ایران زمین

اخبار

برگزاری جلسه هیئت نظارت و ارزیابی آموزش
عالی لرستانبه ریاستدکترعزیزی

حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان درشهرمعموالن بمنظور بررسی وضیعت خدمات رسانی شرکت به مردم شریف این شهر
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دراین بازدید مدیرعامل شرکت همچنین با امام جمعه محترم و بخشدارشهرمعموالن دیدارو درخصوص مسائل مطرح شده قول همکاری وپیگیری الزم رادادند
مهندس حمید رضا کرم وند :همکاران شرکت با تالش های شبانه روزی بدنبال ارائه خدمات مطلوب درحوزه آب وفاضالب به مردم شریف شهرهای استان هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان :یکی از ویژگی های بارز انقالب اسالمی اجرای عدالت اجتماعی در بین آحاد جامعه می باشد
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خبر

گفتگویاختصاصیباموسسمجموعهفعالیتهایجامعهلرتبارانایران

هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات
آموزش عالی استان لرستان به ریاست دکتر خسرو عزیزی تشکیل
شد.
این جلسه در محل اتاق کار دفتر رئیس دانشگاه لرستان تشکیل
شد و دکتر خسرو عزیزی (رئیس دانشــگاه لرستان) ،بر تقویت
نظارت و ارزیابی در جهت ارتقای کیفی مراکز آموزش عالی استان
تأکیدنمود.
دکترعزیزیتصریحکرد«:بحثتوسعهکیفیمهمترازتوسعهکمی
است و بهبود کیفیت مرهون تقویت بعد نظارت و ارزیابی است».
در این جلسه ،گزارشی از وضعیت دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات
آموزش عالی استان لرستان ارائه شد و حاضران در جلسه ،نقطه
نظرات خود را برای ارتقای کیفیت آموزشی ،پژوهشی ارائه نمودند.

ابتکاریکفعالفرهنگیدرفضای مجازی

نشست كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان
در استانداري لرستان برگزار شد

نشست كارگروه ســامت و امنيت غذايي استان لرستان به
رياست دكتر خجسته پور معاون سياسي امنيتي استانداري لرستان ،دكتر
ساكي رييس دانشگاه علوم پزشكي لرستان و ساير مديران و مسئوالن
دستگاه هاي اجرايي استان در سالن كنفرانس اســتانداري لرستان بر
گزارشد .
در ابتدا دكتر ساكي با تشــريح راهبردي اهميت سالمت و تعامالت بين
بخشي اظهار داشت :
همكاريهايبينبخشيوپيگيريهايمصوباتكارگروهسالمتوامنيت
غذايي بايد بصورت جداگانه همواره تقويت شوند و با همت و تالش مضاعف
براي سالمت مردم گامهاي موثر و در خور توجه با در نظر گرفتن الويت هاي
موجود برداشت
در ادامه دكتر خجسته پور نيز با تبيين اهميت پژوهش در حوزه سالمت
و امنيت غذايي گفت :بايد با پژوهش هاي علمي و مطالعات همه جانبه در
حوزه سالمت و امنيت غذايي همواره جديد ترين دستاوردها را از لحاظ
علمي براي تاثير گذاري مثبت بر سالمت مردم بكار بگيريم .
در اين كارگروه مسائلي در راستاي سالمت و امنيت غذايي از جمله تعامل
بين بخشي براي درمان بيماران مبتال به سل و آموزش همگاني در رابطه با
بيماري ايدز ،تشريح اركان و اجزاي استراتژي و خدمات مراقبتي و حمايتي
واصول كنترل سل  ،و ارائه خدمات تشــخيصي از طريق مراكز درماني
دانشگاه علوم پزشكي لرستان ،تعامل گســترده ومستمر دانشگاه علوم
پزشكي با اداره كل زندان ها ،آلودگي هوا و تغييرات اقليمي و مبارزه با پديده
گرد و غبار ،بررسي منشا داخلي و خارجي ريز گردها و حفاظت از محيط
زيست ،و بررسي تكاليف دستگاه هاي اجرايي در اين رابطه،تشريح اجراي
روند توليدات محصول سالم كشاورزي در استان لرستان مهمترين رئوس
مورد بحث و تحليل اين كارگروه بود در حاليكه چگونگي مصوبات شهريور
ماه گذشته نيز مورد بررسي وپيگيري قرار گرفت

نمایشگاهبزرگکتابدربندربوشهر،افتتاحشد

بوشهر -خبرنگار اقتصاد ســرآمد  :با حضور مدیرکل بنادر و
دریانوردی استان بوشهرنمایشگاه بزرگ کتاب در البی ساختمان برج بندر
افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی ،سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر
و دریانوردی استان بوشهر دراینباره گفت:بمنظور ترویج و رشد فرهنگ
مطالعه و بهرمندی هرچه بیشتر و بهتر پرسنل اداره کل و همچنین عموم
شهروندان از این موهبت ،نمایشــگاه کتاب در البی ساختمان برج بندر
افتتاحشد.
ارجمند زاده افزود  :اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهردر راستای
انجام وظایف اجتماعی خود بهرمندی از این نمایشــگاه را به همراه
تخفیفات قائل شــده برای عموم مردم نیز لحاظ نموده تا عالقمندان
بتوانند از مزیت های این نمایشــگاه همچون پرســنل این اداره کل
برخوردار باشند.
وی بیان کرد  :کتاب و فرهنگ کتابخوانــی در جامعه به عنوان
یک ابزار موثر در توســعه قلمداد میشود از این رو این اداره کل
و در طول ســال مبادرت به برگزاری چنین نمایشگاه هایی می
نماید .ارجمند زاده اضافه کــرد  :یکی از اهداف برگزاری چنین
نمایشگاه هایی دسترسی آسان به کتاب و ایجاد انگیره و رغبت
مطالعه درربین پرســنل اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان
بوشهر و عموم شــهروندان است  .گفتنی اســت  ،این نمایشگاه
بمدت یک هفته از ســاعت  ۸صبح الی  ۱۶در اللبی ســاختمان
برج اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برقرار می باشد.

گفتگوی اختصاصی ترتیب دادیم با
ایشاندرخصوصاستفادهصحیحازفضایمجازی
توجهکنید..
خوزنا :با سالم جناب مهندس طاهری لطفا در ابتدا
خودتان را معرفی کنید.
مهندس طاهــری :با عرض ادب و احتــرام دارم
خدمت شــما و همه فعالین فرهنگی اجتماعی
بنده غالمرضا طاهری هستم کارشناس عمران
لربختیاری ســاکن مسجدســلیمان و موسس
مجموعه فعالیتهای جامعه لرتباران ایران که در
حال حاضر گســترده ترین مجموعه در فضای
مجازی کشور است
دیارکارون:آقای مهندس طاهری بفرمائید
فعالیتهای خود در فضای مجازی کشور را
از چه زمانی آغاز کردید؟و تا این زمان در چه
شبکههایمجازیفعالیتدارید؟
مهندسطاهری:خدمتشماعرضکنمفعالیت
خود را در  6سال پیش در یک گروه واتساپی با 30
نفر شروع کردم؛ و امروز افتخار میکنم اعالم کنم
ما گسترده ترین مجموعه را در فضای مجازی با
حدود 50هزار عضو مستقیم و بیش از  4میلیون
نفر عضو غیر مســتقیم در قال 5گــروه و کانال
تلگرامی مســتقیم 3گروه در وات ساپ بصورت
مستقیمدراینستاگرامدرفیسبوکوبزودیتوئیتر
سایت اینترنتی جامعه لرتباران و بیش از  15هزار
گروههایزیرمجموعهوهمکارفعالیتمیکنیمکه
انتظار میرود تا پایان سال حداقل20درصد توسعه
پیدا کند ...و حداقل 5میلیون نفر را تحت پوشش
قرار دهیم که در مجموع اعضاء از 25استان و بیش
از  250شهرستان که بخش اعظم آن را لرتباران
تشکیلمیدهند
خوزنا :جناب مهندس طاهری با این حجم عظیم
فعالیت چه اهدافی را دنبال میکنید؟و منشور و
اصول اصلی این مجموعه را اعالم کنید...
مهندس طاهری :از ابتدای شروع به کار ما سه اصل
تفکیک ناپذیر را در راس کار قرار دادیم
الف:حفظ تمامیت ارضی و ایرانی مقتدر
ب:احترام بــه نظام جمهوری اســامی و قانون
اساسی کشور؛حفظ احترام همه اشخاص حقیقی
و حقوقی در ایران اسالمی
پ:ایران کشویســت با رنگین کمانی از اقوام که
حفظ احترام همه اقوام ایرانی ومحترم شمردن
دین مبین اسالم از اصول اولیه مجموعه ماست
و پاسخ قسمت دیگر سوالتان با توجه به پراکندگی
جمعیت باالی قوم لر که اکثرا به دلیل بیکاری و
نداشــتن کمترین امکانات رفاهی به بیش از 20
استان کشور مهاجرت کردند و این در حالیست
که همین استانهای لرنشــین خصوصا  4استان
حدود 63درصد برای دولت درآمــد زایی دارد...
ثروتهای خدادادی نفــت و گاز؛منابع برقی آبی و
معادن عظیم ...و عدم توجه دولتها به این مناطق
و داشتن سرمایه های بزرگ انسانی و نیروهای
علمی؛فرهنگی؛اجتماعی وسیاســی در همین
مناطق باعث شد در  4سال پیش با یک چرخش
180درجهایبادیدگاهایرانمتعلقبههمهایرانیان
استمجموعهجامعهلرتبارانایرانشکلگرفتبه
منظور ایجاد وحدت و اتحاد با حمایت از نیروهای
علمی پژوهشی از همه فرهیختگان جامعه لرتبار
دعوت به یک هم اندیشی و همفکری برای تسهیل
مشکالت جامعه خصوصا جامعه لرتباران نمودیم
که درهمان ســالهای اول و دوم به شــدت مورد
اســتقبال نیروهای علمی...فرهنگی...سیاسی...
اجتماعی و بسیاری از مسئولین استانی؛کشوری
و لشکری قرار گرفت هدف کارکردن و همفکری
نخبگان لر با مسئوالن در چهارچوب قانون اساسی
کشوربرایخروجاستانهایلرنشینازشرایطبسیار
سخت که واقعا مردم والیتمدار لر که به سختی
زندگی میکنند گامهای اساسی برداریم بصورت

کامال قانونمند ....شما در نظر بگیرید این مناطق
در داشتن عظیمترین منابع نفت و گاز...آبی برقی
و معادن مختلف درعوض دارای بیشترین آمار فقر
و محرومیت...بیکاری قشر جوان حتی تحصیل
کردگان،خودکشی،بعضا اعتیاد و....می باشند که
احساس نیاز میشود دولت مرکزی توجه بیشتری
به این مناطق داشته باشد
خوزنا :جناب مهندس طاهری شــما به عنوان
موسس این مجموعه عظیم تا کنون چه اقداماتی
انجام دادید؟ و پیشنهادات شــما برای رفع این
مشکالتچیست؟توضیحدهیدلطفا
مهندس طاهری:خدمت همــه خوانندگان این
گفتگو خصوصا فرهیختــگان لرتبار عرض کنم
مهمترین دست آورد ما شناسایی نیروهای علمی
تخصصی و فراگیر کردن جامعه لرتباران در سطح
کشور است .تا قبل از ظهور جامعه لرتباران با شعار
وحدت ایالت لر در لوای نــام جامعه لرتباران هر
زمان اسم لر می آمد نگاهها همه به سمت لرستان
کشیده میشــد اما به لطف فعالیتهای ارزشمند
نخبگان و فرهیختگان و نیروهای علمی فرهنگی
امروز دیگر کسی لر را در لرستان تنها نمیبیند
بلکه سراسر استانهای لرتبار ( 15استان ) از جامعه
لرتباران نام میبرند و این خود گام بلندی در اهداف
ووحدتلرستاناتاست400.صدسالحکومتهای
مرکزی لر را شقه شقه کردند و با حرکت طراحی
شــده مخالفین وحدت لر برای تخریب فعاالن و
اندیشــمندان ما با تولید جوکهای لری و تکثیر
ناجوانمردانه سعی در به انزوا کشیدن این وارثین
واقعیتمدنایرانزمینداشتندکهباهمتفعالین
جامعه لرتباران خوشبختانه امروز این مورد کامال
از بین رفته اســت و اینبار با مباحث قوم سازی...
پوشش..وزبانسعیدرانشقاقاین جامعهعزتمند
لرتبارمیزنندامابدانندجامعهلرتباردیگرفریباین
افکار پوشالی را نمیخورد و فقط چهره واقعی خود را
هرروزنمایاندیمیکنند
فعالین لر باید قبول کنند در مقایسه با سایر اقوام
در حیطه اشاعه فرهنگ لری بسیار ضعیف عمل
کردند و از لحاظ توســعه فرهنگی چندین گام
عقبتر از سایر اقوام دیگر هستیم و جا دارد همه
فعاالن فرهنگی را به یک عظم ملی فرهنگی در
خصوص توســعه فرهنگ لر دعوت کنم شاید
این مطلب خوش آیند برخی اشــخاص نباشد
که عنوان میکنم اما امروز بیش از نیمی از قلم
بدستان *لرگرا *قلمشان در خدمت صاحبین
ثروت و قدرت میباشد که این خود ضعف بزرگ
فرهنگی ماســت که نیاز به یک تحول اساسی
دارد.جامعــه لرتباران امــروز بصورت یک پل
ارتباطی میــان نخبگان و فرهیختــگان لر از
همه استانهای لرنشین و آشــنایی بیشتر آنها
به یکدیگر تبدیل شده اســت و این در تحکیم
فرهنگ و توسعه نقش اساسی دارد.
امروز افتخار میکنم اعالم کنم در مجموعه جامعه
لرتبارانبیشترینفرهیختگاناهمازنویسندگان...
روسای دانشگاههای کشــور...نیروهای علمی...
متخصصین تخصصگرا  ،اساتید دانشگاهها،وکال
و قانونگذاران،فرهنگیان،مسئوالن و شایستگان
حضوردارندودرفضاییصمیمیبدورازگرایشهای
سیاسی به تبادل دانسته های خود می پردازند و
باعث افتخار من است.
با مدیریت صحیح و توانمنــد ضریب امنیتی و
اعتمادســازی را به حــدی باال بردیــم که هر
مســئولی حتی از باالترین مســئوالن نظام به
راحتی در گروههــای چندهزارنفری مجموعه
ورود پیدا میکنند و اظهــار نظر میکنند و این در
کل فضای مجازی بدعتی بود که ما بنا نهادیم و
افتخار می کنیم در زمینه آموزش تا کنون بیش
از 2000ســاعت وقت صرف آموزش خط و زبان
مادری(لریتیــن و پاپریک )؛آمــوزش اینترنت؛

آموزش و یادگیری انواع بیمه...آموزش و یادگیری
قانون خصوصا حقوق شهروندی و قانون اساسی
وآموزش فرهنگی و گفتگوهای زنده( 160گفتگو(
باموضوعاتجامعهشناسی،روانشناسی،مشکالت
و مسئوالن،جامعه شناسی سیاسی،حقوق دست
الملل،مناطق گردشگری،اشتغالزایی،فرهنگی
و توســعه و اصالح ســنتها و چندیــن میزگرد
سیاســی،فرهنگی،انتخاباتی ،علمی و هنری با
شــرکت و اجــرای حقوقدانان،فعالین فرهنگی
اجتماعی و مسئوالن در رده های مختلف فعالیت
کرده و می کنیم.
جامعه لرتباران مبتکر همه این برنامه ها در فضای
مجازی میباشد و پس از این اجراء ها ؛این مجموعه
به الگویی برای سایر گروهها از جمله گروههای زیر
مجموعهشدکهبسیاریدرروشنگریوآموزشدر
سطحکشورتاثیرداشتهاستکهعینااینابتکارات
جامعه لرتباران در ســطح گسترده ای در فضای
مجازی و انعکاس آن در جامعه احساس می شود.
با افتخارمی گویم با یک مدیریت صحیح به جای
محدودیتمیشودبهبهترینشکلازفضایمجازی
در جهت توسعه و آموزش گام برداشت از همینجا
از دانشگاهها و واحدهای فرهنگی خصوصا اساتیذ
محترموکارآفرینان دعوتمیکنمضمنمشارکت
در برنامه ها از جامعه لرتبــاران بعنوان یک الگو
استفاده کنند در جهت پیشبرد آموزش و توسعه
فرهنگی اقتصادی همچنین شــورای مدیریت
مجموعه جامعه لرتباران آمادگــی خود را برای
هرگونه همکاری در زمینه های مختلف و مشاوره
با هر نهاد...ارگان آموزشی و اشخاص اعالم میکند.
مهندس طاهری موســس جامعــه لرتباران در
ادامه افزودند:جامعه لرتباران اکنون با تشــکیل
شــورای مرکزی جامعه لرتبــاران که تلفیقی از
مســئوالن،فرهیختگان،نیروهای علمــی،
اقتصاددانان ،حقوقدانان،فرهنگیان،تاریخ دانان و
بزرگان لر می باشند و در اقدامی بی نظیر نسبت به
تشکیل کارگروههایفوقتخصصیباحضوربرخی
مسئولین و نخبگان علمی کشور اقدام کرده تا در
همهمواردازجملهاقتصادی،اشتغالزایی،کارآفرینی
 ،شهرسازی،مدیریت،مســائل حقوقی،جامعه
شناسی و آسیب شناســی اجتماعی و...مطالعه
و در نهایت با ارتباط با مسئوالن بلند پایه دولت
با ارائه طرحها و برنامه های قابــل اجراء در همه
کشور خصوصا در استانهای لرنشین گامی اساسی
بردارد که این حرکت بنیادی نیــاز به یک عزم
ملی و حمایت و ارتباط مستقیم مسئوالن با این
شورا دارد .به مسئولین پیشنهاد می کنم فرصت
سوزی نکنید از این فرصت بدست آمده و شرایط
ساخته شده نهایت تالش خود را در این خصوص
به کار گیرند رسما اعالم میکنیم شورای نخبگان
با همه وجود برای خدمت به ایران و ایرانی آماده
اند .در زمینه وحدت اقوام ایرانی خصوصا وحدت
و اتحاد ایالت لر از سراسر ایران عزیز عرض کنم به
همت اندیشمندان جامعه لرتباران اتحاد و وحدت
ایالت لر امروز به یک تفکر؛اندیشه؛فرهنگ و راه
تبدیلشدهاستوباافتخارمیگویمجامعهلرتباران
پیشرو و بنیانگذار این حرکت نوین شده است و
هر نهاد،انجمن،تشکل و شخصی که وحدت لر را
دنبال می کند.
اجبارا باید با تفکر بیاندیشــد و با پشتوانه غنی
فرهنگی پا در این راه بگذارد مجددا خدمت همه
فعالین فرهنگی اجتماعی...اقتصادی و سیاسی
لرتبار عرض کنم اقوام ایرانی خصوصا قوم عزتمند
لر برای برون رفت از شــرایط فعلــی اقتصادی و
معیشتی راهی به جز وحدت و اتحاد در سایه پرچم
جمهوریاسالمیطبققانوناساسیکشورندارند.
وحدتتنهاراهتغییرشرایطبحرانیاقتصادیاست
مسئوالن دولت کافی است دید خود را نسبت به
اقوام دیگر خصوصا قوم نخبه پرور لر را وســیعتر

کنند و با خارج کردن از انحصاری کردن مناصب،
راه ورود اقتصاددانان و نیروهای علمی ؛نیروهای
تخصصگرا براساس شایســتگی را به بدنه دولت
هموار کنند قطعا در یک فراینده دوساله اقتصاد
ایران عزیز شــکوفا و همه دشمنان قسم خورده
داخلی و خارجی نا امید خواهند شد.
خوزنــا :درود مهنــدس غالمرضاطاهری تفکر
شایسته و ارزشمندی است.
بعنوان آخرین سوال طرحهای اقتصادی شورای
مرکزی نخبگان جامعه لرتباران را بصورت کلی
بیانکنید.
مهنــدس طاهری:خود متولیان امور توســعه و
دولتمردان و وزرای دولــت خصوصا وزارت نفت
خوب می دانند اکثر بافت اقتصاد درآمدزای نفت
و گاز اهم از پاالیشگاهها و کارخانجات تابعه پس از
دهها سال بهره برداری به شکل فرسوده شده اند و
در چندسال آینده از چرخه تولید خارج می شوند
پیشنهاد میکنم وزارت نفت بیاید در کنار همین
کارخانجات مولد تولید درآمد برای کشور
نسبت به ایجاد کارخانجات مختلف و کارخانجات
زیر مجموعه در همین اســتانها اقدام کند تا در
آینده دچار بحران تولید انرژی نشویم استانهای
لرستان،خوزســتان،کهگیلویه و بویــر احمــد
قابلیت و پتانسیلهای زیادی برای توسعه و ایجاد
کارخانجات مادر را دارا هســتند در کنار همین
احداث کارخانجات مــادر صدها کارخانه قطعه
سازی و...توسط بخش خصوصی احداث می شود.
از سرمایه گزاران در سطح کالن استدعا دارم به
جای سرمایه گزاری در کشورهای خارجی بیایید
در همین مناطق سرمایه گزاری کنید قطعا برای
خود شما هم ســوددهی بیشتری خواهد داشت
ایجاد اشتغال و تولید و درآمد و توسعه اقتصادی
کشور رقم خواهد خورد .از درآمد همین مناطق
نیز میتوانید اســتفاده کنید در خصوص استان
چهارمحال بختیاری و بهره بــرداری بی رویه از
سرچشــمه رودخانه های کارون و دز که اساسا
شریانحیاتیاستانهایپاییندستهستند.همه
مسئوالن وزارت نیرو میدانند که این برداشتهای
بی رویــه که صرفــا جهت مصــارف صنعتی و
کشاورزی است نابودی کشاورزی،منابع طبیعی
و اکوسیستم منطقه را قطعا به دنبال دارد و همگان
بخوبیواقفهستید.
پیشنهاد ما این است این انتقال آب برای مصارف
صنعتی و کشاور زی را سریعا متوقف کنید .دو را
ه برای احیاء مناطق کویری یشنهاد می کنم ابتدا
برسی و اجراء شاهراه آبی خط انتقال آب دریای
خزر به خلیج فارس که بیش از  40ســال است
پیشنهاد شده و دولت روسیه نیز کلیه هزینه های
آن را تقبل می کند و با احداث چندین کارخانه آب
شیرین کن در هواشی آب راه حیاتی به دالیل زیر
استانهای کویری از مشکل بی آبی مطلقا خارج
میشــوند و دهها کارخانه تولید فلزات مثل ذوب
آهن و مجتمع فوالد تا آبگیری این کانال به بهره
برداری می ســند و خیلی راحت منبع مصرف
آبهای کارخانجات صنعتی خواهد شد در این حال
صدها کارخانه زیر مجموعه در همان استانها دایر
می شود.
فواید احداث آبراه :برطرف شدن مشکل همیشگی
استانهای کویری-تولید اشــتغال و ریشه کنی
کامل و قطعی بیکاری از کل کشــور  -مهنمتر
از همه(ابعاد آبراه عــرض 100متر عمق  80متر
طول2200کیلومتر( ایران مقتدر تبدیل به کلیدر
اقتصاد جهانی تبدیل میشود که در یک گزارش
بصورت کارشناسی به این موضوع می پردازم.
پیشنهاد دوم :احداث دهها کارخانه آب شیرین کن
در حاشیه خلیج فارس و دریای خزر با الگوبرداری از
کشورهای حوزه خلیج فارس که حتی یک روخانه
ندارند اما عربستان یکی از صادرکنندگان غالت در
حال حاضر است که هم تولید اشتغال فراوان برای
همان مناطق میشود هم از بحران یی آبی خارج
میشوند اســتانهای کویری ما به اندازه یک سوم
عربستانهمنیستند.
این دو مورد نیاز به یک بحث مفصل دارد انشاا...
در یک فرصت مناصب با همراهــی دو دکترای
تخصصی اقتصاد در هر کجا اعالم شــود حضور
پیدامیکنم.
خوزنا :جناب طاهری سخن پایانی شما....بفرمایید
مهندس طاهری:برای داشــتن ایــران آباد و
مقتدر باید مشاغل و مناصب بر اساس تخصص
گرایی و شایستگی تعیین شــوند آنوقت قطعا
موفق خواهیم شــد .فرهیختــگان و نیروهای
علمی و سیاســی باید از الک امنیت شخصی
خودساخته خارج شوند و به مسائل کالن ورود
پیدا کنند .یادمان باشد ما ایرانی هستیم و ثابت
شــده ایرانیان توانایی انجام ناممکن ها را هم
دارند .خواستن توانستن اســت و ما میتوانیم
اگر بخواهیم.
غالمرضاطاهری-موســس مجموعه گروههای
جامعه لرتباران ایران

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس
استان ایالم:

اعتبار مالی الزمه استانداردسازی
وسایل گرمایشی مدارس

فریبــا میرزایــی -ایالم-مدیــرکل
نوسازی توســعه و تجهیز مدارس استان ایالم
گفت :مشکل حاد غیر استاندارد بودن سیستم
گرمایشی  1856کالس درس در استان نیازمند
همت و نگاه ویژه مسوولین نسبت به این موضوع
است.
محمدرضا حیدری مدیرکل نوســازی توسعه و
تجهیز مدارس استان ایالم اظهار داشت :مشکل
حاد غیر اســتاندارد بودن سیســتم گرمایشی
 1856کالس درس در اســتان نیازمند همت و
نگاه ویژه مسوولین نسبت به این موضوع است.
وی افزود :اداره کل نوسازی با همکاری آموزش
و پرورش بر استاندارد سازی سیستم گرمایشی
مدارس تاکید جدی دارد .اســتاندارد ســازی
سیستم گرمایشــی مدارس نیازمند اعتبارات
مالی و نگاه مثبت دولت به این موضوع مهم است
مدیرکل نوســازی توســعه و تجهیــز مدارس
استان ایالم با بیان اینکه 6هزار کالس درس در
اســتان ایالم وجود دارد افزود :تاکنون سیستم
گرمایشــی  1هزار  840کالس درس در استان
ایالم با اعتبار بالغ بــر  160میلیارد ریال انجام
شده است.
حیدری خاطر نشان کرد :برای استاندار سازی
این حجم از کالسهــای درس اعتباری بالغ بر
 320میلیارد ریال نیاز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم:

 5مرکز غیرمجاز پزشکی در استان
ایالم پلمپ شدند

فریبــا میرزایی -ایــام -رئیس
دانشگاه علوم پزشکی اســتان ایالم گفت5 :
مرکز غیرمجاز از جمله یک مطب دندانپزشک
قالبی ،مرکز حجامت و زالو درمانی ،آرایشگاه
زنانه ،مرکز حجامت غیر مجــاز ،یک مطب
پزشک عمومی در استان ایالم پلمپ شدند.
کریم همتی رئیس دانشــگاه علوم پزشکی
اســتان ایــام اظهار داشــت :یــک مطب
دندانپزشــک قالبی در شــهر ایالم توسط
کارشناســان اداره نظارت بر درمان تعطیل،
پلمب و به مراجع قضایی تحویل داده شد.
وی افزود :همچنین یک مرکز حجامت و زالو
درمانی در منزل توســط افراد غیرحرفهای
پلمپ شــد .متخلفین برای انجــام مراحل
قانونی به مراجع قضایــی و پلیس فتا معرفی
شدند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی استان ایالم
تصریح کرد :عالوه بر آن یک آرایشــگاه زنانه
که از عنوان دکتر در فضــای مجازی تبلیغ
میکرد ،به مراجع قضایی معرفی شد.
وی ضمن اشاره به پلمپ یک مرکز حجامت
غیر مجاز در شــهر ایالم اذعان داشت :پلمپ
یک مطب پزشــک عمومی در شهرســتان
دهلران که در محل لیــزر درمانی غیر مجاز
داشت نیز از اقدامات دیگری بود که در جهت
سالمت مردم انجام شده است.
همتی بیان داشت :با همکاری خوب دادستان
اســتان و معاونت درمان ،چهار نفر متهم به
دخالت در امر پزشکی به نسبت میزان گستره
فعالیت به  ۶ماه تا  ۲سال حبس و  ۵میلیون
تومان جزای نقدی محکوم شدند.

