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ذکر روزشنبه
شهرستانها

• شماره •3623شنبه  22دی•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

با حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در استان

تشریح فعالیتهای بنیاد مسکن
شهرستان علی آباد کتول در جلسه
شورای اداری شهرستان گلستان

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
گلستان ،مهندس جعفری ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان علی آباد
در جلسه شورای اداری این شهرستان که با حضور نماینده محترم
ولی فقیه در استان و استاندار گلستان ،مدیرکل بنیاد مسکن استان
و سایر مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد گفت:در شهرستان
علی آباد کتول برای کل روستاها طرح هادی تهیه و در  ۳۸روستا از
 ۷۱روستای شهرستان اجرای طر ح هادی صورت گرفته و حدود
 ۱۱میلیارد تومان اعتبار صرف اجرای این طرح شامل زیرسازی و
آسفالت ،پیاده روی سازی ،جوی و جدول شده است.مهندس
جعفری ضمن تشکر از نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس
شورای اسالمی در خصوص پیگیری سهمیه قیر یارانه ای ابراز داشت:
در چند سال اخیر با استفاده از قیر یارانه ای با مشارکت دهیاری ها
حدود  ۱۱۳هزار متر مربع از معابر روستاهای شهرستان با اعتباری
بالغ بر  ۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان زیرسازی و آسفالت شده است
و در سال جاری نیز با مشارکت دهیاری ها  ۵۰هزار متر مربع دیگر
از معابر روستاهای شهرستان زیرسازی و آسفالت خواهد شد.مدیر
بنیاد مسکن شهرستان علی آباد کتول همچنین تصریح کرد :با توجه
به آمار نفوس و مسکن سال  ۹۵در شهرستان علی آباد  ۱۶۰۰۰واحد
مسکونی روستایی وجود دارد که از این تعداد  ۷۵۰۰واحد با دوام
و  ۸۵۰۰واحد بی دوام هستند که ضرورت مقاوم سازی واحدهای
مسکونی روستایی را می طلبد که بنیاد مسکن استان در این خصوص
تا کنون  ۶۵۰۰متقاضی ساخت مسکن را به بانک های عامل جهت
دریافت تسهیالت معرفی نموده که  ۵۳۰۰واحد آن تا کنون به بهره
برداری رسیده است.مهندس جعفری همچنین از صدور و تحویل ۱۳
هزار و  ۷۰۰جلد سند مالکیت روستایی و شهری در سطح شهرستان
خبر داد.
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برگزاری کارگاه آموزشی
روند برگزاری مسابقات قرآن دانشآموزان سنندج
کارگاه آموزشی روند برگزاری
مرحله استانی مسابقات قرآن،
عترت و نماز دانش آموزان و
فرهنگیان با حضور کارشناسان
قرآن آموزش و پرورش شهرستانها
و مناطق تابعه استان  ۲۰ ،دی ماه
در دراردوگاه شهید سلیمان خاطر
سنندج برگزار شد.
نعمتالله مرادی ،رئیس اداره
قرآن ،عترت و نماز آموزش و
پرورش استان در کارگاه آموزشی
تبیین و تشریح روند برگزاری
مرحله استانی مسابقات قرآن،
نماز و عترت به آسیبشناسی
نحوه برگزاری این مسابقات در
دورههای گذشته پرداخت و در
ادامه نحوه برگزاری مرحله استانی
مسابقات در سال تحصیلی -۹۸
 ۹۷را تشرح کرد.
وی با بیان اینکه این مسابقات در

دو بخش فرهنگیان و دانشآموزان
و چهار مرحله آموزشگاه،
شهرستان ،استان و کشوری برگزار
میشود ،اظهار کرد :مرحله
آموزشگاهی مسابقات از  ۲۴آذر
ماه  ۹۷همزمان با هفته قرآن آغاز
شد ،مرحله شهرستانی مسابقات
بهمن ماه و مرحله استانی آن
نیز نیمه دوم اسفند ماه ۹۷

از شیوههای جدید و
خالقانه برای ترویج فرهنگ نماز
استفاده شود

تبریز  -خبرنگار روزنامه اعتدال :تفاهم نامه همکاری های مشترک
فیمابینادارهکلسالمتواموراجتماعیشهرداریکالنشهرتبریزوخانه
مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی امضا و منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل سالمت و امور اجتماعی شهرداری
تبریز ،در راستای هم افزایی و پیشبرد اهداف عام المنفعه شهروندان
تفاهم نامه همکاری های مشترک فیمابین اداره کل سالمت و امور
اجتماعی شهرداری کالن شهر تبریز و خانه مطبوعات و رسانه های
استان آذربایجان شرقی امضا و منعقد شد .محمدحسن حسن زاده
مدیرکل سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز در حاشیه این
نشست با تاکید بر نقش و جایگاه رسانه ها اظهار داشت :بی هیچ
شک و تردیدی هیچ مجموعه ای بدون همراهی رسانه و مطبوعات و
حمایت بخش رسانه نمی تواند موفق عمل کند.
وی در همین راستا با بیان نقش مهم انعکاس درست اخبار و پوشش
های خبری سازنده و تاثیرگذار بر جوامع ادامه داد :ما با پوشش و
کتمان ضعف هایمان موافق نیستیم ،چون معتقدیم اصحاب رسانه
می توانند ضعف های مشهود یا احتمالی هر عملکردی را ارائه کرده
و انتقال دهند .اسد فالح ،رئیس خانه مطبوعات و رسانه های استان
آذربایجان شرقی ،نیز ضمن قدردانی از حسن نظر و دیدگاه مثبت
مدیرکل سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز ،اظهار داشت :ما
مصمم به تخصصی تر کردن فعالیت های حوزه رسانه در چارچوب
اساسنامه و مصوبات مربوطه هستیم و بر اساس تکالیف محول و
ابالغ شده ،و البته حسن نظر و حمایت معاونت مطبوعاتی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص تقویت جایگاه و فعالیت های
خانه های مطبوعات در سراسر کشور ،یکی از اهداف عمده ما از این
نوع تعامالت و همکاری ها ،تشکیل انجمن های تخصصی می تواند
باشد و طبیعی است که همراهی اداره کل سالمت و امور اجتماعی
شهرداری کالن شهر تبریز در تحقق این مطالبه و خواسته مهم جامعه
رسانه ای استان ،تاثیرگذار خواهد بود.فالح ،ایجاد بستر جهت اجرای
طرح مبتکرانه و رایگان غربال گری سالمت ویژه اصحاب عضو خانه
مطبوعات و رسانه های استان را از جمله ویژگی های مهم تفاهم نامه
امضا شده با اداره کل سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز عنوان
کرد و افزود :یکی از مأموریت های خانه مطبوعات و رسانه های
استان ،مشارکت در بحث های اجتماعی و فرهنگی است و هر آنچه
که در این مسیر و رویکرد به مصلحت جامعه و رسانه باشد ،منطبق بر
وظایفاساسنامهایآنراپیگیریوانجامخواهیمداد.الزمبهذکراستبر
اساستوافقصورتگرفته؛تشکیـلاتاقهایفکـرتخصصیباحضـور
همکاران فعال رسـانه های عضو خانه مطبـوعات و رسانه های استان در
جهتپیشبرداهدافعامالمنفعهشهروندان،مخاطبانوذینفعانبابرنامه
ریزی خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی و حمایت اداره کل
سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز در چارچوب تفاهم نامه منعقد
شده ،پیگیری و اجرا خواهد شد.

نام نویسی  ۱۳هزار نفر برای
آزمون حفظ قرآن کریم در
کهگیلویه وبویراحمد
 ۱۳هزار نفر برای آزمون سراسری حفظ قرآن کریم نام نویسی کردند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت:این آزمون نام نویسی  ۱۳هزار نفر
برای آزمون سراسری حفظ قرآن کریمهمزمان با سراسر کشور در بخشهای
شفاهی و کتبی روز پنجشنبه  ۹اسفند در شهر یاسوج برگزار میشود.
حجت االسالم جنتی پور افزود :تعهد امسال استان در زمینه تربیت
حافظان قرآن کریم پنج هزار و  ۲۰۰نفر بوده که تاکنون یک هزار نفر شرکت
کرده اند.
وی گفت :دوره آموزشی تربیت داور قرآنی با حضور اساتید ملی برای ۲۰
نخبه قرآنی مرد و زن ،بهمن امسال در شهر یاسوج برگزار میشود.

در راستای پیشبرد همکاری های فیمابین؛

اداره کل سالمت شهرداری تبریز
و خانه مطبوعات آذربایجان شرقی
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

برگزار میشود.
مرادی هم چنین به رشتههای
برگزاری مسابقات دانشآموزی
نیز اشاره کرد و افزود :مسابقات
در سه بخش قرآن ،عترت و نماز
در رشتههای قرائت تحقیق،
قرائت ترتیل ،حفظ عمومی،
حفظ ویژه ،مفاهیم و تفسیر
قرآن کریم ،اذان ،احکام،

صحیفه سجادیه ،انشای نماز و
مداحی برگزار میشود.
وی بیان کرد :در بخش فرهنگیان
نیز مسابقات در رشتههای قرائت،
حفظ کل ،حفظ  ۱۰جزء قرآن،
نهجالبالغه و روش تدریس
احکام برگزار میشود و امسال
رشته حفظ کل به مسابقات
فرهنگیان اضافه شده است.
رئیس اداره قرآن ،عترت و نماز
اداره کل گزارشی از میزان مشارکت
دانشآموزان در مسابقات قرآن،
عترت و نماز در سال تحصیلی
گذشته ارائه کرد و یادآور شد :در
سال گذشته بیش از  ۱۰۲هزار نفر
از دانش آموزان استان در چهار
مرحله مسابقات شرکت کردند و
 ۹۶نفر از دانش آموزان نیز موفق
شدند به مرحله کشوری مسابقات
راه یابند.

مدیرکل اوقاف استان قم گفت :توجه به شیوههای جدید در ترویج نماز امری
ضروری و متناسب با شرایط روز جامعه است.
بهگزارشروابطعمومیادارهکلاوقافوامورخیریهاستانقم،حجتاالسالم
والمسلمین عباس اسکندری در سومین جلسه شورای اقامه نماز استان قم
که در جامعه مدرسین حوزه علمیه برگزار شد اظهار کرد :الزم است آموزش
نماز و دورههایی که برای این منظور در نظر گرفته میشوند بیشتر معطوف به
سنین کودکی و نوجوانی باشند.
وی افزود :آموزش هر مسئلهای از سن کودکی ،تاثیر شگرفی بر روی آدم
میگذارد و به یقین ترویج مسئله نماز هم باید از همین سنین شروع شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه الزم است همه دستگاههای
ذیربط برای این منظور همکار و همیار آموزش و پرورش باشند گفت :نباید
توقع داشت که همه امور در آموزش و پرورش توسط این نهاد انجام شود بلکه
همه باید به این نهاد کمک کنیم.
وی ادامه داد :ارائه الگوهای راستین و مناسب ،مهمترین مسئله در این
زمینه است و باید اسوههای خوبی از نظر ابعاد مختلف به نسل کودک و
نوجوان معرفی کنیم چرا که این شیوه به صورت غیر مستقیم بر روی آنها
تاثیر میگذارد.
اسکندری با بیان اینکه زمینهسازی و تسهیل امور در مورد نماز باید مورد توجه
قرار بگیرد گفت :در حقیقت باید شرایطی را ایجاد کنیم که هیچ کس برای
اقامه نماز اول وقت دچار مشکل نشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم اضافه کرد :افرادی هستند که مقید به
اقامه نمازند ولی در برخی مواقع شرایط برای نماز خواندن مهیا نیست و به
همین دلیل از فریضه اول وقت محروم میشوند.
وی با تاکید بر اینکه از وظایف دستگاههای اجرایی ،توجه به زمینههای الزم
و فراهم کردن آن برای اقامه نماز است عنوان کرد :الزم است برای این منظور
اعتبار و منابع مالی خوبی برای مساجد و نمازخانهها در نظر گرفته شود.
اسکندری با اشاره به لزوم زیبایی و نظافت همیشگی مساجد که محل اصلی
اقامه نماز هستند گفت :توجه به شیوههای جدید در ترویج نماز هم امری
ضروری و متناسب با شرایط روز جامعه است.

برگزاری کارگاه «حفظ قرآن
همراه با بازی» در دارالقرآن
چهارده معصوم(ع) اهواز

برگزاری مجمع ،تعداد اعضا
به حد نصاب نرسیده ،مجمع
عمومی به انتهای امسال یا اوایل
سال آینده موکول شد.
شایق به ايكنا گفت :تاکنون بیش
از  ۴۰موسسه نسبت به ثبت نام

دکتر سقائیان نژاد شهردار قم در پیامی فرا رسیدن سالروز قیام مردم قم در
 19دی ماه را گرامی داشت.
به گزارش شهرنیوز ،دکتر سقائیان نژاد با صدور پیامی فرا رسیدن  19دی ماه
سالروز قیام خونین مردم قم در  19دی  56را گرامی داشت.
متن پیام شهردار قم به این شرح است:
«برای ساختن یک بنا ،اول باید پایههای محکم آن را کار گذاشت .هر چه بنا
بزرگ تر وسنگین تر و ماندگارتر باشد ،پایههای آن محکم تر و قوی تر و شکست
ناپذیرتر خواهد بود .اگر ما مبارزه ملت ایران را که به طور عمومی و تعیین کننده،
از سال پنجاه و شش آغاز شد به یک بنای رفیع و مستحکم تشبیه کنیم ،پایههای
ِ
ماندگار این بنای مستحکم ،در قم نشانده و کار گذاشته
قوی و شکست ناپذیر و
شد .قم یک ذخیره الهی برای اسالم بود(».مقام معظم رهبری)
قم خاستگاه ،مرکز و محل آغاز انقالب است و مردم این خطه مقدس
شهره والیتمداری،هوشمندی  ،دشمنشناسی و انقالبی گری هستند ؛ قم
همواره در طول تاریخ چه قبل و چه پس از انقالب اسالمی نقش آفرین
صحنههای سیاسی،اجتماعی و فرهنگی بوده و با جایگاه متعالی دینی،
علمی و مذهبی بار سنگین هدایت اعتقادی جامعه را به دوش میکشد.
تصریح مستقیم روایات بر ظرفیت عظیم معنوی قم مقدس  ،وجود بارگاه
خواهر علی بن موسی الرضا(ع) و بیش از  400امامزاده واجبالتعظیم ،
خاستگاه مهدیباوران و مهدییاوران و حوزههای معظم علمیه همواره این
شهر را از دیگر شهرها کشور و دنیا متمایز ساخته و مردم آن را هشیارتر ،
آگاهتر و بصیرتر به رشد و بالندگی رسانده است.مردم قم در برهههای
مختلف تاریخی قبل و پس از انقالب هرجا که احساس نیاز کردهاند در
میدان حضور بصیرانه داشته و با تکیه بر توان علمی ،اعتقادی ،معنوی و
سیاسی حوزه علمیه و علمای اعالم ،پیشاپیش حرکتهای آزادیخواهانه و
دشمنشکن بودهاند 15.خرداد  1342و  19دی  1356دو تاریخ کلیدی و
موثر در پیروزی انقالب اسالمی است که بازیگردان و نقشآفرین اصلی
آن مردم همین خطه مقدس بودهاند .قمیها جرقه انقالب را زدند و بر طبل
پیروزیاش کوبیدند و در طول دوران انقالب اسالمی همواره پشتیبان
والیت فقیه و نظام و انقالب بودند.بصیرت قم  ،نشات گرفته از حوزه  ،علما
و به برکت وجود معنوی حضرت فاطمه معصومه(س)  ،همواره زبانزد بوده
و امروز نیز در برهه حساس جنگ اقتصادی  ،فرهنگی و اجتماعی  ،این قم
و مردم قم هستند که پیشتاز شدهاند تا توطئههای شوم دشمن را همچون
ی کنند.امروز و در آستانه چهلمین سالروز طلوع خورشید تابنده
گذشته خنث 
و شکوهمند انقالب اسالمی  ،قم مقدس همچنان پرفروغ جایگاه عمیق
و عظیم علمی  ،فرهنگی و سیاسی هدایتگرانه خود را حفظ کرده و ارتقا
بخشیده و به خاستگاهی امن و پرتاللو برای عالمان  ،آزادیخواهان و دوست
داران خاندان عصمت و طهارت(ع) از سرتاسر دنیا تبدیل شده است  ،که
باید این ظرفیت ارزشمند و الهی را قدر دانسته و همواره نسبت به تقویت این
شهر و خدمت بیش از پیش به مردم بصیر  ،والیی و انقالبی آن کوشید.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای  19دی  ،شهدای انقالب
اسالمی و دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم  ،بار دیگر اعالم میدارم که
مجموعه خادمان مردم در تیم مدیریت شهری قم با توانی مضاعف و دو
چندان نسبت به قبل ،با توسل به اهل بیت عصمت و طهارت(ع)  ،ضمن
بیعت مجدد با آرمان های امام راحل عظیمالشان(ره) و با تکیه و تبعیت از
منویاتمقاممعظمرهبریحضرتآیتاللهالعظمیامامخامنهای(مدظله)
خدمت به مردم بصیر قم مقدس را افتخار دانسته و همواره در زمینه رشد و
توسعه این جهان شهر شیعی میکوشد.
سیدمرتضی سقائیان نژاد  /شهردار قم

بهرهبرداری از  ۵۰۰طرح اشتغالزایی
اجتماعمحور در استان لرستان

کارگاه حفظ قرآن همراه با بازی در دارالقرآن چهارده معصوم(ع) آموزش و
پرورش ناحیه  ۱اهواز برگزار میشود.
این کارگاه یک روزه با تدریس مهدی فاضلی ،دارنده سه رتبه اول کشوری
در حوزه کودک ساعت  ۹شنبه  ۲۲دیماه در دارالقرآن چهارده معصوم(ع)
برگزار خواهد شد.
جامعه هدف این کارگاه مربیان پرورشی ناحیه و مادران قرآنآموزان دارالقرآن
است .در این کارگاه مهارتهای نوین حفظ قرآن کریم همراه با بازی آموزش
داده خواهد شد.
اولین کارگاه حفظ قرآن همراه با بازی در دیماه سال  ۹۵در دارالقرآن چهارده
معصوم(ع) برگزار شد.

مؤسسات قرآنی یزد نسبت به ثبت نام در اتحادیه اقدام کنند
قائم مقام مدیرعامل اتحادیه
مؤسسات و تشکلهای قرآنی
استان یزد گفت :از مؤسسات
قرآنی استان درخواست داریم
هر چه سریعتر نسبت به ثبتنام و
تکمیل مدارک الزم اقدام نمایند.
محمد شایق ،قائم مقام مدیرعامل
اتحادیه مؤسسات و تشکلهای
فرهنگی ـ مردمی قرآن و عترت
استان یزد با اشاره به اینکه مجمع
عمومی اتحادیه براساس شرایط
مندرج در اساسنامه باید برگزار
شود اظهار کرد :این مجمع
با حضور موسسات عضو این
اتحادیه برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :لذا موسسات با ثبت
نام و عضویت در این اتحادیه در
مجمع عمومی شرکت می کنند و
از آنجایی که در حال حاضر برای

پیام شهردار قم به مناسبت  19دی

و تکمیل مدارک اقدام کرده اند و
با توجه به اینکه  ۱۲۰موسسه در
استان در حال فعالیت هستند،
باید نزدیک به  ۸۰موسسه ثبت نام
خود را در اتحادیه قطعی نمایند.
قائم مقام مدیرعامل اتحادیه

مؤسسات و تشکلهای فرهنگی
ـ مردمی قرآن و عترت استان یزد
گفت :از موسسات قرآنی استان
درخواست داریم هر چه سریعتر
نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک
الزم اقدام نمایند.
وی یادآور شد :ارائه گزارش مالی
از سوی اتحادیه ،آشنایی با مکان
جدید اتحادیه و اصالح برخی از
مفاد اساسنامه اتحادیه از جمله
موضوعاتی است که در این مجمع
به آن پرداخته میشود.
یادآوری میشود ،دفتر اتحادیه
مؤسسات و تشکلهای قرآنی
استان یزد در میدان باهنر،
کوچه امیرالمؤمنین(ع) قرار دارد
و موسسات قرآنی می توانند
در ساعات اداری به این محل
مراجعه کنند.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تأکید کرد :امروز در یک جنگ
تمامعیاراقتصادیهستیمودشمنبرمعیشتمردممتمرکزشدهاست.
دکتر محمد مخبر در آیین بهرهبرداری از  ۵۰۰طرح اشتغا لزایی
اجتماعمحور و تسهیالتمحور بنیاد برکت ،مبادلهی تفاهمنامهی مدیریت
و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و همچنین افتتاح و شروع
عملیات اجرایی  ۱۱۰پروژهی عمرانی برکت با بیان این مطلب افزود :در این
جنگ تمامعیار اقتصادی ،اشتغا لزایی را ه اصلی حلی مشکالت معیشتی
مردم را تشکیل میدهد.
وی تصریح کرد :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به دو دلیل استان لرستان
رابهعنوانهدفاصلیبرایآبادانیوپیشرفتبرگزیدهاست؛اولبهعلتوجود
معضلبیکاریدراستان،ودومبهایندلیلکهمعتقدیمازطریقلرستانمیشود
بخشی از مشکالت سایر نقاط کشور را حل و فصل کرد .دکتر مخبر با اشاره به
قابلیتها،امکاناتوظرفیتهایاستانلرستانخاطرنشانکرد:مایهیتأسف
است در منطقهای که به لحاظ آب ،خاک و تواناییها در ایران بینظیر است و
با حفر  ۲متر خاک به آب میرسیم ،شاهد بیکاری باشیم .رییس ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) با بیان اینکه دشمن از پیش از پیروزی انقالب اسالمی
درصددتوطئهبودهاست،عنوانکرد:پسازاستقرارنظامجمهوریاسالمینیز
با تحمیل جنگ ۸ساله ،حمایت از منافقین و غیره شروع به توطئهآفرینی کردند
کهخوشبختانهبه ُیمنرهبریامامراحلومقاممعظمرهبری،سرشانبهسنگ
خورده است .رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با تأکید بر اینکه
در چهل سال پس از پیروزی انقالب اسالمی ،کارهای فراوان و بزرگی
در کشور انجام شده است ،گفت :به همهی روستاهای فاقد آب در پیش
از انقالب اسالمی ،آبرسانی شده است .همچنین وضعیت بهداشت و
درمان امروز با پیش از انقالب قابل قیاس نیست .در آن دوران نیمی از
نوزادان متولد شده در روستاها جان خود را از دست میدادند و در شهرها
نیز از هر یکهزار نوزاد ۱۲۰ ،نفر از دست میرفتند.
وی ادامه داد :در سال  ۱۳۵۶با وجود فروش روزانه پنج میلیون بشکه نفت،
طبق گزارش بانک جهانی ۴۶ ،درصد از جمعیت  ۳۰میلیونی ایران زیر
خط فقر بودند اما امروزه با وجود جمعیت  ۸۵میلیونی کشور ،تنها  ۹و نیم
درصد مردم با مشکل معیشتی روبهرو هستند.
دکتر مخبر با تشبیه تسهیلگران اشتغا لزایی به فرماندهان جوان دفاع مقدس
اظهار داشت :یکی از مناطقی که برایش تدارک ویژه دیدهایم ،دلفان است که
امیدواریم بتوانیم آن را به یک منطقهی موفق و نمونهی اقتصاد مقاومتی تبدیل
کنیم.رییسستاداجراییفرمانحضرتامام(ره)بااعالمآمادگیاینستادبرای
همکاریبیشتروبسیجهمهیمنابعبرایپیشرفتوآبادانیدلفانبیانکرد:نرخ
بیکاری در دلفان نسبت به سایر مناطق استان لرستان کاهش چشمگیری پیدا
خواهد کرد.دکتر مخبر با تأکید بر این مطلب که با توانمندسازی اقتصادی
و اجتماعی مناطق محروم میتوان شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به
روستاها بود ،اظهار امیدواری کرد که در سفر  ۲سال آیندهی خود ،دلفان
تغییر چهره داده و به یک شهر توسعهیافته تبدیل شده باشد.

