســتن پیــک مصــرف آب در
قــم در روز پنجشــنبه ششــم مردادمــاه خبــر داد
و یــادآور شــد :پیــک مصــرف در ایــن روز بــه 5
هــزار و  470لیتــر در ثانیــه رســید که بیشــترین
میــزان از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون اســت.
مهنــدس فراهانــی بــا اشــاره بــه کمبــود منابــع
آبــی ،بــر اســتفاده بهینــه از منابــع در اختیــار
تأکیــد کــرد و گفــت :تنهــا بــا اصــاح الگــوی
مصــرف و صرفهجویــی در مصــرف آب میتوانیــم
بــدون مشــکل از تابســتان عبــور کنیــم.
وی ایجــاد ســایبان بــرای کولرهــای آبــی ،عــدم
شستشــوی ماشــین و حیــاط و کوچــه بــا آب
شــرب ،کاهــش زمــان حمــام و ...را از جملــه
راهکارهــای ســاده در راســتای صرفهجویــی
در مصــرف آب عنــوان و تأکیــد کــرد :همیــن
صرفهجوییهــای بــه ظاهــر انــدک ،میتوانــد
کمــک شــایانی بــه پایــداری آب در شــبکه و
افزایــش کیفیــت آب داشــته باشــد.

قم /محمد توکلی

مشکالت ادامهدار آزادراه خرمآباد -بروجرد

مازندران /جعفری گرجی

برگزاری جلسه ستاد بحران در مرزن آباد چالوس با حضور ریاست
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

جلســه ســتاد بحــران دانشــگاه علــوم پزشــکی
مازنــدران بــا حضــور رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی مازنــدران و معــاون بهداشــتی دانشــگاه
در چالــوس برگــزار شــد
در پــی وقــوع ســیل ســهمگین در شهرســتان
چالــوس و خدمــات رســانی بهداشــتی و درمانــی
بــه آســیب دیــدگان ،جلســه ســتاد بحــران در
مرکــز مــرزن آبــاد چالــوس بــا حضــور دکتــر
فرهــاد غالمــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
مازنــدران و دکتــر عبــاس علــی پــور معــاون
بهداشــتی دانشــگاه بــا حضــور دکتــر گردکلــی
مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان چالــوس و
جمعــی از مدیــران حــوزه ســامت شهرســتان در
مرکــز شــهری روســتایی و درمانــگاه شــبانه روزی

مــرزن آبــاد برگــزار شــد
دکتــر فرهــاد غالمــی رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی مازنــدران و هیئــت همــراه در بازویــد
از روســتاهای ســیل زده کوهســتان و حضــور در
ســطح روســتا و خانــه بهداشــت دلیــر وضعیــت
بهداشــتی و درمانــی و کمــک رســانی بــه آســیب
دیــدگان را مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار داد و
بــر تســریع در ارائــه خدمــت بــه مــردم تاکیــد
کــرد.
گفتنــی اســت امدارســانی بــه روســتاهایی دلیــر و
فشــکور توســط نیروهــای امــدادی اورژانــس ۱۱۵
بــا ســه دســتگاه امبوالنــس انجــام شــد.

مازندران /جعفری گرجی

شناسایی پیکر  ۳شهید دفاع مقدس تازه تفحص شده از استان

گرمایشــی و سرمایشــی و ایمــن ســازی مــدارس و
تجهیــزات هوشــمند مناســب بــرای دانــش آمــوزان بــا
نیازهــای ویــژه را بــه عنــوان یــک ضــرروت بیــان نمــود.
مهنــدس نظــری تصریــح کــرد :تــاش مــی کنیــم
بحــث تغییــر نگــرش هــا بــه دانــش آمــوزان بــا
نیازهــای ویــژه را داشــته باشــیم تــا جامعــه بــه
توانمنــدی ایــن دانــش آمــوزان نــگاه کنــد نــه فقــط
بــه مشــکالت و نیازهــای ویــژه ای کــه دارنــد.
در ایــن بازدیــد مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان از
مدیــران مــدارس خواســت نســبت بــه حفــظ محیــط
و تجیهــزات مــدارس اهمیــت ویــژه دهنــد و از زحمــات
مدیــران مدارســی کــه در ایــن خصــوص کوشــا بــوده
انــد ،تشــکر و قدردانــی نمــود.
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مســئول مرکــز ایثارگــران ســپاه صاحبالزمــان (عــج)
اســتان اصفهــان از شناســایی پیکــر  ۳تــن از شــهدای
تــازه تفحــص شــده دفــاع مقــدس ایــن اســتان خبــر
داد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی ســپاه صاحبالزمــان
(عــج) اســتان اصفهــان ،ســرهنگ پاســدار ســیدمهدی
طباطبایــی بــا اعــام شناســایی پیکــر مطهــر  3تــن از
شــهدای تــازه تفحــص شــده اســتان اصفهــان ،اظهــار
داشــت :بــا تــاش گروههــای تفحــص شــهدا ،هویــت
پیکــر مطهــر  3تــن از شــهدای تــازه تفحــص شــده
دفــاع مقــدس متعلــق بــه اســتان اصفهــان شناســایی
شــد.
وی افــزود :هویــت پیکرهــای مطهــر ایــن شــهدا
کــه همگــی از شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس
بودهانــد ،از طریــق پــاک هویــت و آزمایــش DNA
احــراز شــد و پیکرهــای مطهــر در روزهــای آینــده
جهــت انجــام مراســم تشــییع و خاکســپاری بــه
خانوادههایشــان تحویــل داده خواهــد شــد.
مســئول مرکــز ایثارگــران ســپاه صاحبالزمــان (عــج)
اســتان اصفهــان در ادامــه گفــت :ایــن شــهدا متعلــق به
شهرســتانهای نجــف آبــاد ،خمینیشــهر و ســمیرم
هســتند و مشــخصات ایــن شــهدای واالمقــام بــه شــرح

رئیــس ســازمان بازرســی اســتان لرســتان بــا
تأکیــد بــر لــزوم نصــب دوربینهــای ثبــت
تخلفــات در آزادراه خرمآبــاد -بروجــرد گفــت:
مشــکالت عدیــدهای پــس از تصــادف زمســتان
ســال گذشــته در ایــن آزادراه بــرای مــردم
بهوجــود آمــده اســت.
ســعید رازانــی ظهــر امــروز در جلســه
بهرهبــرداری از باجــه عوارضــی و نواقــص آزادراه
خرمآبــاد -بروجــرد اظهــار داشــت :مشــکالت
عدیــدهای بــرای راننــدگان و مــردم پــس از
تصــادف یــک دســتگاه تریلــر بــا باجــه عوارضــی
در زمســتان ســال گذشــته ،جمـعآوری برخــی از
باجههــا و بهدنبــال آن احــداث ایــن باجههــا
در رمــپ ورودی از طــرف شهرســتان بروجــرد و
عــدم بهرهبــرداری از آ نهــا بــه دالیــل مختلــف
بهوجــود آمــد.
وی بــا بیــان اینکــه راننــدگان و مــردم ناچــار
هســتند بهمنظــور ورود بــه آزادراه خرمآبــاد-
بروجــرد ابتــدا حــدود  1.5کیلومتــر بهطــرف
اراک حرکــت کننــد ،افــزود :آنــان پــس از
رســیدن بــه عوارضــی ابتــدای ایــن آزادراه
دوبــاره دور زده و پــس از پرداخــت عــوارض
همیــن مســافت را دوبــاره برمیگردنــد و
بهطــرف خرمآبــاد ادامــه مســیر دهنــد.
رئیــس ســازمان بازرســی اســتان لرســتان بــا
تأکیــد بــه اینکــه نواقــص آزادراه خرمآبــاد-
بروجــرد مشــکالت عدیــد های بــرای مــردم
بهوجــود آورده و موجــب نارضایتــی آنهــا
شدهاســت ،عنــوان کــرد :ضــرورت دارد کــه

هرچــه ســریعتر بــه ایــن وضعیــت خاتمــه داده
شــده و تکلیــف بهرهبــرداری یــا جابهجایــی
باجــه عوارضــی واقــع در رمــپ ورودی از طــرف
بروجــرد مشــخص شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در صــورت هرگونــه
تعلــل در رفــع نواقــص آزادراه خر مآبــاد-
بروجــرد بــا افــراد متخلــف برابــر مقــررات
برخــورد میشــود ،بیــان کــرد :ضــرورت دارد
ادار هکل راهــداری و حملونقــل جــاد های
لرســتان هــر چــه ســریعتر نســبت بــه اســتقرار
دوربینهــای ثبــت تخلفــات اقــدام کنــد.
مدیــر آزادراه خر مآبــاد -بروجــرد نیــز در ایــن
جلســه اظهــار داشــت :بعــد از تصــادف تریلــر
بــا باجــه عوارضــی در کیلومتــر  120بهدلیــل
تأکیــد اســتاندار لرســتان باجــه عوارضــی در
آن محــل جمــعآوری و مطابــق نظــر مشــاوران
در رمــپ ورودی از طــرف شهرســتان بروجــرد
ایجــاد شــد ،ولــی تاکنــون تکلیــف اســتفاده
و بهر هبــرداری از باجــه عوارضــی توســط
مســئوالن مشــخص نشدهاســت.
مدیــرکل فنــی اســتانداری لرســتان نیــز در
ایــن جلســه بیــان کــرد :هرگونــه اظهارنظــر در
زمینــه ایجــاد و بهرهبــرداری از باجــه عوارضــی
در رمــپ ورودی از طــرف شهرســتان بروجــرد
بایــد بــر اســاس نظــر شــرکت ســاخت و توســعه
راههــای کشــور(وزارت را هوشهرســازی) انجــام
شــود و ایــن موضــوع از اختیــار مســئوالن
اســتانی خــارج اســت.

استان لرستان

اسالمی سازی به معنای حکمی سازی دانشگاههاست

زیــر اســت:
-1شــهید محمدرضــا محمدشــفیع جاللآبــادی ،فرزند
یــداهلل ،مجــرد ،متولــد  ،1341شــهادت  1361فکــه،
اهــل نجــف آبــاد
-2شــهید ســیدعبدالجبار موســوی ،فرزنــد
ســیدمحمدیار ،متأهــل ،متولــد  ،1340شــهادت 1362
جزیــره مجنــون ،اهــل ســمیرم
-3شــهید حیدرعلــی فتوحــی ،فرزنــد کرمعلــی ،مجرد،
متولــد  ،1344شــهادت  1361فکــه ،اهل خمینیشــهر
وی در پایــان یــادآور شــد :برنامه تشــییع و خاکســپاری
پیکرهــای مطهــر شــهدا متعاقبـاً اطالعرســانی خواهــد
شد .

استان اصفهان

معــاون علــوم انســانی و هنــر دانشــگاه آزاد
اســامی گفت:اســامی ســازی بــه معنــای
حکمــی ســازی دانشگاههاســت.
حجــت االســام والمســلین دکترعبدالحســین
خســروپناه در همایــش نقــش نهضــت
اســتادی در اســامی ســازی دانشــگاهها
در جمــع اســاتید بســیجی دانشــگاههای
اســتان بوشــهر در دانشــگاه آزاداســامی
مفهــوم
یــک
واحدبوشــهرافزود:حکمت
100درصــد اســامی اســت کــه قبــل از اســام
وجــود نداشــته و هیــچ معادلــی در غــرب و
زبــان هــای دیگــر نــدارد.
وی تصریــح کرد:حکمــت ،علــم نافــع مبتنــی
بــر چهــار عقــل نظــری  ،عقــل عملــی ،
عقــل معــاش و عقــل معــاد اســت کــه هــم
بــرای علمــاء و دانشــمندان اســامی و هــم
بــرای جامعــه اســامی نافــع  ،ســودمند و
ر ا هگشا ســت .

ایــن اســتادحوزه ودانشــگاه بــا اشــاره بــه ایــن
کــه بحــث حکمــی ســازی در همــه زمینــه هــا
ورشــته هــای مختلــف علــوم انســانی و ســایر
رشــته هــای تجربــی قابــل تعمیــم اســت
اضافــه کــرد :از آن جــا کــه بحــث حکمــی
ســازی مبتنــی بــر تفکــر واندیشــه اســت حتــی
در دنیــای غــرب هــم پذیرفتــه مــی شــود.
وی از اســاتید حــوزه هــای مختلــف علــوم
انســانی در خواســت کــرد کــه در ایــن زمینــه
بــه تولیــد تفکــر واندیشــه بــرای اســامی
ســازی دانشــگاه همــت گمارنــد.
درایــن همایــش بخشــی از تعزیــه خوانــی یکــی
از مجالــس شــبیه خوانــی بوشــهر موضــوع
گفــت وگــو وبحــر طویــل شــبیه خــوان نقــش
شــمربن ذولجوشــن و شــبیه خــوان حضــرت
عبــاس بــن علــی توســط هنرمنــدان تعزیــه
بوشــهر بــه نمایــش درآمــد.

بوشهر /سید حسین جعفری

