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پرداخت  ۶۶میلیارد تومان
تسهیالت اشتغال به مددجویان کردستانی

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان از پرداخت  ۶۶میلیارد
تومان تسهیالت اشتغال به مددجویان کردستانی در هشت ماهه
نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار روزنامه اخبار صنعت به نقل از سایت خبری
کمیته امداد ،محمدرسول شیخی زاده با بیان اینکه در هشت ماهه
نخست امسال  ۶۶میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه اشتغال به
مددجویان تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است ،گفت :با این
میزان تسهیالت دوهزار شغل برای خانواده های تحت حمایت ایجاد
شده است.
وی افزود :از این تعداد طرح اشتغال هزار مورد برای نیازمندان
روستایی اجرا شده که در این زمینه  ۲۸میلیارد تومان تسهیالت
پرداخت شده است.
شیخی زاده گفت :همچنین از طریق تعامل با کارفرمایان و
صاحبان مشاغل و کارگاه ها برای  ۱۱۴نفر از مددجویان کاریابی و
ایجاد شغل شده است.
وی ادامه داد :ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی
به  ۲۷۰۰مددجوی تحت حمایت بخشی دیگر از فعالیتهای حوزه
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کردستان در هشت ماهه نخست
امسال است.
مدیر کل کمیته امداد استان کردستان پرداخت تسهیالت اشتغال
برای خانواده های تحت حمایت را فرصتی مناسب برای رسیدن به
خودکفایی بیان کرد و افزود :در زمینه پرداخت تسهیالت اشتغال به
خانواده های تحت حمایت محدودیتی نداریم و از طرح های اشتغال
مددجویان برای رسیدن به درآمد پایدار حمایت می کنیم.

افتتاح پروژه مخابراتی کافوی نوری مجتمع288
واحدی ابا صالح المهدی شهرستان بروجرد

طی مراسمی با حضور آقای گودرزی نماینده محترم مردم
بروجرد  ،رحیمی فرماندار  ،مهندس قاسمی مدیر مخابرات منطقه
لرستان  ،مهندس محمودوند  ،مهندس شیخی مدیر مخابرات بروجرد ،
اعضای محترم شورای اسالمی شهر و جمعی از مسئولین این شهرستان
 ،پروژه کافوی نوری  ۳۶۰شماره ای مجتمع ابا صالح المهدی افتتاح
ومورد بهره برداری قرار گرفت.
مهندس محمد قاسمی مدیر مخابرات منطقه لرستان با اعالم
این خبر افزود  :با همت و تالش همکاران ما در مدیریت مخابرات
شهرستان بروجرد و پیگیریهای آقای گودرزی نماینده محترم مردم
این شهرستان در مجلس شورای اسالمی و فرماندار محترم  ،مهندس
یافتیان عضور محترم هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران  ،این پروژه
ظرف مدت سه ماه با استفاده جدید ترین تکنولوزی روز دنیا تکنولوژی
 fttcو ظرفیت  360شماره در این شهرستان اجرا گردید .
وی گفت  :این پروژه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و یکصد و پنجاه
میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت مخابرات ایران افتتاح و مورد بهر
ه برداری قرار گرفته است .
مدیر مخابرات منطقه لرستان اظهار داشت  :به همت همکاران ما
در مخابرات منطقه  30پروژه مخابراتی در شهر و روستاهای بروجرد
در دست اقدام می باشد که امیدواریم این پروژه ها تا پایان سال جاری
افتتاح و مورد بهره برداری قرار بگیرند .
همچنین نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی
و هیئت همراه از روند اجرای پروژه های مخابراتی در مناطق کوی
جانبازان و فرهنگیان این شهرستان بازدید کردند.

نواخته شدن زنگ بیمه سالمت
در مدارس گلستان

همزمان با هفته بیمه سالمت « زنگ بیمه سالمت « صبح
امروز در مدارس استان گلستان به صدا درآمد  .اداره کل بیمه
سالمت استان گلستان در مراسم نمادین زنگ بیمه سالمت که
به صورت متمرکز در مدرسه علوم و معارف اسالمی صدرا گرگان
برگزار شد  ،اظهار کرد  :یک میلیون و  200هزار نفر از مردم
گلستان تحت پوشش بیمه سالمت قراردارند که از این تعداد بیش
از  810هزار نفر روستائیان  ،عشایر و ساکنان شهرهای زیر 20
هزار نفر هستند که به صورت رایگان از خدمات بیمه استفاده می
کنند .مهرداد کمانگری از خانواده هایی که بیمه ندارند خواست  ،از
نیمه دوم آبان ماه برای ثبت نام به سایت بیمه سالمت و یا به 27
دفتر پیشخوان دولتی در سطح استان مراجعه کنند .در ادامه این
مراسم مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان نیز گفت  :آموزش
و پرورش در حوزه سالمت اقدامات خوبی انجام داده و سند تحول
بنیادین نیز در این زمینه برای ما تکلیف ایجاد کرده است .تربتی
نژاد خاطر نشان کرد  :این فعالیت ها در حوزه پیشگیری از آسیب
های اجتماعی است که در آموزش و پرورش شهرستان گرگان در
حال اجراست  .امسال در  50مدرسه سطح شهرستان طرح نظام
مراقبت اجتماعی دانش آموزان « نماد» با هدف پیشگیری از آسیب
های اجتماعی در حال اجراست .
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مدیر امور آبفار نکاء خبر داد:

استانداری همدان:

اجرای 5پروژه آبرسانی
در روستاهای شهرستان نكاء

ساری – دهقان 5 :پروژه آبرسانی روستایی با پیش
بینی صرف اعتباری بالغ بر  3200میلیون ریال و بهره
مندی  955خانوار با  2717نفر جمعیت در  11روستای
شهرستان نکاء در دست اجراست.
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل اداره روابط
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی
مازندران؛ مهندس الیاس صحراگرد مدیر امور آبفار
شهرستان نکاء در گفتگویی با اعالم این خبر اظهار داشت:
در هفته دولت سالجاری  3مجتمع آبرسانی روستایی شامل
شهید اسفندیاری با اجرای عملیات نصب و راه اندازی یک
دستگاه دیزل ژنراتور و اتاقک این دستگاه ،مجتمع آبرسانی روستایی طوسکال با اجرا و حفر یک حلقه چاه عمیق و
تجهیز و راه اندازی یک واحد ایستگاه پمپاژ و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور و مجتمع آبرسانی روستایی
والمده (روستای آکرد) با احداث  2باب مخزن زمنی به حجم  150متر مکعب و لوله گذاری شبکه توزیع به طول4.7
کیلومتر و تجهیز و راه اندازی یک واحد ایستگاه پمپاژ با صرف اعتباری بالغ بر  18900میلیون ریال به بهره برداری
رسید و  2133خانوار با  6685نفر جمعیت  10روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند و در
حال حاضر  5پروژه آبرسانی روستایی دیگر اعم از دو مجتمع آبرسانی شهدای هزارجریب و فاز دوم مجتمع آبرسانی
روستایی والمده و 3پروژه تک روستایی شامل آبرسانی روستایی سفیدکوه ،سورک و کچب محله در شهرستان نکاء با
پیش بینی اعتباری بالغ بر  3200میلیون ریال در دست اجرا و تکمیل است.
وی با اشاره به عملکرد امور آبفار شهرستان نکاء در نیمه اول سالجاری گفت :طی این مدت اجرای  7500متر لوله
گذاری خط انتقال و شبکه توزیع ،تعویض  18دستگاه پمپ و الکتروموتور ،رفع  659مورد شکستگی لوله ،ساخت -
بازسازی و ترمیم  12فقره منهول ،نصب  13دستگاه شیرآالت ،تهیه و نصب  15دستگاه فلوتربرقی ،احداث  2باب اتاق
دیزل ژنراتور و نصب دو دستگاه ژنراتور همچنین تعویض  125مورد کنتور خراب ،نصب  2دستگاه اتوماسیون،تعویض
 43مورد قطعات برقی ،خرید و تحویل  486کیلو پرکلرین به روستاها ،نصب و راه اندازی  3دستگاه تابلو اینورتر،خرید
 2دستگاه موتور برق ،نصب  1دستگاه پنل خورشیدی و شستشوی  7باب مخزن انجام شد.

برپایی نماز یکی از راه های عبودیت
و بندگی است

استاندارهمدان دربرگزاری اجالس نمازبا بیان اینکه سعادت جامعه در گرو بندگی به پروردگاراست
و یکی از راه های عبودیت و بندگی برپایی نماز اول وقت می باشد ،با تاکید بر اینکه بهترین نقاط
ساختما نهای اداری باید به نمازخانهها اختصاص یابد ،گفت :برپایی اقامه نماز در اداره ها حداکثر ۲۰
دقیقه طول میکشد و باید جلسات طوری برنامه ریزی شود که با اقامه نماز تداخل پیدا نکند.
سید سعید شاهرخی با بیان اینکه درچند سال متوالی همدان به عنوان استان نمونه در برگزاری
نماز معرفی شده است که این نشان از جایگاه واالی نماز در این استان همدان را دارد ،افزود :بحث نماز
بسیارگسترده است و توجه به مباحث ترویج و فراهم کردن زمینه سازی فرهنگ برپایی نماز برای جوانان
و نوجوانان بسیار مهم است لذا توجه به امر نماز از مهمترین وظایف آموزش و پرورش برای تقویت باورهای
دینی است .
استاندارهمدان با تاکید بر اینکه برپایی نماز در پار کها و فضای سبز بسیار اثربخش است و جلوه ای
زیباتر به شهر میدهد ،افزود :در ورود ی شهرها نمازخانه و مسجد ساخته شود تا رهگذرانی که از همدان
گذر میکنند دارالمومنین بودن این شهر را درک کنند.
مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشوربا بیان اینکه نماز کلید حل مشکالت است
و انسان بداند با خواندن نماز گره مشکالتش باز میشود ،گفت :علت تقدم صبر بر نماز این است که صبر
برای مبتد یها بر نماز مقدم تر است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه خداوند این عالم را محل تربیت انسان ها خلق
کرده است ،و استعدادهای نهفته را درانسان ها شکوفا می کند ،گفت :استعدادهای انسان با فحشا و منکر از بین
میرود و نماز برنامه خداوند برای تربیت انسان و شکوفایی استعدادها است ،و نگاه به نماز نباید تکلیفمحور و
فقهمحور باشد ودر جامعه اسالمی مسوولی که نمازش تکلیف محور است موفق نخواهد بود.
حجتاالسالم حبیباهلل شعبانیموثقی با بیان اینکه باالترین استعداد رشد در وجود انسان هاست ،و
اگر انسان مورد تربیت قرار گیرد قطعا در مجرای هدایت خداوند خواهد بود ،خاطر نشان کرد :نماز یک
عمل عبادی است که مدیران هر دستگاهی باید بر برپایی نماز در بین کارکنان تاکید داشته باشد ،مسوولی
که خودش اهل نماز نباشد خدا به آن مسوولیت نمیدهد ،ومدیران باید دغدغه نماز خواندن جامعه را
داشته باشد.

آموزش و پرورش استان قم:

جلسه کارگرو بهبود کیفیت فعالیت های سواد آموزی استان قم

جلسه گروه بهبودکیفیت فعالیت های سوادآموزی باحضور رسول
جمشیدی مدیرکل طرح وبرنامه و تامین منابع سازمان نهضت سوادآموزی
کشور و شیخ االسالم مدیرکل آموزش وپرورش استان قم درسالن جلسات
اداره کل تشکیل شد.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش
استان قم ،رئیس گروه بهبودکیفیت سوادآموزی استان ؛ظرفیت گروه را
فرصت مغتنمی برای پیشرفت وتوفیقات برنامه های سوادآموزی دانست
وگفت :با داشتن برنامه وپیگیری فعالیت های سوادآموزی دراستان قم
به پیشرفت هایی رسیده ایم وباوجود مهاجرت ها وحضوراتباع خارجی
بسیار باید از حمایت وپشتیبانی های سازمان نهضت سوادآموزی بتوانیم
به باسوادی مطلوب دست پیداکنیم .
جمشیدی مدیرکل دفترطرح وبرنامه وتامین منابع سازمان نهضت
سوادآموزی دراین جلسه اظهارداشت :وجودبرنامه محوری وپژوهش
ومشارکت جویی دراستان قم نمودخوبی دارد.
به همت خانه گیاهی سبز وسازمان
فرهنگی اجتماعی و ورزشی
شهرداری سمنان برگزارمی شود؛

نخستین
نمایشگاه کاربرد
گیاهان دارویی در
سالمت خانواده

وی درادامه الگو بودن آموزشیاران و آموزش دهندگان را در رعایت
پوشش و حجاب اسالمی مهم توصیف کرد و گفت :اصل برون سپاری
یعنی رقابت و تاکید ما توجه خاص به نظارت برعملکرد و طرح هامی

سمنان  -حسین بابامحمدی :سرپرست سازمان
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان خبر داد :نخستین
نمایشگاه کاربرد گیاهان دارویی در سالمت خانواده در راستای
آشنایی شهروندان با گیاهان دارویی و استفاده مناسب در جهت
درمان بیماری و سالمت خانواده در فرهنگسرای امید خانواده
برگزار می شود.
عباس بابایی طی اعالم این خبر اظهار داشت :عالقه مندان
می توانند جهت بازدید از نخستین نمایشگاه کاربرد گیاهان
دارویی در سالمت خانواده از پنج شنبه  ۱۴لغایت جمعه ۲۲
آذر ماه صبح ها از ساعت  ۸لغایت  ۱۲و عصرها ساعت ۱۶
لغایت  ۲۱در سمنان؛ بلوار معلم غربی ،نبش خیابان شهید قندی

باشد و نیز کارگروه واگذاری فعالیت های سوادآموزی با جایگاهی که دارد
باید مرتب با نظرهای کارشناسی تشکیل شود و نقش خود را به شایستگی
وبه موقع انجام دهد.
وی گفت :ازحمایت ها وپشتیبانی مسوولین وزارت آموزش
وپرورش وسازمان نهضت سوادآموزی تشکر می شود و حضورشان
درجمع متولیان امر سوادآموزی ؛ نشاط وتقویت روحیه را افزایش می
دهد و از رهنمودها و تذکرات و دستوراتی که ارائه می کنند برسالمت
و کیفیت فعالیت و برنامه های استان موثر میباشد واز انحرافات
احتمالی پیشگیری می شود.
جلسه گروه بهبودکیفیت استان قم با حضور اعضا و معاون توسعه
مدیریت وپشتیبانی ؛معاون سوادآموزی؛ذیحساب ؛روسای ادارات امور
مالی ؛ امور اداری و کارگزینی ؛تدارکات؛حراست؛بازرسی؛امورحقوقی و
روسای ادارات سوادآموزی برگزارگردید و تعدادی از اعضا به بیان دیدگاه
و پیشنهادات پرداختند.

فرهنگسرای امید خانواده مراجعه نمایند.وی در ادامه با اشاره
به نقش کلیدی داروهای گیاهی در سالمت خانواده خاطرنشان
کرد :این نمایشگاه توسط متخصصین و صاحبنظران در حوزه
دانش گیاهان دارویی با محورهای فرهنگ سازی و تغییر سبک
زندگی و مصرف صحیح فرآورده های سالم در فرایند تولید
و توزیع به منظور باالبردن سطح سالمت و بهداشت جامعه،
ارتقای فرهنگ ترویج آموزش در زمینه گیاهان دارویی ،آموزش
مهارت آموزی در جهت اشتغال زایی و کارآفرینی ،آشنایی با
گیاهان دارویی و استفاده ی مناسب در جهت درمان بیماری
و سالمت خانواده و برند سازی محصوالت با کیفیت داخلی برپا
خواهد شد.

بابایی با بیان اینکه گياهان دارويی از ارزش و اهميت
خاصی در تأمين بهداشت و سالمتی جوامع هم به لحاظ درمان
و هم پيشگيری از بيماريها برخوردار بوده و هستند ،تصریح کرد:
سرزمين ايران از نظر تنوع گياهي ،به خصوص از منظر گياهان
دارويي ،جايگاه منحصر به فردي در جغرافياي گياهي جهان دارد و
در سال های اخیر استفاده از گیاهان دارویی به دلیل اثبات اثرات
مفید آن ،ارزان بودن ،نداشتن اثرات جانبی و همچنین سازگار بودن
با محیط زیست روزبه روز در حال افزایش است.
عباس بابایی یادآور شد :نخستین نمایشگاه کاربرد گیاهان
دارویی در سالمت خانواده به همت خانه گیاهی سبز و سازمان
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان برگزار میشود.

دانشگاه علوم پزشکی همدان:

رعایت بهداشت فردی مهمترین عامل در پیشگیری آنفوالنزا است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ،با بیان اینکه اپیدمی آنفوالنزا در
کشورهای آسیایی و اروپایی است و صرف کشور ما نیست ،گفت :آمادگی
دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مقابله با مقابله با شیوع ویروس آنفوالنزا
از ماه های گذشته آغاز شده است و 98درصد موارد آنفوالنزا به صورت خود
بخود درمان میشود و نگرانی ها تنها در خصوص  ۲درصد افراد با بیماری های
زمینه دیابت ،قلب و ریوی ،و افراد تحت شیمی درمانی است.
رشید حیدریمقدم در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه
شهروندان پیش از شیوع با تزریق واکسن آنفوالنزا میتواند به مقابله با این
بیماری مقابله کنند ،اضافه کرد :رعایت بهداشت فردی مهمترین عامل در
پیشگیری آنفوالنزا است.وی با بیان اینکه استفاده از دارو به صورت خودسرانه
موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن و بروز بیماری ها و خطرات جدی

بخصوص در آنفوالنزا میشود ،افزود :شهروندان از مصرف بی رویه و خودسرانه
آنتی بیوتیک و کورتن ها ممانعت کنند چرا که استفاده از این داروها زمینه
درمان در بسیاری از بیماریها بخصوص آنفوالنزا را با مشکل مواجه میکند.
منوچهر کرمی با اشاره به اینکه اقدامات گسترده ای بر اساس برنامه
عملیاتی برای پیشگیری از ایدز انجام شده است ،یادآور شد :شرح عملکرد
دستگاه های مختلف در این زمینه مشخص شده و دانشگاه علوم پزشکی
نیز نسبت به راه اندازی مراکز مشاوره بیماری های رفتاری برای پیشگیری،
تشخیص ،درمان و مشاوره اقدام کرده است.
وی اضافه کرد ۳۰ :پاتوق در طول هفته مورد بازدید قرار می گیرند و
افراد در خصوص پیشگیری از ایدز ،آموزش می بینند و  ۸۵هزار سرنگ بین
معتادان توزیع می شود.

راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه اعالم کرد؛

آمادهباش زمستانی در جادههای کرمانشاه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از آمادهباش
زمستانی در جادههای استان خبر داد و گفت 430 :نیروی راهدار پای کار
هستند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل نقل جاده ای استان
کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی با بیان اینکه همه تدابیر الزم برای فصل
سرما در جادههای استان اندیشیده شده ،عنوان کرد 48 :راهدارخانه در این
ایام فعال است که  430نیروی راهداری در قالب اکیپهای مختلف در این
راهدارخانهها آماده هستند.
وی با اشاره به آمادگی ماشینآالت و تجهیزات راهداری ،افزود285 :
دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین از جمله  ۳۷دستگاه کامیون نمکپاش و
برفروب ۶۵ ،دستگاه برفروب ۴۱ ،دستگاه نمکپاش ،چهار دستگاه برفخور،

طرح پوشش
بیمه سالمت تا
فروردین سال
آینده در گلستان
ادامه دارد

 ۴۶دستگاه گریدر ۲۶ ،دستگاه بلدوزر و دو دستگاه تراکتور برفروب در استان
فراهم است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان از تامین شن و نمک
مورد نیاز برای جادهها نیز خبر داد و عنوان کرد :نزدیک به  40هزار تن شن
و نمک تامین شده است.
کرمی یادآور شد :بیشترین میزان شن و نمک در نظر گرفته شده با
 ۶۲۰۰تن مربوط به شهرستان کرمانشاه است و برای مابقی شهرستانها نیز
به نسبت وضعیت راهها ذخیره مناسبی فراهم است.
وی با بیان اینکه خود مردم نیز در این ایام باید نکات ایمنی را بیشتر
رعایت کنند ،گفت :در ایام بارندگی خودروها باید حتما زنجیر چرخ و سایر
تجهیزات زمستانی را همراه داشته باشند.

رئیس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل بیمه سالمت
استان گلستان گفت  :طرح پوشش اجباری بیمه سالمت تا
فروردین سال آینده ادامه داد  .رسول خزینی در نشست
خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد  :طرح اجباری
بیمه سالمت از  13آبان ماه شروع شده و افراد باید در مدت
 6ماه به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند تا پوشش بیمه سالمت
برای افراد فاقد پوشش بیمه ای فراهم شود .وی افزود  :در
این طرح  ،افرادفاقد بیمه و سایر بیمه شدگان بیمه سالمت

هم بر اساس آزمون وسع توسط وزارت رفاه ارزیابی می شوند
.خزینی از دهک بندی بیمه شدگان در این طرح خبر داد و
با بیان اینکه افرادی که در دهک های یک تا سه قرار می
گیرند  ،دلت همچون سابق سهم بیمه آنها را پرداخت خواهد
کرد  ،اضافه کرد :افرادی که در دهک چهارم قرار می گیرند
 ،باید  50درصد حق بیمه ساالنه  290هزار و  400تومان را
پرداخت کنند .وی بیان کرد  :کسانی که جایگاه آنها دهک
پنج تا  10دسته بندی شوند باید  100درصد حق بیمه را

به میزان  580هزار و  800تومان به ازای یک سال پرداخت
کنند .خزینی گفت  :تاکنون  12هزار و  999گلستانی برای
پوشش بیمه سالمت اجباری مراجعه و ثبت آن ها انجام شده
است .وی بیان کرد که افراد تا  31فروردین  99فرصت دارند
که به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند در غیر اینصورت باید 10
روز انتظار را سپری کنند .خزینی گفت  :یک میلیون و 100
هزار بیمه شده سالمت در گلستان وجود دارد و افراد می
توانند از طریق سامانه  1666اطالعات الزم را کسب کنند .

مدیر حوزه علمیه کاشان خبرداد؛

مراسم نکوداشت آیت اهلل نمازی در کاشان برگزار میشود

مدیر حوزه علمیه کاشان از برگزاری مراسم نکوداشت آیت اهلل نمازی در
کاشان با حضور شخصیتهای لشکری و کشوری و حوزه و دانشگاه در اواخر
آذرماه امسال خبرداد .حجت االسالم والمسلمین منصور فرجی در نشست
خبری با خبرنگاران ،گفت :نکوداشت آیت اهلل عبدالنبی نمازی امام جمعه و
نماینده ،ولی فقیه در کاشان با هدف تجلیل از نیم قرن مجاهدت ،ایثارگری
و جانبازی ،فقاهت و شاگردی امام خمینی (ره) این فقیه و مجاهد فی سبیل
اهلل و  ۱۳سال خدمات ایشان در کاشان برگزار میشود.
به گفته وی ،مراسم نکو داشت آیت اهلل نمازی  ۲۸آذرماه امسال همزمان

با ورود آیت اهلل نمازی به کاشان و همزمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه با
سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سالن عالمه فیض کاشانی دانشگاه
کاشان برگزار می شود.وی از تشکیل کمیتههای علمی ،کمیته بررسی سوابق
نظامی ،کمیته بررسی آثار آیت اهلل نمازی خبرداد و گفت :برای برگزاری این
مراسم بیش از  ۳هزار و  ۵۰۰نفر ساعت کار انجام شده است.
حجت االسالم والمسلمین فرجی همچنین از راه اندازی انجمن مفاخر
در اداره فرهنگ و ارشاد کاشان خبرداد و اظهار داشت :یکی از دستاوردهای
نکو داشت آیت اهلل نمازی تأسیس انجمن مفاخر در کاشان از سوی استاندار

اصفهان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان در اداره فرهنگ و ارشاد
کاشان بود که پیش از این در مراکز استانها تأسیس میشد.
وی در ادامه افزود :آیت اهلل نمازی در همه جبهههای فرهنگی ،نظامی،
سیاسی ،اخالقی ،تفسیر و علوم مختلف صاحب نظر هستند و این ویژگی سبب
شد تا از آیت اهلل نمازی به عنوان یک شخصیت ملی تجلیل شود.
حجت االسالم والسملمین فرجی به شخصیت علمی و نظامی و جانبازی
ایشان در دفاع مقدس اشاره کرد و افزود :به تعبیر رهبر معظم انقالب ایشان
ذخراالعالم است و خداوند ایشان را برای انقالب اسالمی ذخیره کرده بود.

