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پنج شنبه
 سال دوم جنوب

کاهش  و  مقابله  برای  گفت:  کازرون  فرماندار 
آسیب های اجتماعی باید به خانواده ها آگاهی داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
داریوش  کازرون،  آموزش وپرورش  مدیریت 
آسیب پذیری های  اغلب  ریشه  گفت:  دهقان 
کافی  اطالعات  نبود  را  دانش آموزان  اجتماعی 

آن ها با مهارت های اجتماعی عنوان کرد.
بابیان  کازرون  آموزش وپرورش  شورای  رئیس 
اینکه برای مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی 
در  دست  اگر  افزود:  کرد،  سیاسی کاری  نباید 
دست هم دهیم، مطمئنًا با همین امکانات، کارهای 

زیادی قابل انجام است.
کمبود  کرد:  اضافه  کازرون  شهرستان  فرماندار 
معلمان  با کمک  را  نیروهای مشاور و متخصص 
بدون  مرتفع کرد که حاضرند  بازنشسته می توان 
هیچ گونه چشم داشتی یاری رسان دانش آموزان در 

این زمینه باشند.
در ادامه مدیر آموزش وپرورش کازرون با اشاره 
به عنوان  فضای  از  نامناسب  استفاده  مشکالت  به 
یک آسیب، گفت: باید به خانواده ها در این زمینه 
آگاهی داد تا بتوانند نظارت بهتری روی فرزندان 

خود داشته باشند.

و  شاداب سازی  با  افزود:  جمشیدی  امیرحسین 
گسترش روحیه نشاط در مدارس می توان جامعه 

را از آسیب های اجتماعی دورنگه داشت.
با تأکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به  وی 
راهکارهای تقویت روحیه، امید و نشاط در مدارس 
به دوراز  فکری  آرامش  نشاط  از  منظور  گفت: 
هرگونه افکار پریشان در بین دانش آموزان است.

جلسه  پنجمین  و  پنجاه  و  یک صد  است  گفتنی 
به  توجه  با  کازرون  آموزش وپرورش  شورای 
آسیب های  با  مقابله  »راه های  موضوع  اهمیت 
اجتماعی« و برای دست یافتن به راهکارهای عملی 
آموزش وپرورش  روسای  بخشداران،  حضور  با 
بخش ها، رئیس شبکه بهداشت و درمان و شهردار 
کازرون و نیز تعدادی از مدیران مدارس این شهر 
فرماندار  دفتر  محل  در  حوزه  این  کارشناسان  و 

تشکیل گردید.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون، 
جلسه ای با عنوان »فرهنگ سازی و دانش آموزان« 
در سالن اجتماعات آموزش وپرورش شهر نودان 
با  کازرون  شهرستان  نودان  کوهمره  بخش 
حضور دهیاران، بخشدار، رئیس آموزش وپرورش 
تشکیل بخش  آن  مدارس  مدیران   و 

گردید.
اداره  رئیس  محبوب  ایران  مجتبی  سید  ابتدا  در 
کازرون،  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
هفته پیش رو را هفته منابع طبیعی و درختکاری 
اداره  این  برنامه های  بیان  و  شرح  به  و  اعالم 
اگرچه  کرد:  تصریح  و  پرداخت  هفته  این  در 
باید  طبیعی  منابع  فرهنگ  رهبری  فرمایش  به 
تبدیل  لیکن  شود،  تبدیل  عمومی  معارف  به 

خانواده  گذر  از  عمومی  معارف  به  فرهنگ 
این  و  می کند  عبور  آموزش وپرورش  و 
و  اولیه  تحصیلی  مقاطع  از  باید  فرهنگ سازی 
جدید  نسل  به  دلسوز  معلمان  و  دبیران  توسط 

انتقال یابد.
وی راه برون رفت از مشکالت منابع طبیعی که 
اراضی  عدوانی  تصرف  و  تخریب  از  جلوگیری 
قانون  موردحمایت  درختان  قطع  و  ملی  منابع 
است را آموزش دانست و آحاد ملت را بال های 

گسترده منابع طبیعی اعالم کرد.
خود،  سخنان  از  دیگری  قسمت  در  مسئول  این 
بحران های  از  خروج  کلید  را  فرهنگ سازی 

زیست محیطی دانست.
در ادامه دهیاران و مدیران بخش کوهمره نودان 

نیز به بیان نظرات خود پرداختند.

کازرون  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 
ظاهری  تفاوت  هیچ  تحمیلی  زمان جنگ  گفت: 

بین فرماندهان و نیروهای عادی وجود نداشت.
از کازرون،  به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا 
 ۷۰ یادواره  دهمین  مراسم  در  الوانی  جمال الدین 
آزاد  دانشگاه  در  که  کازرون  مفقوداالثر  شهید 
این  گفت:  شد،  برگزار  شهرستان  این  اسالمی 
معنوی  و  باارزش  بسیار  جلسات  از  یکی  جلسه 
شهدای  به  مربوط  مراسم  اینکه  بر  عالوه  بوده، 
گرانقدر است، حضور عزیزانی را در این یادواره 
و  فرماندهان  از  همگی  که  می کنم  مشاهده 

همرزمان شهدا در زمان جنگ بوده اند.
از  کثیری  جمع  میزبان  داریم  افتخار  افزود:  وی 
رزمندگان و نیروهای گردان فجر و به ویژه حاج 
جانشین   ۶۰ دهه  در  که  هستیم  یوسفیان  حیدر 
شهید  شهادت  از  بعد  و  بوده  فجر  گردان  وقت 
مرتضی جاویدی فرماندهی این گردان را بر عهده 

داشت.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون با 
ذکر خاطراتی از گردان خط شکن و همیشه پیروز 

فجر اظهار کرد: در آن زمان هیچ تفاوت ظاهری 
نداشت،  وجود  عادی  نیروهای  و  فرماندهان  بین 
عملیاتی  خط  یک  در  و  لباس  نوع  یک  با  همه 
حضور داشتند و در مراحل عادی میزان مشارکت 
دسته جمعی  و  عمومی  کارهای  انجام  در  افراد 
صورت  حسنه  اخالق  و  تمام  ساده زیستی  با 
اطاعت پذیری  رزم  موقع  در  فقط  و  می گرفت 
فرد  با  را  فرماندهی  تفاوت  فرماندهان  از  نیروها 

عادی مشخص می کرد.
بین  جاویدی  مرتضی  شهید  اینکه  بابیان  الوانی 
بچه های گردان و جبهه و جنگ محبوبیت خاصی 
داشت و از معنویت باالیی برخوردار بود، تصریح 
کرد: مرتضی تنها فرماندهی بود که در آن زمان 
داشتن  از  و  زد  بوسه  او  پیشانی  بر  )ره(  امام 
آن  نترس  و  شجاع  روحیه  و  باال  اعتمادبه نفس 

سردار دالور قدردانی کرد.
وی افزود: در آن زمان افتخار حضور در گردان 
فجر را نداشتم؛ اما در کنار آن گردان و ارتباط 
از  و  داشتم  گردان  نیروهای  با  خوبی  و  مستمر 
نزدیک شاهد افتخارات و پیشتاز بودن گردان در 

همه خطوط جبهه ها بودیم.
حجت االسالم صادق عالمی اعزامی از شهر مقدس 
قم با روایتگری خود از معنویت جبهه ها و اخالق، 
ایثار شهدا و رزمندگان در دوران هشت سال دفاع 
شهادت  وصف  در  مصیبتی  ذکر  نیز  و  مقدس 
حسی  و  حال  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  بی بی 
خاص برده و از خانواده معظم شهدا به خاطر صبر 

و شکیبایی آنان در برابر مشکالت تشکر کرد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
کازرون  شهرستان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
یادواره چهار شهید روستای پاپون و شهید مدافع 
شهرستان  توابع  از  نودان  کوهمره  منطقه  حرم 

کازرون برگزار شد.
آیت اهلل حدائق در این یادواره ضمن بزرگداشت 
شهدای  خصوصًا  و  شهدا  تمامی  خاطره  و  یاد 
روستای پاپون، حضور در یادواره شهدا را افتخاری 
بزرگ برای خود دانست و گفت: رسیدن به مقام 
شهادت اتفاقی نیست و پیش از آن باید آمادگی 

الزم را کسب کرد. 
وی با اشاره به آیه ی دهم و یازدهم سوره صف 
اضافه کرد: راه خروج از همه مشکالت بشر امروز 
عمل به این دو آیه است و شهدای ما با عمل به 

این آیات به این مقام بلند رسیده اند. 
افشین  مداحی  از  پس  و  مراسم  این  ادامه  در 
شفیعی،  حجت االسالم  روایتگری  و  شهریاری 
اهالی  از  که  فارس  استان  ثبت احوال  مدیرکل 
ضمن  کوتاهی  سخنان  در  است  پاپون  روستای 
گرامیداشت یاد شهدای این روستا و ذکر خاطراتی 

از بزرگ منشی های این شهدای گران قدر، گفت: 
شهدا  برای  ثبت احوال  که  کارهایی  از  »یکی 
است  شهدا  برای  شناسنامه  صدور  می دهد  انجام 
استان  شهدای  برای  شناسنامه   5000 امسال  که 
صادر شده است و امروز نیز شناسنامه چهار شهید 
 روستا به خانواده معظم این عزیزان تقدیم خواهد 

شد.
از  هدایایی  اهدای  با  یادواره  این  پایان  در 
خانواده های معزز شهیدان روستای پاپون و شهید 
کوهمره  بخش  حرم  مدافع  شهید  جمالی،  حسین 

نودان تقدیر به عمل آمد.
معرفی مختصر شهدای پاپون:

1. شهید علی انصاری متولد 1339/5/13 روستای 
ارتش  کادر  نیروهای  از  شهید  این  است.  پاپون 
منطقه  در  است که  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری 
تبریز  بیمارستان  به  و  مجروح  خوش  عین 
شهادت به   1361/8/14 تاریخ  در  و  شد   منتقل 

رسید.
2. شهید مسعود انصاری متولد 1342/1/7 روستای 
پاپون از نیروهای کادر ارتش که در منطقه شرق 
به   63/12/24 تاریخ  در  و  عراق  در خاک  دجله 

شهادت رسید.
3. شهید الخاص انصاری متولد 1350/5/1 روستای 
پاپون سرباز نیروی انتظامی که در تاریخ 73/4/2 
شهادت  به  اشرار  با  درگیری  در  جم  منطقه  در 

رسید.
 1360/3/1 متولد  نجاتی  غالمحسین  شهید   .4
روستای پاپون، درجه دار نیروی انتظامی در تاریخ 
86/9/16 در شهرستان مهر در درگیری با سارق 

متواری به شهادت رسید.

درخت، گل  با کاشت  کازرون  آموزش وپرورش 
و گیاهان دارویی به پیشواز روز درختکاری رفت.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
همکاری  با  کازرون،  آموزش وپرورش  مدیریت 
دبیرستان دخترانه بهبهانی و انجمن میراث پریشان، 
علی  امام  دانش آموزی  سالمت  پایگاه  محوطه  در 

)ع( این شهر درختکاری صورت گرفت.
در این برنامه که با ایده پردازی و ابتکار دبیرستان 
انجمن  کارشناسانه  همکاری  و  بهبهانی  دخترانه 
برگزار  اسفند  میراث پریشان در روز یکشنبه 12 
شد، مساحتی نزدیک به یک صد مترمربع در پایگاه 

به زیر کشت  امام علی )ع(  سالمت دانش آموزی 
درختان مرکبات و پائولینیا، گل های تزئینی و نیز 
رزماری  و  اسطوخودوس  ازجمله  دارویی  گیاهان 

رفت.
مدیر  جمشیدپور،  معصومه  برنامه  این  ابتدای  در 
دبیرستان بهبهانی، گزارشی از فرایند ایده پردازی و 
مطالعات مقدماتی این برنامه را در سطح مدرسه ارائه 
داد. سپس محمدجواد سیاح پور، دبیر انجمن میراث 
دانش آموزان،  علمی  آموزش  با  همزمان  پریشان، 

بر روند کاشت گیاهان توسط آنان نظارت کرد.
امیرحسین جمشیدی، مدیر جدید آموزش وپرورش 

پشتیبانی  و  توسعه  معاون  همراه  به  که  کازرون 
خود در این مراسم شرکت کرده بود در سخنانی 
فضای  حفظ  برای  خود  جدی  اراده  از  کوتاه 
آن  تقویت  و  اخیر  سال های  در  موجود  همدلی 
سخن گفت و تالش های مدیر و سرپرست سابق 

آموزش وپرورش کازرون را ستود.
دانش آموزی  سالمت  پایگاه  که  است  شایان ذکر 
در سال تحصیلی جاری فعالیت جدی خود را آغاز 
کرده و خدماتی چون بینایی سنجی، شنوایی سنجی، 
جامعه  به  را  دندان  شیارپوشی  و  تغذیه  مشاوره 

دانش آموزی کازرون ارائه می دهد.

فرماندارکازروندرجلسهشورایآموزشوپرورش:

برای مقابله با آسیب های اجتماعی باید به خانواده ها آگاهی داد

باهمکاریدبیرستاندخترانهبهبهانیوانجمنمیراثپریشان؛

پایگاه سالمت دانش آموزی کازرون سبز شد

رئیسادارهمنابعطبیعیکازرون:

فرهنگ سازی کلید خروج از بحران های زیست محیطی است

سرپرستدانشگاهآزادکازرون:

زمان جنگ هیچ تفاوتی بین فرماندهان و نیروهای عادی نبود

یادواره شهدای روستای پاپون برگزار شد

دیدار اعضای هیئت مدیره موسسه 
آبادگران جوان بیشاپور با رئیس اداره 

آموزش وپرورش کازرون

یک کازرونی شهروند افتخاری بوشهر 
شناخته شد

برگزاری اختتامیه جشنواره 
گلستان خوانی  در آموزش وپرورش 

کازرون

بهمنظورترویجفرهنگدرختکاری؛
  3000 نهال در میان مردم کازرون 

توزیع  و کاشته شد

 برگزاری نشست علمی هم اندیشی 
 استادان با موضوع بررسی 

سند الگوی اسالمی- ایرانِی پیشرفت

اعضای  دیدار  این  آغاز  در 
آبادگران  موسسه  هیئت مدیره 
ضمن  بیشاپور  جوان 
آرزوی  و  خوشامدگویی 
موفقیت برای رئیس جدید اداره 
آموزش وپرورش شهر کازرون 
پیرامون  نقطه نظرات  بیان  به 
مسائل و چالش های این حوزه، 
طرفین  موردعالقه  زمینه های 
اعالم  و  همکاری  درخصوص 
جهت  موسسه  این  آمادگی 
نهاد  با  تعامل  و  هم افزایی 

آموزش وپرورش پرداختند.
از محورهای موردبحث می توان 
توانمندسازی  استعدادیابی،  به 

حمایت  دانش آموزان،  مهارتی 
جهت  دانش آموزان  از 
حضور  جهت  آماده سازی 
علمی،  ورزشی،  مسابقات  در 
ترویج  و  توسعه  فرهنگی 
در  شهروندی  آموزش های 
پسماند،  مدیریت  حوزه های 
و  قوانین  شهری،  منظر 
در  بحران  مدیریت  مقررات، 
برنامه های  برگزاری  مدارس، 
مشارکت  با  هنری  فرهنگی 
آموزش وپرورش،  اداره 
پاسداشت مفاخر و پیشکسوتان 
پرداخته  گوناگون،  عرصه های 

شد.

با تصویب شورای شهر بوشهر 
شهروند  عاشوری نژاد  عباس 

افتخاری بوشهر شد. 
بوشهر  شهر  شورای  اعضای 
عاشوری نژاد  عباس  دکتر 
افتخاری  شهروند  به عنوان 
اسفند  برای تجلیل در روز 18 
نشست  در  کردند.  تعیین 
بوشهر  شهر  شورای  غیرعلنی 
که به منظور هم اندیشی پیرامون 
پیشنهادی  گزینه های  بررسی 
شهروند  به عنوان  تجلیل  برای 
ماندگار  چهره  و  افتخاری 

برگزار شد، نهایتًا عاشوری نژاد 
قرار  تصویب  مورد  و  تعیین 
عباس  است،  گفتنی  گرفت. 
شهرستان  اهل  عاشوری نژاد، 
هیئت علمی  عضو  و  کازرون 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
 ۱۵ تاکنون  که  است  بوشهر 
کتاب و بیش از ۳۰ مقاله ملی 
چاپ  به  وی  از  بین المللی  و 
 95 سال  در  وی  است.  رسیده 
برتر حوزه  پژوهشگر  به عنوان 
انسانی کشور موردتقدیر  علوم 

قرار گرفت.

جشنواره  اختتامیه  مراسم 
در  گلستان خوانی 
کازرون  آموزش وپرورش 

برگزار شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل 
کازرون،  آموزش وپرورش 
اختتامیه جشنواره گلستان خوانی 
و  معصومی  آقایان  حضور  با 
باصری، روسای اداره های دوره 
آموزش  تکنولوژی  و  دوم 
فرهنگیان،  فارس،  ابتدایی 
دانش آموزان و اولیای آنان در 
شهید  تربیتی  فرهنگی  کانون 
برگزار شهر  این   عسکری 

شد.
ابتدایی  دوم  دوره  اداره  رئیس 
آموزش وپرورش  کل  اداره 
را  جشنواره  این  هدف  فارس، 
آشنایی و آموزش دانش آموزان 
در  آموزش  اصلی  مفاهیم  با 
آموزنده  حکایت های  قالب 
قوی  روحیه  ایجاد  گلستان، 
بین  در  اعتمادبه نفس  و 
روحیه  ایجاد  و  دانش آموزان 
همکاری، تعاون و کار گروهی 

در آنان عنوان کرد.
ایران  کشور  افزود:  معصومی 

مهد شعر و شاعری است و شعر 
ایرانی هاست. سعدی،  هویت ما 
حافظ و سایر شعرا گنجینه های 
هستند.  ایرانیان  ما  عظیم  بسیار 
بعد  مکتب خانه ها  در  درگذشته 
از قرآن، کتب اشعار سعدی و 
برای  دروس  اصلی ترین  حافظ 

تدریس بوده است.
ابتدایی  آموزش  معاون 
هم  کازرون  آموزش وپرورش 
بابیان اینکه برگزاری جشنواره 
تقویت  موجب  گلستان خوانی 
دانش آموزان  بین  سخنوری  فن 
مرحله  در  افزود:  می شود، 
 6000 از  بیش  آموزشگاه 
جشنواره  این  در  دانش آموز 
انتخاب  با  و  کردند  شرکت 
نفرات و گروه های برتر، مراسم 
در  نفر   85 حضور  با  اختتامیه 

قالب 12 گروه برگزار شد.
این  حاشیه  در  است  گفتنی 
آثار  از  نمایشگاهی  جشنواره 
دانش آموزان  دستاوردهای  و 
و...  دیواری  روزنامه  قالب  در 

برپا شد.
دانش آموزان  از  پایان  در 
گلستان خوان با اهدا لوح تقدیر 

و هدایا قدردانی شد.

عکاس و خبرنگار/ علی گلچین: 
فرارسیدن  مناسبت  به  همزمان 
اسفندماه که روز درختکاری   15
 3000 از  بیش  است  شده  نامیده 
اصله نهال در شهر کازرون کاشته 

شد.
و  شهرداری  همت  با  آئین  این 
کازرون  شهر  اسالمی  شورای 
اعضای  باقری،  شهردار  باحضور 
معاون  فروتن  شهر،  شورای 
عمرانی فرمانداری، شریفی رئیس 
دفتر امام جمعه، رئیس اداره منابع 
دوستداران  از  جمعی  و  طبیعی 
دانش آموزان  همراه  به  طبیعت 
ورودی  ابتدای  از  داشتند  حضور 
انتظام  شهرک  در  واقع  شهر 
این  به کاشت  دسته جمعی شروع 

نهاالن کردند.
داشت:  عنوان  کازرون  شهردار 
نهال  کاشت  امروزه  خوشبختانه 
است  پسندیده ای  و  خوب  اقدام 
آن  به  نیز  ما  دین  بزرگان  که 

توجه  باید  اما  کرده اند؛  سفارش 
داشته باشیم که مراقبت و حفاظت 
از درختان موجود مقدم بر کاشت 

درخت جدید است. 
درختان  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
حمایت  به  نیاز  موجود  شهری 
دارند  شهری  مسئوالن  و  مردم 
 3000 کاشت  با  داشت:  اظهار 
نهال در شهر کازرون می دانیم که 
فرهنگ درختکاری در میان مردم 
حتمًا  و  کرد  خواهد  پیدا  ترویج 
اینکه  به  توجه  با  باید  هم  مردم 
شهر کازرون نام زیبای شهر سبز 
را دارا می باشد نسبت به نگهداری 
را  خود  سهم  درختان  همیاری  و 

نشان دهند.
که  نهال هایی  داشت:  عنوان  وی 
کاشت  درختکاری  روز  این  در 
به مدت یک هفته در  شده است 
شد  خواهند  کاشته  شهر  سرتاسر 
و شامل نارنج، شیشه شور، ابریشم، 

جمبو، و... است.
قصد  شهروندان  درصورتی که 
را  شهر  از  نقطه ای  نهال کاری 
به  مراجعه  با  می توانند  داشتند 
شهرداری  سبز  فضای  مدیریت 

کازرون نهال را دریافت کنند.
نوع  به  اشاره  با  باقری  پایان  در 
کازرون  آب وهوای  و  درختان 
حتمًا  شهروندان  کرد:  خاطرنشان 
گل  هرگونه  کاشت  از  پیش 
شهر  سطح  در  درخت  و  گیاه  و 

درباره آن تحقیق کنند.

خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
نشست  در  عارف  علی اکبر  آنا، 
علمی هم اندیشی استادان با موضوع 
اسالمی-  الگوی  سند  بررسی 
بند پنج  با قرائت  ایرانِی پیشرفت 
سند  این  کرد:  اظهار  سند،  این 
به تمامی مجامع علمی و تحقیقاتی 
و  دانشگاه ها  ازجمله  کشور 
حوزه های علمیه ارسال  شده است 
دانشگاه ها  و  علمیه  حوزه های  تا 
و  تخصصی  جلسات  تشکیل  با 
بررسی و تحقیق و تفحص بتوانند 
بندهایی که الزم است ویرایش و 

اصالح کنند.
سند  این یک  کرد:  اضافه  وی 
باالدستی است و با توجه به اینکه 
مربوط به آینده و پیشرفت کشور 
بوده و از دغدغه های مهم و مورد 
است،  رهبری  معظم  مقام  تأکید 
بیشتری  دقت  و  مراقبت  با  باید 

مورد اتفاق نظر قرار گیرد.
دوره  حاضران  از  یکی  ضیایی 
این  اینکه  بابیان  مامایی  ارشد 
باید  و  است  هدفمند  الگویی  سند 
تمام جزئیات در آن بررسی شود، 
عنوان کرد: در چند بند مربوط به 
رشته کاری خودم که موردمطالعه 
است،  شده  کلی گویی  قراردادم، 
با  همراه  ریزبینانه تر  کمی  باید 

اجزای مربوطه دیده شود.
رشته  استادان  از  حمزه ای  فرحناز 
پس  سند  این  کرد:  بیان  شیمی 
اضافه  و  گفت وگو  و  بحث  از 
به  باید  بندها  از  بعضی  حذف  یا 
باگذشت  که  شود  ارائه  ترتیبی 
زمان و رشد و توسعه علمی امکان 
وجود  مجدد  ویرایش  و  بررسی 
باشد. علیرضا گلچین عضو  داشته 
دامپزشکی  دانشکده  هیئت علمی 
با  کرد:  مطرح  کازرون  واحد 

این  که  دریافتم  مطالعه  اندکی 
و  خارق العاده  یک چیز  سند 
منحصربه فرد است و با اجرای این 
وابستگی  هرگونه  از  سند، کشور 
رفیع  قله های  به  و  می یابد  نجات 

علم و دانش راه پیدا می کند.
ارشد  کارشناس  کالنتری  امان اهلل 
این  کرد:  تبیین  سیاسی  علوم 
برنامه  هر  از  فراتر  و  باالتر  سند 
دیگری نظیر پنج ساله است، هفت 
سند  این  تنظیم  وقت صرف  سال 
شده و هزاران کارشناس متبحر و 
زبده این سند را بررسی و محتوای 
این گونه  کرده اند.  تنظیم  را  آن 
نباشد که از آن بگذریم؛ باید یک 
از جامعه شناس،  متشکل  قوی  تیم 
دیگر  متخصصان  و  روانشناس 
بر  فراوانی  ساعات  و  جمع آوری 
روی این سند و بندهای آن بحث 
و بررسی و تحقیق شود و از طرف 
دانشگاه حمایت های مالی صورت 

پذیرد.
رشته  استاد  دهقانیان  محمدکاظم 
به  توجه  با  شد:  یادآور  ادبیات 
در  که  ساالنه  تحوالت  و  تغییر 
سطح کالن کشوری و به کارگیری 
مختلف  دولت های  در  اسناد  این 
این  است،  داشته  وجود  تضمینی 
تغییرات  دستخوش  نباید  سند 
رشد  و  بسط  به  توجه  با  و  گردد 
مختلف  زمینه های  در  باال  بسیار 
علمی در جهان باید این سند قابل 
سطوح  در  هماهنگی  و  باالنس 
آینده  سال های  برای  مختلف 
و  جهان  علمی  رشد  با  همسو  و 

کشور باشد.
جلسات  شد  مقرر  جلسه  این  در 
بررسی این سند به صورت مدون و 
هفتگی برگزار شود تا به نتیجه و 

قابل قبولی برسد.


