گزارش عملکرد سال  (( 3192سال حماهس سیاسی حماهس اقتصادی))

عنوان ربانهم :نهمین نشست شورای فرهنگی دااگشنه

اترخی جلسه92/33/31 :

دكتر ساكی رد نهمین نشست شورای فرهنگی دااگشنه علوم زپشكی لرستان عنوان كرد:رد رعهص فرهنگی بايد هب سمت ساز و كاری ربويم هك با ربانهم ريزی ددون روی ساال فرهنگی كار
كرده و از ازباراهی متفاوت رد اين زمينه استفاده كنيم.
نهمین نشست شورای فرهنگی دااگشنه علوم زپشكی لرستان عصر روز گذشته سيزدهم بهمن ماه مقارن با دومین روز از دهه مبارك فجر هب رياست دكتر ساكی ربگزار شد.
ردابتددا ی ايدن نشسدت دكتدر عمدوزاده رر ز كدز ب دا ردت خررسدتان درم ابداد گزارشدی از يدادواره خد دا ی معدشك جامتده زپشدكی اسدتان سوددر طراندب شددد و د دكتدر اه دی د يدر شدورای
فرهنگی دااگشنه نيز گزارشی از اقدا مات و روند اجرای مصوبات شورا اراهئ كرد.
رد اداهم دكتر ساكی اظ ار دارت :بداسو هب اننهده اجدرای ربانهم اهی فرهنگدی ش ده يهرددی رد اسددنی شددن دااگشنه اه داشدته و اتريدرات فراوا دی رد جورش دانعدويان متا دد دارد بايدد ربانهم اهی
تخ
فرهنگی ربای دو نيمه اول و دوم سال تدوين گردد و با تفويض اختیار و صيص اعتبار مناسب اجرا گردند.
سع د
دكتدر سداكی كدار فرهنگدی را معدیار دخت سوصد ك كدرده و از راه شدددن فرهنددن و وقددا ن مرددوثی خص رد رد دم اهی فرهنگدی رد جامتده ا د كدرد و اظ دار داردت :رد دم فرهنددن رد جامتده مدا
ت نبا يله و راهست و مردوثی خاصی رد اين زمينده وودود نددا رد رد حالیهده د م مقا د مدا بدا اسدتفاده از روش اهی دوين و سدذا هب ادرپت رد حدال تح دروی و ادرزي ي يايده خداكريز اهی فرهنگدی
است و ما رد رد م اهی گوانگون از جمله حجا و عفام و ايپده كردن فرهنن طرآ دی روز هب روز رد حدال الدول يمدتيم و ايدن ج د ی سددی اسدت هك ربای مقابلده بدا آن  ه ادرترتر بايدد
تمهیدددی انديدید.ارجسدت دااگشنه اظ دار داردت :رد رعهص فرهنگدی بايددد هب سددمت سداز و كداری ربويدم هك بدا ربانهم ريزی دددون روی سادال فرهنگدی كدار كدرده و از ازباراهی متفداوت رد
اين زمينه استفاده كنيم چرا هك رقبای ما خیلی خو جلو نی آنند و كار رد اين رعهص خیلی خت شده است وما رد مقا ت اجمات فرهنگی بايد واكنه اهی مناسب داشته باشيم.
دكتر ساكی استفاده از تجار افراد سوانمند و ربانهم ريز تدوين ربانهم اهی میان ددت و بلند ددت رد رعهص فرهنگی و طرار گرفتن ت ت تعاليم اسدم را رزز موو يت كاراهی فرهنگی
ربشمرد و ربكات معنوی يشت سال دافع مقدس را ضامن صیانب از حريم فرهنگی كشور و گنجينه تمام نشد ی رد اين رعهص تلقی كردند

