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دهه فجر یادآور فداکاری و
ایثارگری ملت است

امام جمعه بروجرد با اشــاره بــه اینکه دهه فجربهترین فرصت
برای ایجاد روحیه امید درجامعه اســت ،گفت :ایام دهه فجر یادآور
مجاهدتها ،فداکاریهای وایثارگریهای ملت ایران است.
حجت االســام حسن ترابی درنشست ســتاد هماهنگی دهه
فجردرمحل فرمانداری بروجــرد اظهارکرد :ملت با بصیرت ایران
اســامی به رهبری امــام خمینی(ره) در زمان پیــروزی انقالب
توطئهها و ترفندهای بسیاری از دشمنان را خنثی کردند.
وی با اشاره به اینکه مردم از تبعیض ،فساد اداری ومالی ،گرانی
و ضعف مدیریتی گالیه دارند ،افزود :امروزه دشمنان ایران اسالمی
ازاین گالیه مردم سوء استفاده کرده و قصد ایجاد آشوب درکشور را
دارند که مســئوالن باید با اقدام جهادی این معضالت و مشکالت
را برطرف کنند.

ضرورت تمرکز دولتمردان بر رفع مشکالت اقتصادی و بیکاری
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آثار تاریخی لرستان ،چشم انتظار
ثبت جهانی

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی لرســتان گفت :یک پانزدهم
آثار ثبت ملی کشــور متعلق به لرستان است و جای تاسف دارد که هنوز
نتوانستهایم حتی یک اثر تاریخی را ثبت جهانی کنیم.
ســرهنگ دولتشــاهی در جلســه علنی شورای شــهر خرمآباد در
خصوص شــرح وظایف این یگان گفت :طبق فرمایشات مقام عظمای
والیت میراث احساس شخصیت و هویت ملت ماست.
وی گفت :در اســتان پنج هزار اثر تاریخی داریم و نیز دو هزار و 333
اثر ثبت ملی شــدهاند که جای امیدواری دارد که در استان لرستان یک
پانزدهم آثار ثبتشده ملی کشور را به خود اختصاص دادهایم.
ســرهنگ دولتشاهی تأکید کرد :باستانشناس ،دانشمند و فیلسوف
فقید فرانســوی طــی مطالعاتی در حوزه ســیمره و بومیان میرمالس
کوهدشــت ،استان لرســتان را با بیش از چهل هزار سال سابقه تاریخی
به عنوان یکی از زیستگاههای حیات اولیه انسان معرفی کرده است.
فرمانده یگان حفاظت میراث لرستان افزود :این باستانشناس طی
مطالعات علمی با دانشمندان دیگر در آمریکا نیز سابقه تاریخی لرستان
را به قدمت  57هزار سال برآورد کرده است.
سرهنگ دولتشــاهی ادامه داد :جای تاسف دارد که ما با این قدمت
حتی نتوانستهایم یک اثر را به ثبت تاریخی جهانی برسانیم.
وی با اشــاره به ظرفیت مهم تاریخی قلعه فلکاالفالک که با وجود
ردههای حفاظتی جزو معدود اماکن تاریخی در قلب شــهر اســت و نیز
دارای دو موزه مردمشناســی و یک گنجینه با دوازده هزارشی تاریخی
اســت ،گفت :عالوه بر این در این بنای عظیم باستانی وجود اسلحهخانه
مادر و ردههای حفاظتی اهمیت این بنا در شهر خرمآباد را هویدا میسازد
که نیازمند توجه جدی است.
فرمانده یگان حفاظت میراث لرســتان با بیان اینکه طی تالشهای
اســتاندار پیشین و اخیر لرســتان این بنا در فهرست ثبت موقت جهانی
نیز قرار گرفته اســت ،گفت :برای آزادســازی اطراف و حومه این قلعه
که موردنظر ســازمان یونسکو نیز میباشــد ،اقداماتی انجام شده است
و ان شــااهلل طی دو ســال آتی با پرداخت اقســاط دوم سپاه این دژ زیبا
آزاد خواهد شد.
ســرهنگ دولتشــاهی در باب اهمیت این ظرفیت خبر داد :دو سال
پیش نیز لرســتان به عنوان یکی از هفت شــهر برتر کشور انتخاب شد
و از ایــن قلعه روزانه  23هزار گردشــگر بازدید داشــته و  15هزار بلیت
فروخته شده است.
برگزاری دو نمایشــگاه و کنسرت زنده در قلعه فلک االفالک نیز از
جمله مواردی بود که فرمانده یگان حفاظت میراث لرستان تحت عنوان
برنامههای تبلیغی در راســتای معرفی جاذبههای گردشگری استان به
آنها اشــاره کــرد.وی در پایان گفت :تالش شــهرداری ،اداره میراث
و ســایر دستگاههای متولی در این است که لرســتان از معبر به مقصد
گردشگری تبدیل شــود که کارهای خوبی هم در این زمینه انجامشده
و منکر زحمات آنها نمیشــویم ولی باید گفت :در عمل هنوز با مقصد
گردشگری فاصله داریم.
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معاون استاندار خبر داد؛

شناسایی  ۴آسیب اجتماعی و مبارزه با حاشیهنشینی

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از شناسایی چهار
آسیب اجتماعی مهم در این استان خبر داد.
حبیباهلل خجسته پور در شــورای اداری لرستان با تقدیر
از اعضای شــورای تأمین استان در رابطه با مواجهه با اتفاقات
اخیر اظهار داشت :اعضای شورای تأمین استان ،شهرستانها
و فرمانداران در این راســتا مدیریت خوبی داشتند.وی بابیان
اینکه در این ایام اعضای شــورای تأمین پایکار بود و بســیار
جدی اتفاقات را مدیریت کردند گفت :حوادث تلخی در استان
بهخصوص در شــهرهای دورود و نورآباد رخ داد اما این غائله و
اتفاق در لرستان بسیار سریع مدیریت شد و بهجز روزهای شنبه
و یکشنبه هیچ مورد خاص و امنیتی در استان نداشتیم.
معاون سیاســی امنیتی استانداری لرســتان بابیان اینکه
درنهایت حضور پرشــکوه مردم لرســتان نقطه پایانی بر این
اتفاقات بود گفت :امیدواریم در آینده شــاهد اینگونه حوادث
تلخدراستاننباشیم.
خجســته پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
موضوعات اجتماعی در استان بیان داشت :تهدیدات اجتماعی
در کشــور و اســتان در عناوین خاصی طبقهبندیشدهاند اما
چهار مورد از مهمترین آســیبهای اجتماعی که استان با آن
دســتبهگریبان است بیکاری ،حاشیهنشینی ،طالق و اعتیاد
است.
* ورود دســتگاهها برای مقابله با آســیب

اجتماعی طالق
وی بابیان اینکه در راستای این آسیبهای اجتماعی یک
طرحتقسیمکارملیصورتگرفتهکهبراساسآنبرایهرکدام
ازاینآسیبهایکدستگاهاجراییبهعنوانمتولیمعرفیشده
فرمانــداربروجردگفت:مدیراندســتگاههایاجرایی
بروجرد باید مباحث و مســائل مرتبط بــا دو اولویت تولید و
اشتغالراجدیبگیرند.
علیکورانیفردرجلســههماهنگیوبرنامهریزیدهه
فجر در این شهرســتان اظهار کرد :مدیران دســتگاههای
اجرایی باید مباحث مرتبط با تقویت تولید و اشتغال را جدی
گرفته و برنامههایشان در این حوزهها خروجی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه نارضایتی مردم از مدیران و مسئوالن به
مسائلاقتصادیومعیشتیمحدودومنحصرنمیشود،عنوان
کرد :بر این اســاس باید در برنامهها و رفتارها بازنگری شده
و برخی از آنها اصالح شوند.فرماندار بروجرد تاکید کرد :به
عبارتبهترمدیراندستگاههایاجراییبایدبههمهنیازهای
مردم از مسائل اقتصادی و معیشتی گرفته تا دیگر جنبههای

است گفت :در کنار این دستگاه متولی تعدادی دستگاه همکار
تعریفشدهاند.
معاونسیاســیامنیتیاستانداریلرستاندربحثمبارزه
با آسیب اجتماعی طالق سازمان بهزیستی بهعنوان دستگاه
ومتولیاصلیتعریفشدهوتعدادزیادیازدستگاههایاجرایی
بهعنواندستگاههمکارتعریفشدهاستافزود:درقالباجرای
این طرح ،برنامههای خوبی در اســتان آغازشده که نتیجه آن
کنترل این آســیبهای اجتماعی بوده و در حال حاضر در این
حوزه اوضاع لرستان از نرم کشوری بسیار بهتر است.
خجســته پور در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه باید در
اینزمینهتالشهابیشترشودگفت:اعتباراتاجتماعیدرچند
بخش مشــخص و توزیعشده است و هر دستگاهی بر اساس
وظیفه ذاتی خود باید به بحث مقابله با آســیبهای اجتماعی
ورود پیدا کند.

معاون سیاســی امنیتی اســتانداری لرســتان با اشاره به
انعقاد تفاهمنامههایی در ســطح ملی از سوی وزارت کشور با
دستگاههایی مانند آموزشوپرورش ،وزارت ورزش و جوانان،
وزارت بهداشت ،زندانها و  ...گفت :این تفاهمنامهها به مرحله
اجرایی رسیدهاند و اعتبارات آنها نیز در سطح ملی مبادله شده
است و در این راســتا مدیران دستگاههای اجرایی استان باید
پیگیراجرایاینتفاهمنامهوجذباعتباراتحداکثریباشند.
خجســتهپورهمچنینبااشــارهبهانعقادتفاهمنامههای
استانی در این حوزه نیز بیان داشت :در این رابطه دستگاههای
اجرایی اســتان با ســازمانهای مردمنهاد در حوزه مقابله با
آسیبهایاجتماعیهمکاریکنند.
وی در ادامه ســخنان خود با اشاره به بحث حاشیهنشینی
بیان داشت :در این راستا خرمآباد بهعنوان یکی از مناطق هدف
مبارزهباپدیدهحاشیهنشینیدرکشورمشخصشدهوبرنامهها
در این زمینه ارسالشــدهاند و سمنها نیز برنامهها را در حوزه
آسیبهایاجتماعیدر۱۰نقطهازشهرخرمآباددنبالمیکنند.
معاونسیاسیامنیتیاستانداریلرستانبابیاناینکههمچنین
در بحث عمران مناطق حاشیهنشــین نیز  8/6میلیارد تومان
اعتبار در قالب ۲۹طرح در مناطق حاشیهنشین ابالغشده است
گفت :اجرای این برنامههادر قالبتفاهمنامههادر کناروظایف
ذاتی است که دستگاهها دارند.
خجستهپورهمچنینبابیاناینکهدربینشهرهایلرستان
نورآباد بهعنوان یکی از نقاط محروم استان و کشور معرفیشده
است گفت :در این راستا یک طرح مطالعاتی برای استقرار دفتر
تســهیلگریوزارتکشوردرشهرنورآبادتهیهشدهوباانجام
این طرح شاهد اجرای برنامههای ویژه برای محرومیتزدایی
درشهرستاندلفانخواهیمبود.
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ضرورتتمرکزدولتمردانبررفعمشکالت
اقتصادیوبیکاری

نماینده مردم خرمآباد و دوره چگنی
در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:
تمرکز دولتمردان باید بر رفع مشکالت
اقتصادیوبیکاریمردمباشد.
محمدرضــا ملکشــاهی در
خصــوص کنتــرل و مدیریــت
تجمعها و اعتراضــات مردمی ،اظهار
داشــت :در ایــران مردمســاالری
دینــی حاکــم اســت و باوجوداینکه
آزادیخواهی در ذات اسالم وجود دارد میتوان گفت ،نظام مقدس جمهوری اسالمی بزرگترین
ظرفیت را برای شنیدن خواستههای مردم دارد.عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای
اســامی بیان کرد :باید توجه داشت که جامعه امروزی ما نیز دچار یک سری مشکالت اقتصادی
مانند بیکاری و مؤسســات مالی روبهروســت که آثار منفی روانی و مالی را به مردم تحمیل کرده
و مردم عصبانی شــدهاند.وی با اشــاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی صدای مردم
هســتند ،افزود :تأکید ما این اســت که ازاینپس دولتمردان باید به حرف مردم گوش کنند و برای
حل مشکالت تمرکز کنند زیرا مردم صاحب این انقالب و ولینعمت هستند.ملکشاهی راد بابیان
اینکه افرادی که به خیابانها آمدند  ۲دسته بودند ،گفت :یک دسته مردمی بودند که خواستههای
بحقی داشتند و مطالب خود را بیان کردند ولی گروه دیگری نیز آمد که مقاصد دیگری داشت و نفع
مردم را در نظر نگرفتند ،زیرا اگر نفع مردم را در نظر میگرفتند به اموال عمومی و شــخصی آسیب
نمیرساندند.نمایندهمردمخرمآباددرمجلسشورایاسالمیبابیاناینکهدرتمامکشورهایجهان
میبینیم که افراد معترض اعتراض خود را بیان میکنند ولی در همین کشــورها اگر اعتراضات به
ســمتآشوببرود،ســختترینبرخوردهاراانجاممیدهند،گفت:آمریکابهسیاهپوستاناجازه
راهپیمایی نمیدهد حتی آنها را به گلوله میبندند و بهتر است آمریکا به رفتار رژیم صهیونیستی
در کودک کشــیها نیز توجه داشــته باشد.عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس شورای
اســامی بیان کرد :مردم بخوبــی فهمیدند که راه خود را باید از آشــوبگران جدا کنند و در مقابل
آشوب اغتشاشگران که جان چند هموطن را گرفت،
آشوبگران ایستادند و در استان لرستان به دلیل ِ
مردمدرمقابلآنهاایستادند.

فرماندار بروجرد:

مدیران مباحث مرتبط با تولید و اشتغال را جدی بگیرند

زندگی افراد جامعه توجه کــرده و در همه حوزهها عملکرد
مثبتی داشته باشــند.کورانیفر مسوولیتپذیری را یکی از
وظایفمدیرانبرشــمردو خاطرنشانکرد:اینگونهنیست
که مسئوالن گمان کنند میتوانند ،هر کاری را به میل خود
انجام دهند ،بلکه باید در مقابل مسوولیتها پاسخگو بوده و
عملکردشانخروجیداشتهباشد.ویسپسازمدیرانادارات
خواست که به سرمایهگذاران و فعاالن بخش خصوصی به
چشم سرمایهبردار ،فرصتطلب و سودجو آن هم به معنای
منفی آن نگاه نکرده و بســتر را برای مشارکت هر چه بیشتر

آنان فراهم کنند.فرماندار بروجرد با اشــاره به اینکه از همه
مدیران استانی و اداری خواسته شده که اهداف و برنامههای
کاریخــودرااعالمکنند،افزود:درنهایتهدفگذاریهاو
چگونگی و میزان تحقق اهداف و برنامههای کاری ادارات
موردارزیابیقرارمیگیرد.کورانیفردرادامهازمدیرانادارات
خواســتکهبرنامههایخودرااطالعرسانیکردهومردمرا
در جریان آنها قرار دهند و از طرفی از بیان مسائل کلیشهای
در مصاحبههــای خبری پرهیز و اجتنــاب کنند.وی تاکید
کــرد:بهطورمثالمدیرانبایدمردمرادرجریانبرنامههای

دولت مانند طرحهای اشتغال فراگیر و اشتغال روستاییان و
نحوه بهرهمندی و مشــارکت مردم در این طرحها قرار داده
و بسترساز مشــارکت آنان شوند.فرماندار بروجرد ادامه داد:
همچنین روی مباحث عملکردی بانکها و دســتگاههای
اجرایی که قابــل اندازه گیری بــوده و میزان فعالیتهای
عملکردی قابل تمیز اســت ،هیچ توجیهی پذیرفته نیست.
کورانیفرسپسخطاببهمدیرانبانکهااظهارکرد:برخی
از بانکهــا واحدهای تولیدی و صنعتــی را به تملک خود
درآورده و بر دربهایشــان قفل زدهاند ،حال آنکه باید از طرق

افتتاح سالن ورزشي چند منظوره در لرستان

سالنورزشیچندمنظورهمجتمعآموزشيپرديسدانشگاهعلومپزشكيلرستانافتتاحشد.
بهگزارشروابطعموميدانشــگاهعلومپزشــكيلرستان،اينسالنچندمنظورهمتشكلازسالنفوتسال،
بدنســازي ،كشتي و رشتههاي رزمي طي مراســمي با حضور دكتر ساكي رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان
و معاونين اين دانشــگاه ،عزيزپور مدير كل اداره ورزش و جوانان استان ،حجت االسالم مهدي مراديان مسئول
دفتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشــگاه علوم پزشكي ،رئيس اداره ورزش اين دانشگاه ،روساي دانشكدههاي
دندانپزشكي،بهداشتوتغذيهعلومپزشكي،سيفيرئيسانجمنپيشكسوتانورزشلرستانوجمعيازمديران
شهرستاني،اساتيدودانشجويانمجتمعآموزشيپرديسدانشگاهعلومپزشكيلرستانافتتاحشد.
دکتر کوروش ساکی در این مراسم گفت :در ادوار گذشته بیماریهای عفونی و واگیر مهم ترین عوامل مرگ
و میر انسانها بوده است.
وی ادامه داد :امروزه بیماریهای قلبی و عروقی ،تصادفات جاده ای ،سرطان و دیابت مهم ترین عوامل فوت
انسانهاهستندکههیچکدامواگیردارنیستند.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیلرستانخاطرنشانکرد:مهمترینراهمبارزهبااینمشکالتوبیماریهاپیشگیری
است.
دکتر ساکی گفت :پیشگیری در هیچ برنامه ای محقق نخواهد شد مگر با تغییر نگرشها ،عادات و رفتارهای
روزمره شهروندان و در اینجا میطلبد که متولیان امر این فرهنگ سازی را به وجود آورند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه با اشاره به نقش بی بدیل ورزش در کاهش ابتال به بیماریهایی از
جملهبیماریهایغیرواگیرگفت:بیماریهایقلبیوعروقی 46درصدعللمرگومیرجامعهماهستندوورزش
روزانه و با برنامه میتواند خطر ابتال به این معضل را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد :برای ساخت یک مرکز درمانی تخصصی قلب در حد متوسط در حدود  200میلیارد ریال
اعتبار نیاز است .وی افزود :با ترویج فرهنگ ورزش میتوان در آینده میزان مراجعات به این مراکز را به طور قابل
قبولیپایینآورد.
دکتر ساکی تأکید کرد :ورزش سرمایه گذاری است و تأثیر آن در سالهای آینده مشخص خواهد شد .وی گفت:
ما باید با ایجاد فضاهای سالم ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش در بین جوانان این سرمایه گذاری را انجام دهیم.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیهمچنیننقشدانشگاههاومراکزآموزشیرادرراستایبرنامههایورزشیبسیار
مهمقلمدادکردوگفت:دانشگاههاباایجادفضاهایورزشیوترویجفرهنگورزشدربیندانشجویانمیتوانند
نقشمهمیراایفاکنند.
وی با اشاره به برنامههای ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان و افتتاح سالن چند منظوره ورزشی اظهار
داشت :خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات خوبی در حوزه ورزش در دانشگاه صورت گرفته که این سالن چند
منظوره ورزشی نمونه ای از آن است.
دکتر ساکی گفت :در حال حاضر ما حدود  10هزار مترمربع فضای ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
داریم .وی افزود :با توجه به تعداد دانشجویان میتوان گفت به ازای هر دانشجو حدود  320سانتی متر مربع ایجاد
کرده ایم که از میزان سرانه کشور که 290سانتی متر مربع است جلوتریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پایان خاطرنشان کرد :ما برنامههای دیگری در حوزه ورزش داریم که
درآیندهمشخصخواهندشد.
در حاشيه اين مراسم دكتر عزيز پور مدير كل اداره ورزش و جوانان استان با اهدای لوح تقدير از زحمات دكتر
ساكي رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان در راستاي ارتقای سرانه فضاهاي ورزشي ،ترويج فرهنگ ورزش و
تندرستي و همچنين همكاري با اداره كل ورزش و جوانان در جهت اجراي برنامههاي ورزش همگاني تقدير كرد.
همچنين از دكتر اسدبيگي و حسين دريكوند از فعاالن ورزشي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي لرستان با اهدای
لوحوهداياييتجليلشد.
معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه در اين مراسم با ارائه گزارشي از روند برنامههاي ورزشي در دانشگاه علوم
پزشكي لرستان ،گفت :سالن چند منظوره ورزشي مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي لرستان با زيربنايي بالغ
بر2000مترمربع فضاي ورزشــي با ســالنهاي جانبي به بهره برداري مي رسد .دكتر علي شيخيان عنوان كرد:
براي ساخت اين سالن حدود  26ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است .وي ابراز داشت :تأمين فضاي ورزشي براي
دانشجويان يكي از اهداف كالن دانشگاه است .دكتر شيخيان خاطرنشان كرد :در آخرين رده بندي صورت گرفته
توسطوزارتبهداشتدرخصوصامكاناتزيرساختيورزشيدانشگاهعلومپزشكيلرستانبهعنوانهشتمين
دانشگاه در سال  1395انتخاب شد كه جاي تقدير دارد .وي درپايان اظهار داشت :از حمايتهاي رئيس دانشگاه
علوم پزشكي لرستان كه نقش عمده اي در اين موفقيت داشت تشكر مي كنم.
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مختلف ماننــد فروش یا فعال کردن این واحدها یا پرداخت
تسهیالت به صاحبان پیشــین آنها از میرایی و غیر فعال
بودن آنان جلوگیری کرد.وی سپس به مدیران دستگاههای
اجرایی گفت :طرحهای نیمه تمام قابل واگذاری را از طریق
مشارکتبابخشخصوصیتعیینتکلیفکنیدواجازهندهید
که در بالتکلیفی بمانند.فرماندار بروجرد در بخش دیگری از
ســخنان خود عنوان کرد :مسئوالن دستگاههای اجرایی از
اجرای برنامههای کلیشهای در ایاماهلل دهه فجر خودداری
کــردهوبهاجرایبرنامههایجدیــدوخالقانهروی آورند.
کورانیفر بیان کــرد :مدیران باید در برنامهریزیهای خود
بکوشــند که روحیه امید ،نشاط و تحرک را در جامعه ایجاد
کرده و حس تعلق ،وابســتگی ،تحرک ،پویایی ،کار ،تولید و
اشتغال را در جامعه تسری داده و تقویت کنند.

پنجشنبه  21دی 1396
شماره 5017
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خبر
نماینده ولیفقیه در لرستان:

برخی از مدیران حالت رکود
گرفتهاند

نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد گفت :برخی از مدیران
حالت رکود گرفتهاند و باید فعال برخورد کنند و گرهگشا باشند.
حجت االسالم سید احمد میرعمادی در جلسه شورای اداری لرستان
در ســخنانی بابیان اینکه امیدواریــم باهمت بلند و مدیریت قوی بتوانیم
خدمتی به جامعه داشــته باشیم ،اظهار داشــت :حیات وزندگی انسان بر
دو قســم اســت که یکی حیات و زندگی مادی و دیگری حیات وزندگی
معنوی است.
وی بابیان اینکه زندگی مادی خوردن ،خوابیدن ،آشامیدن ،کار کردن
و  ...است ،عنوان کرد :همچنین در زندگی و حیات معنوی ایمان به خدای
متعال ،اعتقاد به قیامت و معنویت وجود داشته و رنگ خدایی دارد.
نماینده ولیفقیه در لرســتان و امامجمعه خرمآباد با تأکید بر اینکه این
زندگی معنوی پایه و اساس حیات انسان است ،تصریح کرد :انسان بدون
حیات معنوی یا نمیتواند زندگی کند یا کار بسیار دشوار و مشکلی دارد.
آیتاهلل میرعمادی با تأکید بر اینکه نمیشــود انسان خود را از حیات
معنوی کنار بکشد ،گفت :پایه و اساس حیات معنوی دو چیز است که یکی
ایمان به خدای متعال و دیگری عمل صالح و خدمت به بندگان خداست.
وی بــا تأکید بر اینکه در قرآن هرجایی ایمان به خدا آمده به دنبال آن
عمل صالح نیز آمده اســت ،ادامــه داد :پیامبر نیز در احادیث متعدد به این
قضیه اشارهکرده است.
وی در ادامه ســخنان خود بابیان اینکه همه انسانها زیانکار هستند،
مگر کسانی که ایمان به خدا داشته باشند یا عمل صالح انجام دهند ،افزود:
پیامبر میفرماید که ایمان بدون عمل و بدون خدمت مردم ارزشی ندارد.
وی با تأکید بر اینکه سوء تدبیر و سوء مدیریت عامل فقر و بدبختی است
و ویرانکننده ســرمایهها و از بین برنده ظرفیتهاست ،گفت :ما در کشور
ظرفیتهای فراوانی داریم و باید از این ســرمایه و ظرفیت استفاده کنیم و
به فکر حل مسائل باشیم.
نماینده ولیفقیه در لرســتان و امامجمعه خرمآبــاد با تأکید بر اینکه
باالتریــن بدبختی یک جامعه آن بــوده که به «چه کنم چه کنم» گرفتار
شــود ،افزود :خداوند به انســان عقل ،تدبیر و درایت و بینش داده که باید
مورداستفاده قرار گیرد.
وی با اشــاره به وجود فقر ،طالق ،گرانی و  ...در جامعه بیان داشــت:
دشمن این موضوعات را بهانه و از آن سوءاستفاده میکند.
میرعمادی گفت :مدیران دستگاهها آمادگی داشته باشند ،تدبیر کنند
و نسبت به حل مشکالت مردم توجه داشته باشند.
وی بابیان اینکه وقتی مشکالت فرد از سوی مدیران رفع نمیشود به
چه کســی باید پناه ببرد ،ادامه داد :برخی حالت رکود گرفتهاند و باید از این
حالت بیرون آیند و فعال برخورد کنند و گرهگشا باشند.
نماینده ولیفقیه در لرســتان و امامجمعه خرمآباد با تأکید بر اینکه باید
رابطه مســئوالن با مردم قوی باشــد ،گفت :مردم نباید احساس کنند که
مسئوالن جدای از مردم هستند.

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان لرستان
www.jamejamonline.ir

www.daneshpayam.ir

استاندار مطرح کرد؛

پیگیری برای تکمیل  ۱۰۰طرح کلیدی و نیمهتمام

اســتاندار لرستان از پیگیری برای اجرا و
تکمیل ۱۰۰طــرح اقتصادی و عمرانی این
استان خبر داد.
سید موسی خادمی در جمع خبرنگاران با
اشارهبهاینکهتخصیصهایبودجهایکهبه
لرستان داده میشود بهطور عمده بهصورت
اسناد است اظهار داشت :در این راستا برخی

از دســتگاهها در این حوزه یا آگاهی الزم را
ندارند یا پیمانکاران استقبال نمیکنند و روند
جذب این اسناد کند شده است که تأکید شده
دســتگاههای اجرایی در اسرع وقت اقدام به
جذباسنادکنند.
وی بــا تأکید بر اینکه اگر دســتگاهی
نتوانســت در این زمینه در زمان مقرر کاری

انجام دهد ما اقدام به جابهجایی اعتبارات آن
میکنیم گفت :ما مشــکل جذب نداریم اما
تأکیــدمااینبودهکــهاعتباراتاختصاص
پیداکــرده در همان طــرح مدنظر جذب و
هزینهشود.
استاندار لرســتان بابیان اینکه در حوزه
برنامهریزی برای آینده دو کار را در دســتور

کار قرار دادهایــم گفت :در این رابطه اجرای
طرحهای کلیدی استان یکی از این برنامهها
بوده که طرحهایی هستند که بهطور عمده از
قبلشروعشدهاند.
خادمی با اشــاره به اینکه در این راســتا
این طرحهــا را در حوزه عمرانی و اقتصادی
جمعبندی کردهایم گفت :تعداد این طرحها
حدود  ۱۰۰مورد بوده کــه برنامه داریم این
طرحهــا را موردبررســی قــرار دهیم و در
حال حاضر برنامــه زمان بندی این طرحها
مشخصشــده و گروههای پیگیریکننده
آنهانیزمشخصشدهاست.
وی بابیــان اینکــه قرار شــده از همه
ظرفیتهای استان برای پیگیری این ۱۰۰
طرح استفاده کنیم تا به نتیجه برسند افزود:
این طرحها شــامل آزادراهها ،بزرگراهها،
راهآهن ،سدهای مهم ،طرحهای صنعتی و
کشاورزی بزرگ و  ...است.
اســتاندار لرســتان بابیــان اینکــه
امیدواریــم با تالشهای در دســتور کار در
شــاخصهای اســتان تغییر جدی ایجاد
کنیم گفت :همچنین برای همه بخشها و
دستگاههای استان شاخصهایی را تعریف
و برای آنهــا اهدافی را تعیین میکنیم که
تا سال ۱۴۰۰اجرایی شوند.

امام جمعه بروجرد:

دهه فجر یادآور فداکاری و ایثارگری ملت است

امام جمعه بروجرد با اشــاره به اینکه دهه فجربهترین
فرصت برای ایجــاد روحیه امید درجامعه اســت ،گفت:
ایام دهــه فجــر یــادآور مجاهدتهــا ،فداکاریهای
وایثارگریهای ملت ایران است.
حجت االسالم حسن ترابی درنشست ستاد هماهنگی
دهه فجردرمحل فرمانداری بروجــرد اظهارکرد :ملت با
بصیرت ایران اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) در زمان
پیروزی انقالب توطئهها و ترفندهای بسیاری از دشمنان
را خنثی کردند.
وی با اشــاره بــه اینکه مردم از تبعیض ،فســاد اداری
ومالی ،گرانی و ضعف مدیریتی گالیه دارند ،افزود :امروزه
دشــمنان ایران اســامی ازاین گالیه مردم سوء استفاده

کرده و قصد ایجاد آشــوب درکشور را دارند که مسئوالن
باید با اقدام جهادی این معضالت و مشــکالت را برطرف
کنند.
امام جمعــه بروجرد بیان کرد :انقالب اســامی پس
ازپیروزی الگویی موفق برای بسیاری ازکشورهای جهان
بود که دشمنان ازاین موضوع خشمگین هستند و توطئهها
و ترفندهای بسیاری را به کارگرفته تا مانع این الگو گیری
شوند.
حجت االسالم ترابی تاکید کرد :مردم و مسئوالن باید
در برابراین توطئهها هوشیارباشــند و با بصیرت و دشمن
شناســی و با استفاده ازبیانات مقام معظم رهبری همچون
گذشــته این ترفند دشمنان را نیز خنثی کنند.وی ادامه داد:

درطول چهاردهه ازگذشت عمربا برکت انقالب اسالمی،
ملــت ایران به برکت فداکاری ملــت و رهنمودهای مقام
معظم رهبری توانســته اند مشــکالت زیادی را تحمل
ودرهمه صحنهها بایســتند اما دشــمنان تالش دارند تا با
تحریمهــای ظالمانه ملت را به زانو درآورند و انقالب را به
عنوان یک نظام سیاسی ناکارآمد جلوه دهند.
امــام جمعــه بروجــرد افــزود :توطئههــا و طراحی
دشــمن نشــان میدهد کــه جمهوری اســامی ایران
یک نظام موفق درجهان اســت.حجت االســام ترابی
اظهارکــرد :با توجه به مقارن بودن ایــام دهه فجربا دهه
اول فاطمیــه (س) فضاســازی شــهری باید متناســب
با این ایام انجام شود.

خبر

تحقق 70درصدیسندتوسعهاشتغالبروجرد

رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بروجرد گفت :تاکنون  70درصد سند توسعه اشتغال
بروجرد امسال محقق شده است.
عبدالعلی گیوهکی در جمع خبرنگاران این شهرســتان اظهار کرد :سهمیه تعهد اشتغالزایی
دستگاههای اجرایی این شهرستان در امسال ایجاد  3هزار و  402شغل است که تاکنون قریب
به  70درصد آن تحقق یافته اســت.وی عنوان کرد :امید است که در فرصت باقیمانده تا پایان
ســال و با تالش مدیران و مسئوالن دســتگاههای اجرایی  30درصد باقیمانده از سند توسعه
اشــتغال شهرستان بروجرد محقق شــده و تعهد اشتغالزایی این شهرستان به صورت کامل و
 100درصدی محقق شــود.رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بروجرد با اشاره به فعالیت
در خور توجه برخی ادارات و نهادها از جمله کمیته امداد امام خمینی و اشتغالزایی چند برابری
نســبت به سهم تعهد دســتگاه بیان کرد :در برخی ادارات دیگر مانند بهزیستی در صورتی که
بانکها همراهی و همکاری نکنند ،تعهد دســتگاهها به طور کامل محقق نمیشود.گیوهکی
تاکید کرد :از طرفی برخی ادارات در این زمینه کم کاری کردهاند ،به طور مثال اداره آموزش و
پرورش بروجرد با گذشت بیش از  9ماه از سال از مجموع تعهد  293مورد اشتغال تاکنون تنها
 3مورد را در ســامانه رصد به ثبت رســانده است.وی به نقش تخصیص بموقع منابع بانکی در
تحقق سند توسعه اشتغال در شهرستان بروجرد اشاره و اظهار کرد :البته گاهی نیز دستگاههای
اجرایی طرحهایی دارند که باید تخصیص اعتبار شوند.رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بروجرد تصریح کرد :ســال گذشته بروجرد پس از سلسله دومین شهرستان استان لرستان در
تحقق ســند توسعه اشتغال دســتگاههای اجرایی بود که با اختالف  3دهم درصدی و میزان
تحقق  106/7درصد در جایگاه دوم ایستاد.
گیوهکی ادامه داد :امســال نیز تالش میشــود که با تحقق کامل ســند توســعه اشتغال
دســتگاههای اجرایی بروجرد ،این شهرستان جایگاه خوبی را در بین شهرستانهای لرستان
در این زمینه به خود اختصاص دهد.

«اتاق فکر توسعه و آبادانی لرستان» فعال شد

اولین جلسه «اتاق فکر توسعه و آبادانی لرستان» برگزار شد.
این جلســه با حضور دکتر خادمی استاندار لرستان ،آقایان ملکشاهی راد و بيرانوندى
نمایندگان مردم خرمآباد در مجلس شــورای اســامی ،دکتر ســاح ورزى رئیس اتاق
بازرگانی لرستان و جمعي از صاحبنظران لرستانی در حوزههای اقتصادی در محل اتاق
بازرگانی ايران تشکیل گردید.
در اين جلســه ضمن بررســي ساختار و ســاز و کار فعالیت اين اتاق فكر ،در خصوص
چشــمانداز ،مأموریت و اهداف تشــکیل این اتاق فکر به عنوان يك جمع غیرسیاسی و
غیرانتفاعی بحث و تبادلنظر شد.مأموریت اصلی شکلگیری این مجموعه ،بهرهگیری
از توان فکری و اجرایی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با استان لرستان به منظور تدوین
نقشه جامع توسعه استان و تالش براي ايجاد ساختار حقوقی الزم براى تعريف طرحها و
تأمین سرمايه در جهت فعالیتهای توسعهای استان عنوان شد.
در اين نشســت اعضای شرکتکننده پیشــنهادات و راهكارهاى خود را جهت تبیین
و تعیین اهداف کالن تشکیل اتاق فکر مطرح نموده و تصميمات الزم به عمل آمد.
مقرر شد کارگروههای تخصصى به صورت جداگانه ،طرحها ،پيشنهادات و طرحهاى
اجرايي در حوزههای صنعت و معدن ،کشــاورزی ،زیربنایی ،گردشــگری و ....را تهيه و
تدويــن و جهت تصمیمگیــری اعضاء ارائه نمایند تا در جلســاتی که به صورت دورهای
پیش بینی شــده است بررســی و تصميمات و اقدامات بعدي در راستاي اجرا اين طرحها
فراهم گردد.

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان لرستان

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
مدیر مسئول  :دکتر مراد عنادی
سرپرستاستانلرستان:حسننجفوند

www.daneshpayam.ir

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان لرستان:
066-33405109

www.jamejamonline.ir
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توسعه بيمارستان شفای خرم آباد

نشست هم اندیشــی دکتر خادمی استاندار ؛محمد رضا
ملکشاهیرادنمایندهمردمخرمآباد،دورهوچگنیدرمجلس
شورای اســامی ؛دکتر کورش ساکی رئیس دانشگاه علوم
پزشکی لرستان و دکتر فکوری رئیس بیمارستان تخصصی
شفا و با حضور دیگر مسئوالن اجرایی با موضوع توسعه این
بیمارستان درمحلسالنجلسات بیمارستانشفابرگزارشد
* اقدامات حوزه سالمت در بیمارستان شفا

بدون اتکا به منابع دولتی است
سید موسی خادمی استاندار لرستان در این نشست اظهار
داشــت :کارآفرینی که در این حوزه کار میکند کارش مهم
و اثرگذار است و توانسته بخشــی از نیازهای مردم استان را
برطرفکند.
ویباتاکیدبراهمیتخدماتحوزهسالمت،تصریحکرد:
با اقدامات صورت گرفته امیدواریم شــاهد پیشرفت در این
حوزه باشیم.وی با بیان اینکه همه اقدامات حوزه سالمت در
بیمارستان شفا بدون اتکا به منابع دولتی و بانکی و با خالقیت
کارآفرین صورت گرفته است ،یادآور شد :در فازهای نخست
این طرح ۷۰۰فرصت شغلی ایجاد شده است.
خادمی با تاکید بر اینکه نیاز امروز جامعه ما اشتغال است و
 ۸۰درصداشتغالدنیادرحوزهخدماتاستوخدمتسالمت
میتواندزمینهاشــتغالراایجادکنــد،افزود:برخیدرحوزه
مسکن و ملک ســرمایه گذاری میکنند که اشتغالزا نیست
و بایــد اقدامات به گونه ای باشــد که در حوزه خدمات ایجاد
اشتغالکنیم.

وی ادامه داد :باید زمینه را برای ســرمایه گذاری بخش
خصوصیتســهیلکنیموموانعسرمایهگذاریراشناسایی
و رفع کنیم.
* بیشترین اشتغالزایی بخش خصوصی در

بیمارستان شفا
روح ا ...فکوری رئیس بیمارســتان شفا گفت :بیشترین
اشتغالزاییبخشخصوصیدرلرستانتوسطبیمارستانشفا
صورتگرفتهاست.
رئیس بیمارســتان شــفا در بازدید اســتاندار و مدیران
دستگاههای اجرایی از بیمارستان شفا با بیان اینکه 17سال از
ساخت این بیمارستان  140تختخوابی میگذرد ،اظهار کرد:
بیمارستانشفاباسابقه15سالفعالیتبهصورتشبانهروزی
در خدمت مردم بوده و از نظر امکانات در کشور منحصر به فرد
است .وی با اشاره به اینکه بیمارستان شفا بیشترین اشتغال را
دربخشخصوصیاســتانایجادکردهبهنوعیکه 700نفر
در این مجموعه در سه شــیفت به ارایه خدمات میپردازند،
عنوان کرد :فاز اول این بیمارستان در  9ماه ساخته شده و فاز
دوم آن نیز در بهمن 85آغاز شــده و طی دو ســال و 9ماه به
بهرهبرداریرسید.
فکوری بیان کرد :بنا داریم فاز ســوم را در خرداد  97طی
یک سال و نه ماه به بهره برداری برسانیم.
وی در ادامه گفت :فاز سوم این مجموعه در زیر بنای 18
هزار متر مربع در حال احداث اســت که در حال حاضر در این

طرح شاهد اشتغالزایی برای  300تا  500نفر هستیم و پس از
تکمیلباالیهزارنفراشتغالخواهدداشت.
رئیس بیمارستان شفا اظهار داشت :بیمارستان شفا طی
 9سال پیاپی رتبه یک ارزیابیهای وزارت بهداشت را کسب
کردهودرسهسطحعمومی،تخصصیوفوقتخصصیارایه
خدمت کرده و اکنون با 33بیمه موجود قرارداد داریم .فکوری
گفت:خدماتدربیمارستانشفاپایینترازتعرفههایدرنظر
گرفتهشدهبراییکبیمارستانتخصصیاستازاینرومابه
دنبالارایهباالترینسطحخدماتهستیم.رئیسبیمارستان
شــفا با تاکید بر اینکه زمینههای توریست درمانی در استان
وجود دارد بنابراین باید مشــکل پروازهای مستقیم به خرم

آباد حل شود تا شــاهد حضور توریستهای حوزه درمان در
ایندیارباشــیموقطعاکمکشایانیبهرفعمشکلبیکاری
استانخواهدشد.
وی با اشــاره به اینکه خدمات این بیمارستان پایین تر از
تعرفههای مصوب ارائه میشــود خاطر نشان کرد :با توجه
به قابلیتهای متعدد اســتان زمینههای توریسم درمانی در
لرســتان وجود دارد و زمینه همکاری در این بخش با کشور
گرجستانفراهمشدهاست.
فکوری افزود :وجود موسســات بزرگ در امنیت روانی،
اجتماعی و اقتصادی جامعه موثر اســت و باید کمک شود تا
تعداداینموسساتدراستانبیشترکنیم.

* لرستان نیاز به اشتغال ارزان دارد

محمدرضا ملکشــاهی راد در جلسه توسعه بیمارستان
شــفا در خرمآباد با بیان اینکه توسعه مراکز بهداشتی یکی از
نیازمندیهای لرستان است ،اظهار کرد :باید سرمایهگذاری
زیادی در این بخش انجام شود.
ویباتاکیدبراینکهسرمایهگذارییکارزشاست،ادامه
داد :در این برهه از زمان چنانچه به ســرمایهگذاری به عنوان
یک ارزش نگاه کنیم نقش حمایتی نخبگان بیشــتر متبلور
میشــود چرا که دولت نمیتواند از منابع بیشــتر از 10تا15
درصدهزینههایجامعهراتامینکند.
نمایندهمردمخرمآبادوچگنیدرمجلسشورایاسالمی
اضافه کرد :اگر میخواهیم توســعه و اشتغال در استان ایجاد
شود باید بخش خصوصی را حمایت کنیم .
ملکشــاهی راد با بیان اینکه برنامهریزی در حوزه بخش
خصوصی باید انجام و ســرمایهگذاری صورت گیرد ،افزود:
با توجه به شرایط استان در پتروشیمی لرستان  1300میلیارد
تومان هزینه و 620فرصت شغلی ایجاد شد و این درحالیست
کهدربیمارستانشفاخرمآباد 1000فرصتشغلیایجادشده
است.
وی با تاکید براینکه در اســتان نیاز به ایجاد اشتغال ارزان
داریم،یادآورشــد:درلرســتانباتوجهبهشرایطموجودهنر
بخشخصوصیتواناییمدیریتهزینهاست.
نمایندهمردمخرمآبادوچگنیدرمجلسشورایاسالمی
با تاکید براینکه باید زمینه خدمات بیشــتر برای پزشکان در

اســتانفراهمشود،خاطرنشانکرد:لرستاننیازمندتوسعه
است و باید در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.
* بخــش خصوصی بار دولــت را در حوزه

درمان لرستان کم میکند
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی لرســتان گفت :بخش
خصوصی در حوزه درمان لرستان اقدامات بسیار خوبی انجام
داده است.
دکترکوروشساکیدرجلسهبازدیداستاندارازبیمارستان
شفا ،اظهار کرد :فراینددرمان یک فرایندپیچیدهو بسیار مهم
بوده و باید بتوان خدمات مورد نیاز مردم را در کوتاهترین زمان
ممکن به آنها ارائه کرد.
وی گفت :یکــی از مهمترین راهکارها برای توســعه
زیرساختهایدرمانرابایداستفادهازظرفیتبخشخصوصی
دانســتوحضوربخشخصوصیمیتواندباردولترابرای
توسعهبخشدرمانکمترکند.
ســاکی عنوان کرد :در این راستا باید از تمام ظرفیت خود
برای حمایت از بخش خصوصی و فعاالن این حوزه استفاده
کرده و حضور آنها در حوزه درمان استقبال میکنیم.
وی خاطرنشــان کرد:در بحث تخت بیمارستانی کمبود
سرانه در لرستان داشتیم که بیمارستان شفا با اقداماتی که تا
کنون انجام داده بار دولت را در این زمینه کاهش داده اســت.
امیدواریم بتوانیم شــاهد حضور توریستهای حوزه درمان در
ایندیارباشیم.

