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یادداشت
لرستان
سرزمین سرپرستهای منقضی
ایـن روزهـا نظام اداری اسـتان لرسـتان بـا چالش
مدیریـت دسـتگاههای اجرایـی بـه صـورت
سرپرسـتی دسـت و پنجـه نـرم میکنـد.
در طـول دورههـای مختلـف شـاهد تصـدی
سرپرسـتها بـوده و هسـتیم و گاهـی پسـتهای
حسـاس طـی زمانهـای طوالنـی بـا سرپرسـت
اداره میشـوند.
ایـن موضـوع در حالـی اسـت کـه مطابـق نـص
صریـح قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری مـدت
زمـان قانونی برای سرپرسـتی سـازمانها و ادارات
دولتـی يـك دوره سـهماهه اسـت كـه يـك دوره
نيـز قابـل تمديد خواهـد بود و سرپرسـتی بیش از
شـش مـاه وجاهـت قانونی نـدارد.
واضـح و مبرهـن اسـت کـه طوالنـی شـدن زمـان
سرپرسـتی یک فـرد در ادارات ،سـازمانها و بعضاً
فرمانـداری شهرسـتانها نهتنهـا سـبب پیشـرفت
در آن حـوزه نمیشـود بلکـه میتوانـد عواقـب
خطرناکـی نیـز بـه علـت سـوءمدیریت در پـی
داشـته باشـد و قانون فـوق برای جلوگیـری از این
مسـئله تصویب شـده اسـت.
ممکـن اسـت برخـی سرپرسـتی را دادن فرصـت
بـرای شـکلگیری مدیـری توانمنـد در آینـده
بداننـد امـا ایـن موضـوع در اکثـر مواقـع رد شـده
و بـه نوعـی فرصـت سـوزی بـرای سـایر افـراد که
میتواننـد در ایـن پسـت موفـق باشـند...
متن کامل درصفحه3
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نبود منابع مالی؛ گره کور
پروژههای لرستان

فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــاء (ص)
گفــت :نبــود منابــع مالــی بــه مانعــی بــرای
اجــرای پروژههــا در لرســتان تبدیــل شــده
اســت.
ســعید محمــد در جمــع خبرنــگاران ایــن
شهرســتان اظهــار کــرد :در صــورت تامیــن
منابــع مالــی ،پروژههــای لرســتان از ظرفیــت
خوبــی بــرای اجــرا برخــوردار هســتند.
وی از تامیــن منابــع مالــی بــه عنــوان گرهگشــای
پروژههــا در لرســتان یــاد و عنــوان کــرد :در
صــورت تحقــق ایــن مهــم شــاهد جهــش خوبــی
در اســتان خواهیــم بــود.
فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــاء (ص)
بــا اشــاره بــه قــول مســاعد ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی در خصــوص تامیــن اعتبــار
پروژههــا بیــان کــرد :قــرارگاه نیــز بــه یــاری
دولــت آمــده و از همــه ظرفیتهــای خــود
در جهــت تکمیــل پروژههــای در حــال اجــرا
اســتفاده میکنــد.
محمــد خاطرنشــان کــرد :اگــر چــه بخــش قابــل
توجهــی از کارکردهــای قــرارگاه خاتماالنبیــاء
مربــوط بــه مطالباتــی اســت کــه پرداخــت
نشــدهاند ،امــا بــا ایــن وجــود میکوشــیم
پروژههــا را فعــال نگــه داریــم.
وی تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه کمبــود یــا نبــود
نقدینگــی در اجــرای پروژههــا بــا اســتفاده از
شــیوههای دیگــری ماننــد تهاتــر امــاک و
داراییهــا و دیگــر روشهــای موجــود بــرای
تامیــن منابــع مالــی ،آمــاده ایفــای نقــش در
جهــت اجــرای طرحهــای فعــال و تکمیــل
آنهــا هســتیم.
فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــاء (ص)
تصریــح کــرد :از ســویی ظرفیتهــای خوبــی
ماننــد اوراق تســویه بــرای بدهیهــای بانکــی و
دولتــی در بودجــه  ۹۸وجــود دارد کــه میتوانــد
بخشــی از مشــکالت را حــل کنــد.
محمــد افــزود :بــا همــه آنچــه کــه گفتــه شــد،
در صــورت تحقــق وعدههــای داده شــده و
اســتمرار پیگیریهــا بــرای اجــرای آنهــا ،در
ســال جــاری اقدامــات چشــمگیری در اســتان
لرســتان انجــام میشــود.
وی در خصــوص رونــد اجــرای پروژههــای
قــرارگاه خاتماالنبیــاء در لرســتان گفــت :مقــرر
شــده بخشــی از اعتبــارات مــورد نیــاز پــروژه
راهآهــن در قالــب اوراق تخصیــص یابــد کــه در
صــورت تحقــق ایــن مهــم پــروژه در تابســتان
فعــال میشــود.
فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــاء (ص)
بــا اشــاره بــه اینکــه پروژههــای حــوزه آب
در لرســتان غالبــأ گرفتــار موضــوع تخصیــص
هســتند ،بیــان کــرد :از ایــن رو انتظــار م ـیرود
وزارت نیــرو تخصیــص پروژههــای بســیار
مهمــی ماننــد تنــگ معشــوره ،ســد تــاج امیــر
و آغــاز اجــرای ســد بختیــاری را در دســتور کار
قــرار دهــد.
محمــد تاکیــد کــرد :در صــورت تحقــق وعــده
تامیــن منابــع مالــی ،فــرودگاه خرمآبــاد امســال
بــه بهرهبــرداری میرســد.
وی از بهرهبــرداری از قطعــات ۳ ،۲و  ۴پــروژه
آزادراه در ســال جــاری خبــر و ادامــه داد :پــروژه
بیمارســتان شــهدای عشــایر خــرم آبــاد نیــز در
صــورت تامیــن منابــع مالــی در بــازه زمانــی ۲
ســاله تکمیــل میشــود.
فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــاء (ص)
بــا اشــاره بــه اختصــاص اعتبــار جداگانــه بــرای
محــور خرمآباد-پلدختــر تاکیــد کــرد :ایــن
پــروژه ســخت و صعبالعبــور قــرار اســت بــا
اعتبــار  ۲۸۵میلیــارد تومانــی در بــازه زمانــی ۳
ســاله اجرایــی شــود.

احداث بند آبخیزداری در حوزه آبخیز حومه خرم آباد
مدیـر کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان لرسـتان
از آغـاز عملیـات احـداث بنـد آبخیـزداری در حـوزه
آبخیـز حومـه شهرسـتان خـرم آبـاد خبـر داد.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری تمـدن لـر  ،شـیرزاد نجفی
بـا اشـاره بـه اینکـه ردیـف اعتبـاری ایـن بنـد از محل
صنـدوق توسـعه ملـی در سـال  ۹۸تامین شـده اسـت
خاطرنشـان کـرد :بندمذکـور شـامل ۶هـزار مترمکعب
عملیـات سـنگی مالتـی و  ۵۰۰هکتـار عملیـات
بیومکانیکـی اسـت.
وی عملیـات جنـگل کاری را  ۳۰۰هکتـار و کاداسـتر
اراضـی ایـن حـوزه را پانـزده هـزار هکتـار عنـوان کرد
و افـزود :مطالعـه تفضیلـی اجرایـی ایـن بند در سـطح
پانـزده هـزار هکتـار نیز در دسـت اجراسـت.
نجفـی بـه حجـم روانـاب کنترلی توسـط بنـد که ۲۹۳

هـزار متر مکعب اسـت گریـزی زد و اظهار داشـت :این
بنـد از ورود رسـوبات بـه معابـر شـهری خـرم آبـاد بـه
میـزان  ۱۶۴هـزار مترمکعـب نیز جلوگیری مـی نماید.
گفتنـی اسـت که اعتبـار این بند  ۳میلیـارد و چهارصد
و سـی و هفت میلیون تومان اسـت.

بخش اول ماشینآالت خط تولید سیمان سفید ازنا وارد
محل احداث کارخانه شد
رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت لرسـتان
از ورود پـارت اول ماشـین آالت خارجـی خـط تولیـد
سـیمان سـفید ازنـا بـه محـل ایـن کارخانـه خبـر داد.
محمدرضـا صفیخانـی امـروز در جریان بازدیـد از طرح
سـیمان سـفید ازنـا در جمـع خبرنـگاران بیـان کـرد:
پـارت اول ماشـین آالت خـط تولید سـیمان سـفید ازنا
بـه ارزش  ۳۴میلیـون یـوآن معـادل  ۵میلیـون دالد و
وزن  ۵۳۰تـن وارد محـل احـداث ایـن کارخانـه شـد.
وی ادامـه داد :بـا اقدامـات صـورت گرفتـه و همـت
سـرمایهگذار حداکثـر ظـرف سـه مـاه آینده پـارت دوم
و سـوم تجهیـزات خارجـی ایـن شـرکت بـه وزن کلـی
 ۳هـزار تـن نیـز از گمـرک ترخیـص شـده و وارد محل
سـایت خواهند شـد.
رییـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت لرسـتان
عنـوان کـرد :بـه بیـان دیگـر تـا  ۳مـاه آینـده کل
تجهیـزات سـاخت خارجـی ایـن کارخانـه وارد شـده و
زمینـه بـرای نصـب آنهـا مهیـا میشـود.
صفیخانـی در بخـش دیگـری از سـخنانش ادامـه داد:
حجـم سـرمایهگذاری کلـی طـرح سـیمان سـفید ازنـا
در حـدود  ۲۵۰میلیـارد تومـان بـوده و تاکنـون دارای
پیشـرفت فیزیکی بیـش از  ۳۲درصـدی فیزیکی و ۵۰
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معرفی۳۱هزارواحدمسکونی سیل زده جهت دریافت
تسهیالت بازسازی به بانکهای عامل
رئیـس سـتادهماهنگی بازسـازی اسـتان لرسـتان از
معرفی۳۱هزارواحدمسـکونی سـیل زده جهـت دریافت
تسـهیالت بازسـازی بـه بانکهـای عامـل خبـر داد.
بـه گـزارش پایـگاه خبری تمدن لـر  ،دراین جلسـه که
عصرامـروز چهارشـنبه ،بـه ریاسـت خواجـه ای رئیـس
سـتادهماهنگی بازسـازی اسـتان لرسـتان وباحضـور
مسـئولین سـتادهای بازسـازی معین مسـتقردر استان
لرسـتان در محـل سـالن جلسـات سـتادهماهنگی
بازسـازی اسـتان لرسـتان برگـزار شـد ،خواجـه ای
بـا ایـن عنـوان کـه تاکنـون ۳۱هزارواحدمسـکونی
سـیلزده بـه بانکهـای عامـل معرفـی شـده انـد افـزود:
تاکنـون بیـش از ۲۳هزارواحدمسـکونی بابانکهای عامل
عقدقراردادنمـوده انـد.
خواجـه ای بابیـان اینکـه تاکنون کارعملیـات تعمیر۱۴
هزارواحدشـروع شـده اسـت عنوان نمود:عملیات تعمیر
۸هزارو هفتصدواحدمسـکونی به پایان رسـیده اسـت .
رئیـس سـتادهماهنگی بازسـازی اسـتان لرسـتان
درخصـوص آمـار سـاخت واحدهـای احداثی درسـطح

اسـتان عنـوان داشـت  :کار آواربـرداری ۵هزارونهصـد
واحـد بـه پایـان رسـیده و عملیـات آرماتوربنـدی و
بتـن فنداسـیون بیـش از ۲هزاروسـیصد واحد بـه اتمام
رسـیده اسـت.
مقام ارشـد بازسـازی اسـتان لرسـتان با ایـن عنوان که
کاراجـرای اسـکلت  ۸۰۰واحدبـه اتمـام رسـیده اسـت
ابـراز امیـدواری کـرد بـا حـل مشـکل تامیـن مصالـح
مـورد نیـاز سـتادهای بازسـازی ،در هفته آینده شـاهد
پیشـرفت چشـمگیر عملیـات بازسـازی در مناطـق
سـیلزده اسـتان لرسـتان باشـیم .

 ۸۵فضای آموزشی آسیب دیده از سیل در لرستان
بازسازی می شوند

درصـدی ریالی اسـت.
وی عنـوان کـرد :عملیـات اجرایـی سـیمان سـفید ازنـا
شـهریور سـال گذشـته با حضور وزیر صمت آغاز شـده
و پس از گشـایش اعتبار اسـنادی شـاهد اجرایی شـدن
آن در زمینـی بـه مسـاحت  ۵۰هکتار هسـتیم.
رییـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت لرسـتان بـا
اشـاره بـه اینکـه قـرارداد سـاخت تجهیـزات داخلـی
سـیمان سـفید ازنـا نیـز منعقـد شـده اسـت ،افـزود:
تجهیـزات داخلـی این واحد در حال سـاخت هسـتند و
عملیات سـاختمانی آن نیز با سـرعت مناسـبی در حال
انجـام اسـت و امیداریـم در موعـد مقـرر شـاهد تکمیل
ایـن طـرح بسـیار مهم باشـیم.

مدیـرکل نوسـازی ،توسـعه و تجهیـز مـدارس لرسـتان
گفـت :بازسـازی ۸۵فضـای آموزشـی خسـارت دیده از
سـیل در ایـن اسـتان نیازمنـد کمک برای آماده شـدن
سـال تحصیلـی جدید اسـت.
محمـد رضـا حیـدری در جمع خبرنـگاران بـا تاکید بر
اینکـه سـیل فروردین ماه باعث شـد خسـارت هایی به
زیرسـاخت هایـی اسـتان وارد شـود ،افـزود ۸۵ :فضای
آموزشـی در لرسـتان در جریـان سـیالب آسـیب دیده
کـه بایـد در دو مـاه آینـده کـه شـروع فصـل تحصیلی
اسـت بازسـازی شوند.
وی اظهـار داشـت :بـا توجه بـه اینکه کمتـر از ۳ماه به
آغـاز سـال تحصیلـی باقـی مانـده اسـت ،براین اسـاس
یکـی از اولویتهـای مهم ما بـر تکمیل طـرح های نیمه
تمـام متمرکز شـده و بیـش از  ۷۰درصد تـوان خود را
در مناطـق سـیل زده اسـتان به کار بسـته ایم.
حیـدری بیـان کـرد :خوشـبختانه بـا ظرفیـت خیریـن

اقدامـات امیدبخشـی را شـاهد خواهیـم بـود و در ایـن
راسـتا مـی طلبـد تـا همـه مدیـران آمـوزش و پرورش
شهرسـتان هـا و مناطـق اسـتان بـه خوبـی از ظرفیـت
خیریـن کشـوری و اسـتانی در سـاخت مـدارس بهـره
ببر ند .
وی از ضـرورت تشـکیل کمیتـه نظرسـنجی در بحـث
سـاخت پروژههـای آموزشـی گفـت و اعلام کـرد :این
اقـدام موجب میشـود بر اسـاس تعـداد دانـش آموزان
و نیاز واقعی منطقه و شهرسـتان ،پروژه های آموزشـی
سـاخته شـود تا از منابع مالی به خوبی اسـتفاده شـود.
در سـیالب سـال جـاری  ۱۱۵مدرسـه اسـتان از بیـن
رفـت و این در حالیسـت کـه میانگین فضای آموزشـی
لرسـتان نسـبت بـه کشـور پایین تر اسـت.
در جریـان سـیل فروردین مـاه یکهـزار و  ۸۰۰میلیارد
ریـال خسـارت بـه مدارس این اسـتان وارد شـد.

عشایر لرستان در بن بست راههای سیلزده
بـا گذشـت  ۱۰۸روز از سـیل فروردیـن مـاه امسـال
همچنـان راه دسترسـی روسـتایی و کـوچ رو برخـی
مناطـق عشـایری در شهرسـتان پلدختـر بسـته اسـت.
ایرنـا ،سـیل ویرانگـر فروردیـن راه ارتباطـی  ۸۷۰راه
روسـتایی و  ۶۰۰کیلومتـر از راههـای اصلی اسـتان را از
بیـن بـرد و همچنین  ۲هـزارو  ۵۰۰کیلومتـر از راههای
اسـتان تحـت تأثیـر آن قـرار گرفت.
سـیل دوازدهـم فروردین سـال جـاری همچنین سـبب
تخریـب کامل سـه هزار خانه و خسـارت به هشـت هزار
واحـد مسـکونی شـهری و روسـتایی شهرسـتان پلدختر
شـد کـه بـا همـت مسـئوالن اکنـون اغلـب خانـه های
مـردم مناطـق سـیلزده بازسـازی و یـا تعمیـر شـده و
مـردم در منـازل خـود اسـکان پیـدا کـرده اند.
امـا بـا گذشـت  ۱۰۸روز از ایـن سـیل در برخـی نقـاط
روسـتایی و کوچ رو راه ارتباطی همچنان مسـدود اسـت
کـه اهالـی منطقـه حتی بـرای انتقـال بیماران خـود نیز
با مشـکل مواجه هسـتند.
تنها خواسته مردم منطقه بازگشایی راه دسترسی
است
مظفـر نجفوند از اهالی منطقه عشـایری انـاررود پلدختر
در گفـت و گـو بـا ایرنـا اظهـار داشـت :مـردم قالونـد،
میرزاونـد و نجفونـد در منطقـه بعـد از تونل خرگوشـان
در آزادراه پـل زال-خـرم آبـاد همچنـان راه دسترسـی

ندارند.
وی معتقـد اسـت که تاکنـون هیچگونه کمکـی دریافت
نکـرده و نیازمنـد کمـک هـم نیسـتند اما تاکید داشـت
که مسـئوالن تنها راه دسترسـی منطقـه را برقرار کنند.
وی میگویـد بیـش از  ۵۰خانوار در ایـن منطقه زندگی
میکننـد و حتـی زنـان بـارداری در بیـن اهالـی وجـود
دارد کـه بـرای تـردد و نیـاز درمانـی بـا مشـکل مواجـه
هستند .
اهالـی ایـن منطقـه عشـایری بـا ارسـال فیلـم بـه ایرنـا
لرسـتان خواسـتار پیگیـری جـدی مسـئوالن بـرای

تالش برای انتخاب بروجرد به عنوان شهر ملی ورشو
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
لرستان گفت :در جلسهای که معاون میراث فرهنگی
کشور حضور داشت دفاعیات خود را در راستای انتخاب
بروجرد به عنوان شهر ملی ورشو مطرح کردیم و در حال
حاضر در انتظار پاسخ نهایی سازمان میراث فرهنگی
هستیم.
سید امین قاسمی در رابطه با موضوع انتخاب بروجرد به
عنوان شهر ملی ورشو بیان کرد :هر کدام از استانهای
کشور یکی از میراث فرهنگی خود را به عنوان نماد یک
شهر انتخاب کردهاند تا بتوانند آن را به عنوان شهر ملی
آن صنایع دستی انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه با توجه به سابقه ورشو در بروجرد اداره
میراث فرهنگی لرستان ،بروجرد را به عنوان شهر ملی
ورشو کشور معرفی کرده است ،افزود :در جلسهای که
معاون میراث فرهنگی کشور حضور داشت در حضور

نمایندگان شهر بروجرد دفاعیات خود را در این راستا
مطرح کردیم و در حال حاضر در انتظار پاسخ نهایی
میراث فرهنگی کشور هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
لرستان ،اظهار کرد :در صورتیکه که بروجرد به عنوان
شهر ملی ورشو انتخاب شود دولت برای حمایت از ورشو
سازی به این صنعت بودجه اختصاص میدهد و این
سبب رونق کارگاههای تولیدی این صنعت میشود.
قاسمی با اشاره به اینکه صنعت ورشو سازی به بروجرد
اختصاص دارد ،تصریح کرد :مواد اولیه این صنعت از
خارج کشور وارد میشد که متاسفانه در حال حاضر در
این حوزه مشکل داریم به همین علت اساتید ورشو ساز
بر روی ورقهای قدیمی کار میکنند ،لذا به دنبال این
هستیم که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این ورق
را تأمین کنیم /فارس

بازگشـایی راه دسترسـی منطقـه شـدند.
 ۴۰۰تا  ۱.۵میلیون مترمکعب رانش در لرستان
رخ داد
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای لرسـتان
در پاسـخ بـه درخواسـت اهالـی ایـن منطقه مـی گوید:
بازگشـایی راه دسترسـی جادههـای عشـایری کـوچ رو
در حـوزه سـازمان امـور عشـایری اسـت و در این راسـتا
راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای نمیتوانـد ورود کند.
عبـاس شـرفی اضافه کرد :در سـیل اخیر  ۶۰۰دسـتگاه
ماشـین آالت از اسـتانهای مختلـف بـه کمـک مناطـق

سـیلزده آمدنـد تـا بـا تقسـیم بنـدی شهرسـتانها در
کوتاهتریـن زمـان ممکـن راه ارتباطـی  ۸۷۰روسـتایی
کـه در اثـر سـیل قطـع شـده بـود برقرار شـود.
وی اظهـار داشـت ۱۴ :هـزار دسـتگاه پـل در لرسـتان
وجـود دارد کـه بـا اعتبـارات و امکانـات موجـود امـکان
مقـاوم سـازی در سـیالبها بـا دوره بازگشـت طوالنـی
وجود نـدارد.
بازگشایی راه دسترسی کوچ رو در لرستان
نیازمند اعتبارات ویژه است
مدیـرکل امور عشـایری لرسـتان نیز گفت :قبل از سـیل
فروردیـن مـاه بارهـا مسـیر ارتباطـی نجفونـد ،قالوند و
میرزاونـد در منطقـه انـاررود بـزرگ پلدختـر بازگشـایی
شـد امـا پـس از سـیل ویرانگـر اخیـر در لرسـتان و بـه
دلیـل حجـم بـاالی خسـارات موفـق بـه بازگشـایی این
مسـیر نشـدهایم.
سـعید کریمـی افزود :حدود پنـج کیلومتر از این مسـیر
کـوچ رو بـه دلیـل حجـم خرابیهـا تاکنـون مسـدود
اسـت و بـا امکانات و اعتبـارات موجود امکان بازگشـایی
نیست .
وی بیـان کـرد :مردم منطقـه میتوانند از راه دسترسـی
تخـت چـان تـردد کنند و بـرای بازگشـایی مسـیر کوچ
رو مدنظـر ،بایـد در انتظـار اعتبارات ویـژه بمانیم.

استانداردسازی کلیه امور مربوط به مراکز ۲۰۲۰
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت :با هدف
استاندارد سازی و بهبود کیفیت پاسخگویی مراکز
 ،۲۰۲۰ساز و کار پرداختی به پرسنل این مراکز از حقوق
ثابت به ترکیب حقوق ثابت و متغیر تبدیل می شود.
مهندس سید مجید صدری ضمن اعالم مطلب فوق
خاطرنشان کرد :برای تمام کارکنان مراکز  ،۲۰۲۰در
صورت پاسخگویی بیشتر از حداقل تعداد تماس تعیین
شده ،به ازای هر تماس مبلغی به عنوان کارانه پرداخت
می شود.
وی افزود :به منظور برآورده شدن اهداف و شاخص
های مراکز تماس ،جذب پاسخگو به صورت ساعتی نیز
امکان پذیر است؛ یعنی برای افرادی که به صورت پاره
وقت وساعتی تمایل به اشتغال دارند شامل گروه هایی
مانند دانشجویان  ،سربازان و ...امکان همکاری و دریافت
حقوق متناسب با تعداد پاسخگویی فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین تصریح کرد:
با توجه ویژه به کارکنان مراکز  ،۲۰۲۰اقدامات اضافه
دیگری برای پرسنل برنامه ریزی شده است؛ به نحوی که
برای کارکنانی که پاسخگویی قوی تر و باالتر از میانگین
استاندارد تعریف شده دارند ،به ازای هر تماس ،پاداش
جداگانه ای در نظر گرفته می شود.
وی همچنین افزود :توجه به سرمایه انسانی وبه خصوص
کارکنانی که در نزدیک ترین حوزه ارتباط با مشتریان
و تعامل با آن ها قرار دارند ،از مهمترین اولویت های
مجموعه مخابرات ایران است.
مهندس صدری اضافه کرد :استانداردسازی وضعیت
پاسخگویی وپرداخت پاداش و کارانه ویژه به کارکنان
برتر در رفع دغدغه های کارکنان این مراکز موثر خواهد
بود.

گوناگون
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اثر نماز جمعه وحدت است /نماز جمعه محل تبلیغ معارف دین است

رئیـس شـورای سیاسـتگذاری
ائمهجمعـه لرسـتان گفت :نمـاز جمعه
ایجـاد امیـدواری میکنـد و دنبـال
وحـدت اسـت.
حجتاالسلام اصغـر دانشـی ،رئیـس
شـورای سیاسـتگذاری ائمهجمعـه
لرسـتان ،امـروز ،اول مردادمـاه در
نشسـت اطالعرسـانی چهلمیـن سـال
برپایـی نمـاز جمعـه لرسـتان کـه در
ادارهکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی
لرسـتان برگـزار شـد ،با تأکیـد بر لزوم
ایجـاد حساسـیت و تبییـن جایـگاه
نمـاز جمعـه ازسـوی اصحاب رسـانه،
اظهـار کـرد :مسـئوالن نبایـد از نقـد
خیرخواهانـه ائمهجمعـه ناراحـت
شـوند.
رسانهها از خواص جامعه هستند
وی رسـانهها را از اقشـار خواص جامعه

توصیـف کـرد و افـزود :روحانیـان نیـز
خـواص جامعه هسـتند.
دانشـی بـا اشـاره بـه اینکـه تجـار
جامعـه نیـز از خـواص محسـوب
میشـوند بـه شـرطی کـه بهدنبـال
وظیفـه اصلـی خـود باشـند ،ادامـه
داد :سـومین دسـته خـواص اهـل
قلـم هسـتند و قـرآن بـه قلم سـوگند
میخـو ر د .
رئیـس شـورای سیاسـتگذاری
ائمهجمعـه لرسـتان بـا اشـاره بـه
اینکـه رسـانه آنچـه حـق اسـت
بنویسـد ،ادامـه داد :رسـانهها هـم
جنبـه مثبـت و هـم منفـی را منعکس
کننـد .
وی بـا انتقـاد از شـهرداری خرمآبـاد
در جریـان سـیل اخیـر ،تصریـح کـرد:
سـیل کـی آمـد و تـا چـه زمانـی

مشـکالت شـهری باید ادامـه پیدا کند
خیابانهـای اطـراف قلعه را چه کسـی
بایـد سـاماندهی کنـد.
نماز جمعه را احیا کنیم
رئیـس شـورای سیاسـتگذاری
ائمهجمعـه لرسـتان با اشـاره به اینکه
انقالب مشـروطه برای ما درس اسـت،
اضافـه کـرد :اگـر میخواهیـم دچـار
مشـروطه دیگـری نشـویم بایـد نمـاز
جمعـه را احیـا کنیـم.
وی بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه دشـمن
علیـه ائمهجمعـه شـایعهپراکنی
میکنـد و در شـب قـدر یکـی از ائمـه
جمعـه را شـهید میکنـد ،تصریـح
کـرد :اثـر نمـاز جمعـه وحـدت اسـت
نمـاز جمعـه محـل تبلیغ معـارف دین
اسـت.
دانشـی با یـادآوری این مطلـب که هر

هفتـه مـردم پـای خطبـه نمـاز جمعه
مینشـینند و از معـارف آن بهـره
میگیرنـد ،اظهـار کـرد :نمـاز جمعـه
فرصـت تجدیـد عهـد بـا شهداسـت.
رئیـس شـورای سیاسـتگذاری ائمـه
جمعه لرسـتان نماز جمعه را خاسـتگاه
نهضت خدمترسـانی دانسـت و افزود:
مسـئوالن نبایـد از انتقـاد خیرخواهانه
ائمهجمعـه ناراحت شـوند.
وی بـا ذکـر ایـن مطلب کـه در معارف
دینـی هـر کـس تـا سـه نمـاز جمعـه
عمـدا ً شـرکت نکند منافق اسـت ،بیان
کـرد :نمـاز جمعـه ایجـاد امیـدواری
میکنـد و دنبـال وحـدت اسـت.
دانشـی بـا اشـاره بـه اینکـه جریـان
فتنـه بـا بصیرتافزایـی نمـاز جمعـه
جمـع شـد ،ادامـه داد :در چهلمیـن
سـال برپایـی نمـاز جمعه در لرسـتان

کمیتـه خبـری تشـکیل شـده اسـت
کمااینکـه بزرگداشـت نمـاز جمعـه تا
پایـان سـال ادامـه دارد.
رئیـس شـورای سیاسـتگذاری ائمـه
جمعـه لرسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه
در اجتماعـات ائمـه جمعـه مـا روز بـه
روز بیشـتر میشـود ،ادامـه داد :افـق
حرکـت شـورای سیاسـتگذاری ائمـه
جمعـه جهـت سـاماندهی نمـاز جمعه
طـراز انقلاب اسـت و ایـن شـورا
رویکـرد جدیـدی در ایـن راسـتا دارد.
وی بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه مرکـز
رسـیدگی به امور مسـاجد در لرسـتان
مرجـع تعییـن ائمـه جماعـات اسـت،
اظهـار کـرد :ائمـه جماعـات در ایـن
مـروز بایـد از لحـاظ علمـی سـنجیده
شو ند .
وی بـا ذکـر این مطلب که در گذشـته
امـام جماعـت از سـوی هیئتامنـا
مشـخص میشـد ،ادامـه داد :امـروز
امـام جماعت از سـوی مرکز رسـیدگی
بـه امـور مسـاجد مشـخص و اعضـای
هیئتامنـا نیـز توسـط امـام جماعـت
مشـخص و حکم سـه سـاله برای آنان
زده میشـود.
دانشـی بـا اشـاره بـه اینکه مشـکالت
و کمبودهـای مسـاجد اسـتان بایـد از
سـوی رسـانهها بیان شـود ،ادامـه داد:
اگر مسـاجد درسـت شـود بسـیاری از
مشـکالت حـل میشـود.

انعقاد تفاهم نامه فی ما بین شرکتهای توزیع برق استان های اصفهان و لرستان
شـرکت هـای توزیـع بـرق اسـتان هـای
اصفهـان و لرسـتان تفاهـم نامـه همـکاری
در زمینـه تبـادل انـرژی و اطالعـات امضـاء
نمودنـد.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت تفاهم نامـه فوق
کـه در  5مـاده و  8بنـد تنظیم شـده اسـت
توسـعه و گسـترش ارتباطات بین دو شرکت
و واحدهـای مربوطـه در زمینه های مختلف
فنـی ،الکترونیکـی ،تجربـی ،اطالع رسـانی،
مدیریـت بحـران ،پدافنـد غیر عامـل ،رویت
پذیـری ،کنترل و هوشمندسـازی شـبکه ها
را شـامل می شـود.
مهنـدس فریـدون خودنیـا مدیرعامـل بـرق
لرسـتان بـه عنـوان میزبـان ضمـن خـوش
آمـد گویـی بـه میهمانـان اظهار داشـت« :با
توجـه بـه اهـداف راهبـردی وزارت نیرو و به
منظـور تسـهیل در تحقـق واگـذاری کلیـه
فعالیـت هـا بـه بخـش خصوصـی ،شـرکت
هـای بـرون سـپار مهـم تریـن گزینـه در
جهـت تحقـق اهـداف مـی باشـند».
مدیرعامـل توزیع نیروی برق لرسـتان گفت:
«روش هـای اجـرا و کاربردی نمودن فعالیت
هـا ،نحـوه برخـورد ما با شـرکت هـای برون
سـپار ،نـرم افزاری کـردن فعالیت هـا ،نحوه
پایـش مـا از چگونگـی اجـرای فعالیـت ها و
چگونگـی اخـذ گـزارش مرحلـه بـه مرحلـه
ی زمـان اجـرا ،مسـیر مـا را در رسـیدن بـه
اهداف تسـهیل مـی نماید».
وی گفـت« :چنانچـه تمامـی فعالیـت ها در
قالـب نـرم افزارهـای بـه روز شـده باشـد و
سیسـتم هـای کنترلـی و رفتـار سـنجی از
نحـوه اجـرا و پایـش خصوصـا در زمینـه
شـبکه های فشـار ضعیف ،متوسـط و پسـت
هـای توزیـع صـورت گیـرد قطعـا بـا توجـه
رئیـس کل دادگسـتری لرسـتان آخریـن
وضعیـت پرونـده فسـاد اقتصـادی و اتهامات
مدیـران دسـتگیر شـده در ایـن اسـتان را
تشـریح کـرد.
جعفر بدری در حاشـیه جلسـه شورای اداری
و شـورای حفاظـت از اراضی ملی شهرسـتان
دورود در گفتوگـو بـا خبرنـگار تسـنیم در
در رابطـه بـا مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی
در لرسـتان اظهارداشـت :دسـتگاه قضایـی و
نظارتـی هیـچ وقـت کار سیاسـی نمیکنند،
مـا بـه دنبـال کار سیاسـی نیسـتیم که یک
نفـر را بیخـود بازداشـت و یـک مدیـر را به
خاطـر اهـداف سیاسـی تحـت تعقیـب قـرار
د هیم .
وی افـزود :وظیفـه دسـتگاه قضایـی ایـن

بـه زیرسـاخت هـای موجـود موفقیـت در
همـه بخـش هـا دور از دسـترس نیسـت هر
چنـد تـا کنون پیشـرفت های چشـم گیری
خصوصـا در بحـث خدمات دهـی مطلوب به
دسـت آمده اسـت».
مهنـدس خودنیـا افـزود« :در بـرق لرسـتان
استانداردسـازی شـبکه هـای فشـار ضعیف،
فشـار متوسـط و پسـت هـای توزیـع بـه
صـورت صـد در صـدی در قالـب نـرم افـزار
 GISانجـام مـی شـود و چنـان چه اسـتفاده
از ایـن قابلیـت بـه شـرکت های برون سـپار
واگـذار شـود قطعا هم از لحـاظ کیفی و هم
از لحـاظ کمیت راندمان کار و اثربخشـی آن
بسـیار افزایـش مـی یابد».
مدیرعامـل بـرق لرسـتان ضمـن اشـاره بـه
توانایـی هـا و پتانسـیل موجـود در شـرکت
هـای توزیـع تبدیـل تهدیدها بـه فرصت ها
را یـک اصـل برشـمرد و گفـت« :بـر اسـاس
ایـن تفاهـم نامـه اقدامـات موثـری کـه در
توزیـع برق اصفهـان انجام شـده را می توان

بـا جمـع آوری دقیـق اطالعـات و کاربـردی
نمـودن فعالیـت ها در بـرق لرسـتان ،زمینه
گسـترش و استانداردسـازی فعالیـت هـا به
طـور جـدی فراهم شـود».
در ادامـه مهنـدس عالقه منـدان مدیر عامل
شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان اصفهان
ضمـن تشـکر از مدیرعامـل بـرق اسـتان
لرسـتان بـه خاطر برگـزاری نشسـت مذکور
ابـراز داشـت« :اهمیـت بـرق در سـاختار
امـروز جامعـه یـک اهمیـت وصـف ناپذیر و
جـزء جدایـی ناپذیـر زندگـی امروزی شـده
است».
وی در ادامـه گفـت« :آن چیـزی کـه قبلا
مـا در خصـوص جایگاه بـرق به عنـوان یک
زیرسـاخت از آن یـاد مـی کردیـم اینـک به
عنـوان یـک عنصـر حیاتـی بـرای جامعـه
تبدیـل شـده اسـت و در سـال هـای نـه
چنـدان دور فقـط تولیـد وابسـته بـه انرژی
بـرق بـود در حالـی کـه امـروزه با پیشـرفت
هـای انجـام شـده و بـا وجـود بحـث بـرق

دیجیتـال ،نبـود یـک لحظـه بـرق باعـث
خـارج شـدن تمامـی سیسـتم هـا از مـدار
مـی شـود لـذا مـی تـوان گفـت کـه انـرژی
بـرق زیرسـاخت زیرسـاخت هاسـت».
مهنـدس عالقـه منـدان گفـت« :تحویـل
انـرژی پایـدار به مشـترکین به عنـوان اصل
اول شـرکت هـای توزیـع بایـد از جایـگاه و
اهمیـت ویـژه ای برخـوردار باشـد و چنـان
چـه هـر مشـکلی بـرای صنعـت برق کشـور
پیـش بیایـد طبیعتـا شـرکت هـای توزیـع
بایـد پاسـخگو باشـند چـون این شـرکت ها
پیشـانی و جلـودار صنعـت بـرق کشـور می
باشند».
مدیرعامـل توزیـع بـرق اصفهـان اظهـار
داشـت« :اگـر مشـکالتی در توزیع بـرق و یا
حتـی انتقـال بـه وجـود آیـد مردم شـرکت
هـای توزیـع را مـی شناسـند و ایـن یـک
فرصـت اسـت و هـم یـک تهدیـد .فرصت از
ایـن منظـر کـه بتوانیـم بـا تلاش مضاعـف
نقصـان دیگـر بخش هـا را هم جبـران کنیم
و تهدیـد از ایـن نظـر کـه نتوانیـم نقصـان
دیگـران را برطـرف نماییم و مقصر شـناخته
شویم».
وی گفـت« :فرهنـگ سـازی در راسـتای
مدیریـت مصـرف یکـی از موضوعاتی اسـت
کـه یک تهدیـد را بـه فرصت بـدل می کند
یعنـی اینکـه ما با کاهش مصرف مشـترکین
نقصـان تولید را پوشـش می دهیـم» .عالقه
منـدان اضافـه کـرد« :شـرکت هـای توزیـع
دارای ایـن ظرفیت هسـتند کـه کمبودها را
بـه روش هـای دیگـر مرتفع نماینـد و با هم
افزایـی کـه در شـرکت هـا وجـود دارد قادر
بـه حل مشـکالت هسـتیم».
مهنـدس عالقـه منـدان موضـوع چشـم

اندازهـای هـر دو شـرکت کـه در متـن
تفاهـم نامـه قیـد شـده مـورد تاکیـد قـرار
داد و گفـت« :بحـث هـای مربوط بـه روئیت
پذیـری ،کنترل و هوشمندسـازی شـبکه ها
را در چشـم انـداز هـا پیـش بینـی کردیـم
کـه زیـر برنامـه هایـی بـرای آن هـا تعییـن
گردیـده اسـت و الزاما بایسـتی در این حوزه
هـا فعالیـت هـای مثمـر ثمرتـری داشـته
باشـیم».
در پایـان مدیـران عامـل دو شـرکت تفاهـم
نامـه را امضـاء و بیـن طرفیـن رد و بـدل
شـد .گفتنی اسـت مفـاد این تفاهـم نامه به
شـرح ذیـل آمده اسـت:
 .1تدویـن برنامـه راهبـردی بـرای تحقـق
چشـم اندازهـای دو شـرکت
 .2تدویـن برنامـه مدیریـت سـمت تقاضـا
و اجـرای برنامـه هـای پاسـخگویی بـار بـه
عنـوان اولویـت اول صنعـت بـرق
 .3توسـعه همـکاری در جهـت تدویـن و
پیـاده سـازی برنامـه هـای رویـت پذیـری
کنتـرل شـبکه و هوشـمند سـازی
 .4تدویـن برنامـه هـای مشـترک بـرای
توسـعه خدمـات غیـر حضـوری
 .5تبـادل تجربیـات و افزایـش ارتباط مابین
همـکاران در کلیـه سـطوح بـرای توسـعه
دانش سـازمانی
 .6ارتقـاء و ارتبـاط مابیـن سـامانه هـای
اطلاع رسـانی و مشـارکت در حـوزه روابـط
عمو می
 .7ارتقـاء سـطح همـکاری و هماهنگـی در
مدیریـت بحـران و پدافنـد غیرعامل
 .8تدویـن دسـتورالعمل همـکاری در
شهرسـتان هـای همجـوار دو اسـتان

آخرین اخبار از «پرونده فساد اقتصادی» در لرستان
اسـت که با فسـاد و سوءاسـتفادههای اداری
در هـر زمینـهای مقابلـه کنـد و در قضیـه
دسـتگیریهای اخیـر بایـد گفـت بیشـتر در
حـوزه تخلفـات شـهرداریها بـوده اسـت.
رئیس کل دادگسـتری لرسـتان عنـوان کرد:
اکنـون حـدود  4یـا  5عضو شـورای شـهر را
بازداشـت کردیـم و دو شـهردار نیـز تحـت
تعقیب هسـتند.
وی بیـان کـرد :تحقیقـات پرونـده دو مدیـر
اجرایـی لرسـتان در حـال انجـام اسـت و
احتمـال مـیرود افـراد دیگـری نیـز تعقیب
شـوند البتـه بـرای یک مدیـر اجرایـی دیگر

احضاریـه ارسـال شـده اسـت .فعلا پرونـده
این افراد در حال رسـیدگی اسـت و احتمال
دارد اشـخاص دیگـری هـم باشـند امـا هنوز
مطمئـن نیسـتیم احضـار شـوند یـا خیر.
بـدری بـا اشـاره بـه دسـتگیری دو مسـئول
اجرایـی در اسـتان تصریـح کـرد :تمـام
پروندههـا در حـوزه شـهرداریها بـوده و
بحـث اختالس نیسـت ولـی اعتقادمـان این
اسـت کـه فسـاد و سوءاسـتفاده از موقعیت،
گرفتـن امتیـازات در هـر زمینـهای درسـت
نیسـت و برخـورد میشـود و در رابطـه بـا
مسـائل سـرمایهگذاری یکـی از جهـات

آسـیبمان همیـن مسـائل اسـت.
وی گفـت :وقتـی سـرمایهگذاری میخواهـد
بیایـد در منطقـه سـرمایهگذاری کنـد
هزینههـای اضافـی بـه او تحمیـل کـردن و
پولهـای غیـر قانونـی گرفتـن تخلف اسـت
و سـبب میشـود در جایـی کـه فسـاد و این
گونـه باجخواهی اسـت سـرمایهگذاری رونق
نگیر د .
بـه گـزارش تسـنیم احمـد مرادپـور معـاون
عمرانـی اسـتاندار لرسـتان و سـیاوش
سـپهوند مدیر دفتر امور شـهری و شـوراهای
اسـتانداری لرسـتان ،دو مدیـر اجرایی بودند

کـه روز گذشـته بـ ه اتهـام تخلفـات مالـی و
اقتصـادی دسـتگیر شـدند ،در هفتههـای
گذشـته نیـز  4عضـو شـورای شـهر الشـتر،
شـهردار الشـتر ،یکـی از اعضـای شـورای
شـهر بروجـرد و شـهردار سـابق ازنـا بـه
اتهامتخلفـات مالـی و اقتصـادی بازداشـت
شـدند.

لرستان ،سرزمین
سرپرستهای منقضی
ایـن روزهـا نظـام اداری اسـتان لرسـتان بـا چالـش
مدیریـت دسـتگاههای اجرایی به صورت سرپرسـتی
دسـت و پنجـه نـرم میکند.
در طـول دورههـای مختلـف شـاهد تصـدی
سرپرسـتها بـوده و هسـتیم و گاهـی پسـتهای
حسـاس طـی زمانهـای طوالنی بـا سرپرسـت اداره
میشـو ند .
ایـن موضـوع در حالـی اسـت کهمطابق نـص صریح
قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری مـدت زمـان
قانونـی بـرای سرپرسـتی سـازمانها و ادارات دولتی
يـك دوره سـهماهه اسـت كـه يـك دوره نيـز قابـل
تمديـد خواهـد بـود و سرپرسـتی بیش از شـش ماه
وجاهـت قانونی نـدارد.
واضـح و مبرهـن اسـت کـه طوالنـی شـدن زمـان
سرپرسـتی یـک فـرد در ادارات ،سـازمانها و بعضـاً
فرمانـداری شهرسـتانها نهتنهـا سـبب پیشـرفت
در آن حـوزه نمیشـود بلکـه میتوانـد عواقـب
خطرناکـی نیـز بـه علت سـوءمدیریت در پی داشـته
باشـد و قانـون فـوق بـرای جلوگیـری از این مسـئله
تصویـب شـده اسـت.
ممکـن اسـت برخی سرپرسـتی را دادن فرصت برای
شـکلگیری مدیـری توانمنـد در آینـده بداننـد امـا
ایـن موضـوع در اکثـر مواقـع رد شـده و بـه نوعـی
فرصـت سـوزی بـرای سـایر افـراد کـه میتواننـد
در ایـن پسـت موفـق باشـند؛ شـده اسـت و نیـز در
فعالیتهـای جـاری باعـث ایجـاد رکود خواهد شـد.
اکثـر مـوارد ایـن فـرد خـود نیـز در بالتکلیفـی بـه
سـر بـرده و برنامـهای بـرای کوتاهمـدت و بلندمدت
نـدارد چراکـه منتظـر رئیـس بعـدی اسـت و بـرای
همیـن کارش را جـدی نمیگیـرد .نداشـتن انگیـزه
سرپرسـت امـکان برنامهریـزی را از او گرفتـه و نباید
انتظـار شـقالقمر داشـت.
روی دیگـر سـکه بخشـنامهای اسـت که اخیـرا ً ابالغ
شـده و طی آن جـز در موارد اضطـرار هرگونه تغییر
ً
عملا وزارت
فرمانـداران و اسـتانداران متوقـف و
کشـور و سـتاد انتخابـات وارد مرحلـه اجرایـی و
عملیاتی شـده اسـت.
طـی چنیـن شـرایطی کـه عملیات بر اسـاس تقویم
انتخاباتـی در اسـتانها و شهرسـتانها بـا محوریـت
اسـتانداران و فرمانـداران شـروع شـده ایـن سـؤال
مطـرح اسـت انتخابـات در شهرسـتانی که بیشـتر از
شـش ماه با سرپرسـت اداره میشـود چگونـه برگزار
خواهد شـد؟!
متأسـفانه هنـوز اقـدام عملـی خاصـی بـرای ایجـاد
تغییر مدیریت در حوزههای اداره شـده با سرپرسـت
دیده نمیشـود و از دیـدگاه مصلحتاندیشـی ،رکود
موجـود هرگـز به نفع اسـتان نخواهـد بود.
شـکی نیسـت روندی که لرسـتان برای اداره امور در
پیـش گرفته نیـاز به تغییـرات اصولـی دارد و انتظار
مـیرود هـر چـه سـریعتر تدبیـری بـرای تعییـن
تکلیـف سرپرسـتان منقضی شـده اندیشـیده شـود.
سمیرا عزیزی /یافته

كاميون حامل سوخت قاچاق
به مقصد نرسيد

فرمانـده انتظامـی اسـتان از کشـف  30هـزار ليتـر
سـوخت قاچـاق در پلدختـر خبـر داد.
سـردار "حاجـی محمـد مهدیـان نسـب" گفـت:
مامـوران پلیـسراه پـل زال حیـن کنتـرل
خودروهـای عبـوری در آزادراه خـرم زال بـه یـک
دسـتگاه خـودرو کامیـون تانکر سـوخت مظنون و
پـس از هماهنگـی بـا مقـام قضائـی آن را توقیـف
کردنـد.
وی افـزود :مأمـوران در بازرسـی از خـودرو توقیفی
 30هـزار لیتـر سـوخت قاچـاق از نـوع نفـت کوره
کـه از اسـتانهای جنوبـي بـه مقصـد اسـتانهای
مرکـزی بارگيـري شـده بـود کشـف و یـک نفـر را
دسـتگیر کردند.
بـه گفتـه فرمانـده انتظامـی اسـتان ارزش محموله
سـوخت کشفشـده طبـق نظـر کارشناسـان 3
میلیـارد ریـال اعلام شـده و متهـم بـا تشـکیل
پرونـده تحویـل مراجـع ذیصلاح شـد.

هفته نامه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
مدیر مسوول و صاحب امتیاز :فاطمه کردعلیوند
نشانی :لرستان  ،خرم آباد  ،شهرک بهرامی  -کوچه الله  - 27دفتر نشریه دیار مفرغ
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موالنا
خیــر کـــن بــا خـلق ،بهـر ایزدت
بـــراي راحــتجــان خـودت
یــا
ِ
تــا هـمــاره دوســت بینی در نظــر
در دلت نـایــد ز کین نـاخوش صور
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تأکید رئیس دانشگاه لرستان بر تداوم پیگیریها برای تهیه دانشنامه دفاع مقدس استان لرستان

رئیـس دانشـگاه لرسـتان بـر تلاش هرچـه بیشـتر در جهت
تصویـب اعتبـارات مـورد نیـاز بـرای تهیـه دانشـنامه دفـاع
مقـدس اسـتان لرسـتان ،تأکیـد کـرد.
صبـح روز دوشـنبه 31 ،تیرمـاه ،جلسـه کمیتـه آمـوزش،
پژوهـش و اسـناد دفـاع مقـدس اسـتان لرسـتان در محـل
حـوزه ریاسـت دانشـگاه لرسـتان و بـه ریاسـت دکتر خسـرو
عزیـزی ،تشـکیل شـد.
در ایـن جلسـه ،سـرهنگ حجتالـه ناصرپور ،مدیـرکل بنیاد
حفـظ آثـار و نشـر ارزشـهای دفاع مقدس اسـتان لرسـتان و
سـایر اعضـای کمیته ،حضور داشـتند.
دکتـر خسـرو عزیـزی ،رئیـس دانشـگاه لرسـتان بـر ترویـج
هرچـه بیشـتر فرهنـگ ایثـار و شـهادت در جامعـه بـه ویژه
در بیـن جوانـان و دانشـجویان تأکیـد کـرد.
دکتـر عزیـزی تصریـح کرد«:همـه مجموعههـای دانشـگاهی

اسـتان ،نخبـگان و اندیشـمندان اسـتان و همـه دسـتگاهها
بایسـتی در تهیـه دانشـنامه دفـاع مقـدس اسـتان لرسـتان
براسـاس یـک کار تیمـی منسـجم ،مشـارکت فعـال داشـته
باشـند».
وی تشـریح کرد«:تهیـه دانشـنامه دفـاع مقـدس اسـتان
لرسـتان یـک ضـرورت و یـک کار عظیـم و بـزرگ اسـت و
بایسـتی این دانشـنامه ،به گونهای تهیه شـود که در شـأن و
منزلـت شـهدا ،ایثارگـران و جانبـازان باشـد».
رئیـس دانشـگاه لرسـتان ،توضیح داد«:اسـتان لرسـتان بیش
از شـش هـزار شـهید ،تقدیم انقالب اسلامی و نظـام مقدس
جمهـوری اسلامی کرده اسـت و ایـن باعث افتخار ماسـت».
وی اظهـار داشت«:بایسـتی با یک کار منسـجم علمی و قوی
گروهی ،دانشـنامه دفاع مقدس اسـتان لرسـتان تهیه شود».
دکتر خسـرو عزیزی افزود«:کارهایی همچون خالصهنویسـی

روزشمار هفته ملي مهارت ،به مناسبت  ۶مرداد
روزشمار هفته ملي مهارت روز ملي کارآفرینی و آموزش هاي فني و حرفه اي و كارآفريني اعالم شد:

محمدرضــا آذرخــش ،مدیــرکل فنــي و
حرفــه اي لرســتان بــا اعــام ايــن خبــر
تصريــح كــرد :نــام گــذاري روزهــاي هفتــه
ملــي مهــارت در راســتاي ترويــج فرهنــگ

مهــارت افزایــی ،كار و كارآفرينــي ،ارتقــاي
جايــگاه آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي
در اســتان و بــا هــدف تأكيــد بــر رويكردهــا
و سياســت هــاي ســازمان آمــوزش فنــي و
حرفــه اي صــورت گرفتــه اســت.
آذرخــش در ادامــه از برگــزاري جشــنواره
بزرگداشــت ششــم مــرداد؛ روز ملــي ترويــج
آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي و كارآفريني
هــم زمــان بــا هفتــه ملــي مهــارت از تاريــخ
 ۹۸/۴/۳۱تــا  ۹۸/۵/۶در سراســر اســتان
خبــر داد.

و تبدیـل خالصـه نویسـیها بـه فایلهای صوتی نیـز در ذیل
دانشـنامه دفاع مقدس اسـتان لرسـتان انجام میشود».
وی تشـریح کرد«:بـرای تصویـب نهایـی اعتبـارات مـورد نیاز
بـرای تهیه دانشـنامه دفاع مقدس اسـتان لرسـتان ،بایسـتی
طـرح در کارگـروه آمـوزش ،پژوهـش ،فنـاوری و نـوآوری
اسـتان لرسـتان مطرح شـود و در نهایت با همکاری همدیگر،
بتوانیـم اعتبـارات مـورد نیـاز را در شـورای برنامهریـزی و
توسـعه اسـتان و شـورای دفـاع مقـدس اسـتان ،بـه تصویب
نهایی برسـانیم».
رئیـس دانشـگاه لرسـتان تصریـح کرد«:بایـد در تهیـه
دانشـنامه دفـاع مقـدس اسـتان لرسـتان ،از همـه ظرفیتهـا
و پتانسـیلهای علمـی جامعـه دانشـگاهی اسـتان اسـتفاده
شـود».
دکتـر عزیـزی توضیـح داد«:در راسـتای ترویـج فرهنـگ

ایثـار و شـهادت ،تعـداد  12پایاننامـه دانشـجویی در مقاطع
تحصیلـی ارشـد و دکترا در دانشـگاه لرسـتان و بـا موضوعات
مرتبـط بـا فرهنـگ ایثـار و شـهادت ،تهیه شـده اسـت».
رئیـس دانشـگاه لرسـتان ،بیـان کرد«:نـوع نـگاه و رویکـرد
اسـتاندار محتـرم اسـتان ،جنـاب آقـای دکتـر خادمـی نیـز
بـرای تهیـه دانشـنامه دفـاع مقـدس اسـتان لرسـتان ،کام ً
ال
حمایتگرایانـه اسـت».
سـرهنگ حجتالـه ناصرپـور ،مدیـرکل بنیـاد حفـظ آثـار
و نشـر ارزشـهای دفـاع مقـدس اسـتان لرسـتان نیـز در این
جلسـه از همکاریهـا و پیگیریهای ریاسـت دانشـگاه لرسـتان
در راسـتای ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت ،قدردانـی کرد.
سـرهنگ ناصرپـور ،تصریـح کرد«:همـه بایـد تلاش کنیم و
بیـش از پیـش ،پـای کار بیاییـم تـا دانشـنامه دفـاع مقـدس
اسـتان لرسـتان ،تهیه شـود».
وی توضیـح داد«:دانشـنامه دفـاع مقـدس اسـتان لرسـتان،
بـه واقـع ،نشـان دادن سلحشـوریهای مردم اسـتان لرسـتان
است».
سـرهنگ ناصرپـور ،افزود«:همـه از جملـه رسـانهها نیز برای
ترویـج و انتقـال فرهنـگ ایثـار و شـهادت و منعکـس کردن
فداکاریهـای رزمندگان دفاع مقدس به نسـل جوان ،بایسـتی
تالش مضاعـف نمایند».
سـایر اعضـای کمیته آمـوزش ،پژوهش و اسـناد دفاع مقدس
اسـتان لرسـتان نیـز هرکـدام در ایـن جلسـه ،دیدگاههـا
و نقطـه نظـرات خـود را در راسـتای تهیـه دانشـنامه دفـاع
مقـدس اسـتان لرسـتان ،ارائـه نمودنـد.

مدیر کل بیمه سالمت لرستان خبر داد:

راه اندازی طرح نسخه الکترونیکی بیمه سالمت در لرستان

مدیـر کل بیمه سلامت لرسـتان از راه
انـدازی طـرح نسـخه الکترونیکـی بیمه
سلامت در لرسـتان خبرداد.
بـه گـزارش دیـار مفـرغ ،شـاهدخت
فتحـی بیرانونـد مدیر کل بیمه سلامت
لرسـتان در جمـع خبرنـگاران گفـت
:نسـخه نویسـی الکترونیکـی را در ۳
شـهر ازنـا ،الیگـودز و الشـتر راه انـدازی
کـرده ایـم کـه ایـن نسـخه نویسـی
الکترونیکـی باعث افزایـش بهره وری در
بیمـه سلامت مـی باشـد .
فتحـی بیرانوند افزود :در سـال گذشـته
 ۵۶۵هـزار و ۹۹۵دفترچـه چـاپ شـده
کـه برای چـاپ این تعداد یـک میلیارد
و  ۶۰۰میلیـون تومـان بابـت چـاپ بـه
دفاتـر پیشـخوان اسـتان پرداخـت کرده
ایم.
وی اظهـار داشـت :در طـرح نسـخه
نویسـی الکترونیکـی ،دیگـر نیـازی بـه
ارائـه دفترچـه سلامت در مراجعـه بـه
مطـب پزشـکان نیسـت و بیمـار فقـط

بـا اعلام کـد ملـی خـود ویزیـت شـده
و اقلام دارویـی هـم در سـامانه تمـام
داروخانههـای کشـور ثبـت میشـود.
مدیر کل بیمه سلامت لرسـتان تصریح
کرد :با اجرایی شـدن طـرح الکترونیکی
شـدن نسـخ و حـذف دفترچههـای
کاغـذی انتقـال سـوابق بیمـار بـه
داروخانههـا و سـایر مراکـز درمانـی بـه
راحتـی قابـل انجام اسـت ،شـفافیت در
هزینههـای سلامت ،کاهـش ضریـب

خطـا ناشـی از نسـخ بـد خط پزشـکان،
هدفمنـد شـدن تجویـز و مصـرف دارو و
منطقـی شـدن هزینههـای بیمـاران از
مزایـای ایـن طـرح اسـت
مدیر کل بیمه سلامت لرسـتان گفت:از
ابتـدای سـال جـاری صـدور دفترچـه
بیمـه مدجویـان کمیتـه امـداد بـه
بیمـه سلامت انتقـال داده شـد و تعداد
 ۳۱هـزار و  ۴۵۰جلـد دفترچـه بـرای
مددجویـان کمیتـه صـادر شـده اسـت
کـه دربحـث شناسـایی بیمار و سـهولت
خدمـات مفیـد واقـع شـده اسـت .
وی افـزود :مـدد جویـان کمیتـه امـداد
صاحـب دفترچه بیمه سلامت ،خدمات
حمایتـی آنهـا بـر طبـق هزینـه و تعرفه
کمیتـه امـداد پرداخت میشـود .
فتحـی بیرانونـد بیـان کـرد :در  ۳ماهـه
نخسـت سـال جـاری  ۴هـزار و ۳۱۶
نسـخه الکترونیکـی تولیـد شـده اسـت
و ایـن مهـم در مطـب هـا و بخـش
خصوصـی صـورت گرفته اسـت کـه این
رونـد در اسـتان مـا بسـیار مطلوب می
با شد .

