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المللی  بین  علمی  دیپلماسی  تقویت 
زیرساخت  تقویت  و  لرستان  دانشگاه 
همکاری  گسترش  برای  الزم  های 
از  دانشگاه  این  المللی  بین  علمی  های 
مدیریتی  تیم  کاری  های  اولویت  جمله 

دانشگاه لرستان است.
برنامه  و  ها  تالش  با  حاضر  حال  در 
 ۱۵۰ تعداد  گرفته،  صورت  های  ریزی 
در  )خارجی(  غیرایرانی  دانشجوی 
تحصیل  حال  در  لرستان  دانشگاه 
کنسولی  امور  اداره  ایجاد  با  و  هستند 

دانشجویان غیرایرانی استان لرستان نیز 
موافقت شده است که یک گام موفقیت 
المللی  بین  ابعاد  تقویت  در جهت  آمیز 

دانشگاهی در استان لرستان است.
در همین راستا، پنجمین جلسه شورای 
لرستان  دانشگاه  الملل  بین  راهبردی 
رئیس  عزیزی،  خسرو  دکتر  ریاست  به 

دانشگاه لرستان، تشکیل شد.

در  ماه  دی   ۲۱ در  که  جلسه  این  در 
با  لرستان  دانشگاه  ریاست  حوزه  محل 
و  دانشگاه  رئیسه  هیئت  اعضای  حضور 
با موضوع، تشکیل  سایر مدیران مرتبط 
هرچه  گسترش  بر  عزیزی  دکتر  شد 
علمی،  متنوع  های  همکاری  بیشتر 
لرستان  دانشگاه  پژوهشی  و  تحقیقاتی 
به  کشورها  دیگر  های  دانشگاه  سایر  با 

ویژه کشورهای اسالمی، تأکید کرد.
گفت:»دانشگاه  لرستان،  دانشگاه  رئیس 
لرستان در سال ۹۳ هیچ گونه دانشجوی 
حالی  در  نداشت  )خارجی(  غیرایرانی 
ریزی  برنامه  با  حاضر  حال  در  که 
دارای  دانشگاه  این  گفته،  صورت  های 
وی  است«.  غیرایرانی  دانشجوی   ۱۵۰
دانشجوی  جذب  بر  کرد:»عالوه  تأکید 

زیرساخت  بایستی  غیرایرانی )خارجی(، 
های الزم و کافی در دانشگاه لرستان را 
بیش از پیش، تقویت کرد تا دیپلماسی 

علمی بین المللی، توسعه یابد«.
گفتنی است در این جلسه، سایر اعضاء 
راستای  در  را  خود  های  دیدگاه  نیز 
تقویت شاخص های بین المللی دانشگاه 

لرستان بیان کردند.

مدیریت گروه همکاری های علمی بین 
المللی دانشگاه لرستان را دکتر مسعود 

رحمتی برعهده دارد

تأکید بر تقویت زیرساخت های بین المللی دانشگاه
پنجمین جلسه شورای راهبردی بین الملل دانشگاه لرستان

متن پیام بدین شرح است:

بسمه تعالی

فاضالب  و  سالروز تشکیل شرکت آب 
شهادت  سالگرد  با  است  مصادف  که 
در  مقاومت  نماد  که  ها  دل  سردار 
مغتنمی  فرصت  میباشد،  امروز  دنیای 
ارزنده،  خدمات  پاسداشت  برای 
عزیز  همکاران  مسئوالنه  و  متعهدانه، 

شرکت آب و فاضالب استان است.
همواره با  لطف و عنایت خداوند بزرگ، 
همچنین  رهنمودها و فرمایشات مقام 
های  فعالیت  بر  مبنی  رهبری  معظم 
خالصانه وجهادی برای مردم ، مجموعه 
را مصمم  استان  شرکت آب وفاضالب 
نموده با خدمت خالصانه به هم استانی 
را  رسانی  خدمت  عرصه  گرامی،  های 
چراکه  نماییم  شکوفا  پیش  از  بیش 
نیکی   اعمال  از جمله  به خلق  خدمت 

مهمترین  از  یکی  عنوان  به  که  است 
و  توجه  مورد  اسالم،  دین  در  اصول 

عنایت بزرگان قرار گرفته است.
تمامی تالش واهداف  پرسنل شرکت، 
ارتقای کمی وکیفی خدمات ، افزایش 
تاب آوری تاسیسات، تقویت و تحکیم 
زیر ساختها، بهبود عملکرد و برداشتن 
و  اهداف  احیای  جهت  بلند  های  گام 
دستیابی به جایگاه تعریف شده شرکت 
و  سالم  آب  توزیع  و  تامین  همان  که 
و  انتقال،  آوری،  جمع  و  بهداشتی 

تصفیه فاضالب است، می باشد.
آبفای  شرکت  دو  سازی  یکپارچه  با 
خطیر  وظیفه  این  روستایی  و  شهری 
را  جهادی  اقدامی  و  شده،  چندان  دو 
جهت ارائه خدمات کمی و کیفی و در 
اختیار قرار دادن آب سالم و بهداشتی 
در  که  طلبد،  می  عزیز  روستاییان  به 
همین راستا گام های بلندی علی رغم 
شرایط اقتصادی و تحریم های ظالمانه 

استکبار نیز برداشته شده است.
چشم انداز ما برای آینده شرکت،حفظ 
فعلی  شرایط  در  مردم  مندی  رضایت 
تحت  باالتر،  مراحل  به  آن  وافزایش 
روستاهای  تمامی  دادن  قرار  پوشش 
در  خدمات  که  شکلی  به  استان 
خدمات  همانند  لرستان  روستاهای 
حول  به  که  باشد،  شهرها  سطح  در 
قوه الهی و تالش شبانه روزی پرسنل 
مسئولین  دیگر  همراهی  و  شرکت  
استان به این مهم دست پیدا خواهیم 
کرد، واین هدف مهم را داریم که جز 
های  فعالیت  حوزه  در  برتر  استان  ده 

آب و فاضالب در کشور باشیم 
گسترش  که  زمان  از  برهه  این  در 
تاسیسات  ایجاد  و  آبرسانی  خدمات 
جمع آوری و تصفیه فاضالب  ملموس 
تر از قبل عینیت یافته، ما شاهد رشد 
و ارتقاء سطح خدمات ارائه شده توسط 
شرکت آبفا هستیم و این سطح از رشد 

و  ارزشمند  انسانی  سرمایه  مدیون  را 
توانمندی می دانیم که با اهتمام بسزا و 
مثال زدنی برای نیل به اهداف شرکت 

از هیچ کوششی فرو گذار نیستند.
اینجانب سالروز تصویب قانون تشکیل 
محضر  را  فاضالب  و  آب  های  شرکت 
همکاران و دست اندرکاران این صنعت 
تبریک  لرستان  استان  شریف  مردم  و 
سعادت،  و  نمایم  می  عرض  تهنیت  و 
را  گرامی  و سالمت همکاران  کامیابی 
در سایه توجهات حضرت حق مسئلت 
دارم، و امیدوارم در پناه خداوند متعال 
معظم  مقام  رهنمودهای  بر  تکیه  با  و 
خود  اهداف  به  رسیدن  در  رهبری 
محترم  های  استانی  هم  به  خدمت  و 

بیش از پیش پیروز باشیم. 

حمیدرضا کرم وند، مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان 

لرستان

پیام گرامیداشت مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان لرستان به مناسبت سالروز تاسیس 
شرکتهای آب و فاضالب

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان لرستان مهندس حمیدرضا کرم وند مدیر 
عامل شرکت آب وفاضالب استان، طی پیامی سالروز تاسیس شرکت های آب و فاضالب را به 

مجموعه همکاران در صنعت آب و فاضالب و نیز مردم عزیز استان تبریک گفت.



مقاالت نوید 3
جاده مسکن مهر خرم آباد؛

انباشت انواع نخاله های ساختمانی!
آسیب به طبیعت، بهداشت محیط، حریم جاده و محیط زیست!

خرم  مهر  مسکن  جاده  در  اخیر  روزهای  در  اگر  نیوز،  وارک  به گزارش 
و  انواع  بینید  باشید می  کرده  تردد  این جاده،  انتهای  در  ویژه  به  آباد 
اقسام ضایعات، زباله و نخاله های ساختمانی در کنار این جاده، ریخته 

شده است!
اکوسیستمی  توپوگرافی  منظره  تغییر  باعث  احتماالً  موضوع  همین 
طبیعی محل و آسیب های احتمالی به محیط زیست محل خواهد شد.

باتوجه به اینکه این محل دارای شیب است انباشت انواع زباله ها و نخاله 
های ساختمانی در این محل باعث انسداد مسیرهای عبور روان آبهای 
احتمالی جاری شده از کوه های اطراف می شود که خودش می تواند در 

آینده نه چندان دور، آسیب زا باشد.
همچنین دقیقاً در حریم جاده، انواع نخاله های ساختمانی ریخته شده 
نیست  معلوم  و  است  خورده  رقم  مکان  این  در  زشتی  منظره  و  است 

چگونه و چطور باید از حریم جاده، صیانت کرد!
در حالی که جاده و کوه در کنار همدیگر یک چشم انداز زیبای طبیعی 
و محیط زیستی را می توانند رقم بزنند حاال این چشم انداز به چشم 
اندازی برای مشاهده انباشت زیاد نخاله های ساختمانی آن هم دقیقاً در 

حریم جاده تبدیل شده است.
و  راه  کل  اداره  آباد،  خرم  فرمانداری  آباد،  خرم  شهرداری  است  نیاز 
شهرسازی و حتی سازمان های مردم نهاد مدافع طبیعت و محیط زیست 
در این زمینه، پیگیری ها، اقدامات و مطالبه گری الزم را داشته باشند تا 
این حجم زیاد از انواع نخاله های ساختمانی در این محل، برچیده شود.
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آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
آباد بشرح ذیل:پرونده کالسه ۱۳۹8۱۱44۲۵۰۰۱۰۰۱۰4۰و رای   شهرستان خرم 
شماره ۱۳۹۹6۰۳۲۵۰۰۱۰۰۵۰76مورخه ۹۹/8/7 به تقاضای آقای کریم دریکوند 
فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 76/۵7 متر مربع تحت/ 
اولیه  مالکیت مالک  از  آباد خروجی  واقع در بخش ۲خرم  پالک شماره ۳8 اصلی 
رحیم میر دریکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشارآگهی می گردد  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  
اعتراضی داشته باشند از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ  تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۰/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۰/۱6
صیدآقا نجفوند دریکوندی

رییس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شماره  رای  ۱۳۹8۱۱44۲۵۰۰۱۰۰۰664و  کالسه  پرونده 
۱۳۹۹6۰۳۲۵۰۰۱۰۰۵۱۵۳مورخه ۹۹/8/۱۲ به تقاضای خانم کبری اسکندری  فرزند 
علی پناه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 7۰/۹4متر مربع تحت/ پالک 
شماره ۲۰۹۱ اصلی واقع در بخش ۱خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه علیمردان 
والیزاده معجزی به واسطه طوس والیزاده معجزی  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشارآگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی  اعتراضی داشته باشند از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ  تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۱6
صیدآقا نجفوند دریکوندی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

پرونده کالسه ۱۳۹8۱۱44۲۵۰۰۱۰۰۰۵7۱و رای  شماره ۱۳۹۹6۰۳۲۵۰۰۱۰۰۵۲۱۲مورخه 
۹۹/8/۱۵ به تقاضای آقای حمید دریکوند فرزند حبیب نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت ۹۰/۲۲ متر مربع تحت/ پالک شماره ۳6 اصلی واقع در بخش ۲خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه کوچکعلی میرساالری  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشارآگهی می گردد  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  
اعتراضی داشته باشند از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۱6
صیدآقا نجفوند دریکوندی،

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

شماره  رای  و   ۱۳۹8۱۱44۲۵۰۰۱۰۰۰687 کالسه  پرونده 
۱۳۹۹6۰۳۲۵۰۰۱۰۰۵۲4۵مورخه ۹۹/8/۱8 به تقاضای آقای مهدی ثنائی فرد فرزند 
مراد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۹۳/8۰ متر مربع تحت/ پالک 
شماره 4۱اصلی واقع در بخش ۲خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه نصرت اله 
والیزاده  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع  نوبت  فاقد سند رسمی دو  اراضی و ساختمان های 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشارآگهی 
می گردد  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراضی 
داشته باشند از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ  تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: ۱۳۹۹/۱۰/۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۱6 

صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شماره  رای  ۱۳۹8۱۱44۲۵۰۰۱۰۰۱۰۱۲و  کالسه  پرونده 
محمد  علی  آقای  تقاضای  به   ۹۹/8/۱4 ۱۳۹۹6۰۳۲۵۰۰۱۰۰۵۲۰۹مورخه 
بمساحت  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  بخشعلی  فرزند  خلیلی  
۱44۲/4۰ متر مربع تحت/ پالک شماره ۵ اصلی واقع در بخش 6خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه فتح اله عالیخانی  رسیدگی و تائید و انشاء 
گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
سایر  و  مالکین  اطالع  جهت  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  رسمی  سند  فاقد 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشارآگهی می گردد  
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراضی داشته 
باشند از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اعتراض  تسلیم  تاریخ   از  ماه  اخذ رسید. ظرف مدت یک  از  و پس  تسلیم 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۰/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۰/۱6
صیدآقا نجفوند دریکوندی

رییس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شماره  رای  ۱۳۹8۱۱44۲۵۰۰۱۰۰۰۲۳۳و  کالسه  پرونده 
۱۳۹۹6۰۳۲۵۰۰۱۰۰۵۱۵۲مورخه ۹۹/8/۱۲ به تقاضای آقای میرزا فرضی 
بمساحت  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  مرادحسین   فرزند  پور  
واقع  ۲۱4۲اصلی  از  فرعی   ۳ شماره  پالک  تحت/  مربع  متر   ۱۲۲/4۰۳7
تقی خانی   اولیه غالمرضا  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  در بخش ۱خرم 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشارآگهی می گردد  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی  اعتراضی داشته باشند از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ  تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۰/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۰/۱6
صیدآقا نجفوند دریکوندی

رییس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شماره  رای  ۱۳۹8۱۱44۲۵۰۰۱۰۰۰66۳و  کالسه  پرونده 
رضا  آقای  تقاضای  به   ۹۹/8/۱۲ ۱۳۹۹6۰۳۲۵۰۰۱۰۰۵۱77مورخه 
شاه کرمی  فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
۱۰۰۰متر مربع تحت/ پالک شماره ۲8 اصلی واقع در بخش ۲خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه خود متقاضی  رسیدگی و تائید و انشاء 
گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشارآگهی 
می گردد  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  
اعتراضی داشته باشند از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ  تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۰/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۰/۱6
صیدآقا نجفوند دریکوندی

رییس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد

شهرام شرفی

درعجبم استاندار لرستان مبارزه با کرونا 
را علت شناخت بسیجیان می داند!!  

در عجبم استاندار لرستان مبارزه با کرونارا علت شناخت بسیجیان میداند 
 !!

چگونه استاندار لرستان بعد از 4۲ سال هنوز بسیج را نشناخته 
4۲ سال ازعمر پرفراز ونشیب انقالب اسالمی گذشته و این انقالب توسط 

همین بسیجیان ازگردنه های سخت عبور داده شده ..
 جناب آقای خادمی کجا بودید که ایثار بسیجیان را ندیدید ؟

آیا جبهه نرفته اید که عبور بسبحیان از میدان مین را ببینید ؟
آیا سرگذشت اسرا را نخوانده اید که عبور مشقت بار بسیجیان را از روی 
اردوگاه  آنها در  آلود  بدنهای خون  بر  آور  سیم خاردار و شالقهای زجر 

اسارت را نشنیدید ؟
را  شهرها  تاخیابانهای  ازوطن  دفاع  های  مرز  از  بسیجیان  نخوابی  شب 

ندیده اید که بسیجیان بیدار ماندند تا مردم راحت بخوابند؟
آنچه عیان است چه حاجت به بیان است ؟

مملکت  این  فرزندان  رشادتهای  جریان  در  شما  ظاهرا  استاندار  جناب 
نیستید !

بدانید  تا  کنید  مطالعه  بسیجیان  احوال  در  کمی  یا  میکنم  پیشنهاد   
از مملکت چه  برای دفاع  فرشتگان آسمان که مهمان زمینیان هستند 
کردند و چه میکنند یا از دیگران بپرسید تا آگاهان به شما آگاهی دهند 

 ...
 ، بدانید ترور  جناب استاندار احتماال نمیدانید پس به شما میگویم که 
، بمباران ها ، چشم های ازحدقه  ، بمب شیمیایی و میکروبی  خمپاره 
بدنهای   ، مانده  به جای  مین  میدان  در  و  قطع شده  پاهای   ، آمده  در 
تخت  سرماوگرما،   ، اربا  اربا  بدنهای   ، شده  قطع  بازوان   ، ترکش  از  پر 
بیمارستان، بی مهری مدیران ، تاولهای روی گونه های نازنین رزمندگان 
، کم لطفی سیاستمداران ، گرانی نان و گوشت و برنج،بیماری اقتصاد، 
روزگار  مداریهای  کج  از  هیچکدام  و  سیاسیون  ،جدال  فرزندان  بیکاری 
نتوانسته بسبجیان را از دفاع از کشور ناامید کند و همیشه برای چاکری 

ملت و دفاع از کیان ایران پا به رکابند و 
صندلی راحت و نرم شما که بر آن لم داده اید ثمره خونهای ریخته شده 

همین بسیجیان است ... 
امروز خود  را نشناختید پیشنهاد میکنم در احوال راحتی  آنها  تا بحال 
که ثمره خون و مرارت دیروز آنهاست کمی بیاندیشید و به جای تآمل 
در شناخت بسیجیان در علت جلوس خود و امثالتان بر صندلی راحت 
تآمل کنید تا بسیجیان که تضمین کننده مقام شمایند را بهتر بشناسید 
ده  ریاست شما  میز  بابت همین  بدانید  و  بدانید  را  آنها  قدر زحمات  و 

هاجوان پر پر شدند !
 از مردم دفاع کنید و به شهیدان مملکت خیانت نکنید و نگذارید خیانت 

شود شناخت بیشتر بسبحیان پیشکش .... 
خادم ملت امیرناصرغالمرضایی

سالم وسپاس موافقم ،همین برداشت های غلط از ایثاروشهادت وبسیج 
است که االن مدیران حضرت استاندار درروز روشن حق وحقوق جانبازان 
را ضایع و باال میکشن ومدیران بجای احترام حداقلی به اوضاع واحوال 
ایثارگران اضافه کار،پاداش ها ومزایای کارکنان جانباز شیمیایی،اعصاب 
وروان و تیروترکش خورده را قطع و به نفع خودشون وباندشون مصادره 
می کنند. بسیجی وجانبازهای واقعی را رها کردید . به شعار سازی روی 
آورده اید . برخی بانوان را مدیرگذاشته اید که هی هاتی می خواهد که 
بگویی عزیز مدیر جانباز شیمیایی ویا اعصاب وروان چه بدبختی هایی می 
کشد . ونمی تواند برای هر حقی که دارد یک دور شکایت کند . جانباز 
شیمیایی واعصاب وروان و قطع نخاع ودست وپا قطع شده را خانواده ها 
درک می کنند. بله ای کاش جناب خادمی عزیز بجای این تعریف های 
که  کنند  توجیه  را  ومسئولین  ها  مدیرکل  درعمل  بسیج  از  شعارگونه 
بیش از پیش حق جانبازان را نخورند. که خیلی دیر شده است . خودم 
هم بعتوان نمونه حاضرم شهادت دهم که برخی مدیران قدر ارزش ها را 
نمیدانند . ونه باباشون ونه ما مانشون ونه برادرشون درجنگ نبودن ودرد 
بدونند  ندادن  هم  خانواده  وتشکیل  شوهر  دانند.  نمی  را  ها  زده  جنگ 
. امیدوارم فردا صبح دستور  خانواده چیست و درد جانبازی یعنی چی 

رسیدگی بدید قبل اینکه دیرشود.

فقــر، مســائل و مشــکالت اقتصــادی، بیــکاری ، تــورم 
افســار گســیخته و... باعــث شــده اســت کــه در جامعه 
ــی و  ــای اجتماع ــش آســیب ه ــاهد افزای ــتان ش لرس
ــن  ــیم، ای ــی باش ــای اجتماع ــزه ه ــم و ب ــد جرای رش
وضعیــت منجــر بــه افزایــش تراکــم جمعیــت کیفــری 

زندانیــان در ســطح اســتان شــده اســت. 
ــگیری از  ــرل و پیش ــازات  کنت ــودی مج ــفه وج فلس
جــرم  مــی باشــد و لــذا ضــرورت دارد ایــن مجــازات  
ــر اســاس بســترهای فرهنگــی، اجتماعــی طراحــی  ب
ــورت  ــن ص ــر ای ــه در غی ــرا ک ــردد، چ ــال گ و اعم
ــادی خــود را از  ــرد اساســی و بنی ــا کارک مجــازات ه
ــود.  ــی ش ــوب م ــذاری مطل ــد اثرگ ــت داده و فاق دس
ــت  ــی بایس ــس، م ــازات حب ــت مج ــار سیاس در کن
راهکارهــای ترمیمــی کــه منجــر بــه اصــالح و 
تربیــت مددجویــان مــی گــردد در جامعــه در جهــت 
بازاجتماعــی شــدن مجرمیــن بــه طــور جــدی تــری 

ــود. ــال ش دنب
بخــش قابــل توجهــی از جمعیــت زندانیــان در اســتان 
لرســتان را قشــر جوانــان تشــکیل مــی دهنــد، 
بســیاری از ایــن افــراد ســابقه کیفــری ندارنــد و بعضــا 
بــه دلیــل شــرایط ســاختاری حاکــم بــر جامعــه و نابه 
ســامانی هــای اجتماعــی و خانوادگــی و بعضــا اعتیــاد 
بــه مــواد مخــدر، مرتکــب جــرم شــده و ســر از زنــدان 

در مــی آورنــد.

ــرای  ــس ب ــازات حب ــار مج ــرورت دارد در کن ــذا ض ل
ــه، از  ــت جامع ــده امنی ــم زنن ــن و بره ــم خش جرای
مجــازات جایگزیــن حبــس بــرای جرایــم ســبک تــر 
بــه خصــوص بــرای افــرادی کــه نوجــوان و یــا جــوان 

ــد اســتفاده کــرد. ــد و ســابقه کیفــری ندارن ان
 کاهــش جمعیــت کیفــری یکــی از مهمتریــن فوایــد 
ــای  ــس ه ــه حب ــوط ب ــن مرب ــی و قوانی ــس زدای حب
ــازی  ــالم س ــد در س ــی توان ــه م ــت ک ــن اس جایگزی
فضــای عمومــی جامعــه و نیــز تادیــب مجرمــان تاثیــر 

ــی داشــته باشــد. عمیق
دفتــر تســهیلگری پشــت بــازار و درب دالکان از 
جملــه دفاتــر تســهیلگری در ســطح شــهر خــرم آبــاد 
مــی باشــد کــه یکــی از رســالت هایــش، پیشــگیری از 
آســیب هــای اجتماعــی در جامعــه محلــی مــی باشــد.

 در مورخــه ۹۹/۱۰/8 ســه نفــر ســارق کــه هــر ســه 
جــوان بودنــد نیمــه شــب بــه دفتــر تســهیلگری ورود 
کــرده  و اقــدام بــه ســرقت از دفتــر نمودنــد کــه بــا 
تــالش هــا و پیگیــری هــای کالنتری ســلمان فارســی 
ــارقین  ــاعت س ــر از ۲4 س ــازار کمت ــت ب ــه پش محل
شناســایی و دســتگیر شــدند و مشــخص شــد کــه دو 
ــه  ــد و ب نفــر از ســارقین  اصــال ســابق کیفــری ندارن

دلیــل اعتیــاد دســت بــه ســرقت زده انــد.
بــا پیشــنهاد مجموعــه دفتــر تســهیلگری و گفتگــو بــا 
ــار شــعبه هشــتم  ــده، دادی آقــای داشــاب)قاضی پرون

ــور   ــه منظ ــان ، ب ــوب ایش ــکاری خ ــرا (  و هم دادس
اقدامــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا رویکــرد ترمیمــی 
ــه  و اصالحــی ، تصمیــم گرفتــه شــد کــه ســارقین ب
جــای مجــازات حبــس،  در اختیــار دفتــر تســهیلگری 
باشــند و بــه همیــن منظــور ســارقین توســط دفتــر 
تســهیلگری بــه  کمــپ تــرک اعتیــاد معرفــی شــدند 
ــن  ــوده و همچنی ــی نم ــودی را ط ــد بهب ــا فرآین ت
ــر  ــر دفت ــر نظ ــودی زی ــدن دوره بهب ــس از گذران پ
تســهیلگری بــه کالس هــای مهــارت آمــوزی معرفــی 
ــرای آنهــا انجــام  ــی ب ــا فرآینــد بازتوان ــد ت مــی گردن
ــه جامعــه  گیــرد و بتواننــد بازگشــت ســعادتمندانه ب

داشــته باشــند.
اجــرای ایــن طــرح بــه مجرمــان فرصــت مــی دهــد تا 
افــزون بــر ادای دیــن خــود بــه جامعــه در برابــر جــرم 
ارتکابــی خــود، مهــارت هــای جدیــد کســب کنند که 
در بازگشــت دوبــاره آنهــا بــه جامعــه موثــر باشــد. این 
همــکاری مــی توانــد فرصــت شــغلی مفیــد بیشــتری 
ــا اجــرای  ــان و جامعــه فراهــم آورد. ب ــرای مجرم را ب
ــی را  ــای اجتماع ــان مهارته ــی مجرم ــات عموم خدم

بــرای بــاز اجتماعــی شــدن فــرا بگیرنــد.
ــردم  ــای م ــازمان ه ــا، س ــانه ه ــه رس ــم ک  امیدواری
ــع در  ــای مرج ــروه ه ــی و گ ــن اجتماع ــاد، فعالی نه
ــن  ــای گزی ــازات ج ــوص مج ــه در خص ــطح جامع س
ــتری  ــانی بیش ــی رس ــانی و آگاه ــالع رس ــس اط حب

کننــد تــا  قضــات و قانــون گذران نســبت بــه مجازات 
جایگزیــن حبــس حساســیت و جدیــت ویــژه ای بــر 
ــه  ــته،موضوعی ک ــب آن داش ــق و مناس ــرای دقی اج
تــداوم آن  نیازمنــد پذیــرش اجتماعــی از ســوی 

ــه اســت. جامع
 در پایــان جــا دارد از جنــاب ســرهنگ فتحــی 
ــازار  ــری ســلمان فارســی پشــت ب ــس کالنت زاده رئی
کارشناســان  و  پرونــده  قاضــی  داشــاب  آقــای   ،
دفتــر تســهیلگری بــه خصــوص ســمیه رضایــی 
مرجــان  دفتــر(،  اجتماعــی  منفرد)مــددکار 
ــن روشــن  ــر(و امی ــی دفت ــناس حقوق محمدی)کارش
پور)کارشــناس اجتماعــی دفتــر( و آقــای علــی زیــدی 
)همیــار دفتر(بابــت همــکاری در ایــن پرونــده کمــال 

ــم. ــی نمای ــکر و قدردان تش

طاهره احمدی مجازات جایگزین حبس و لزوم پذیرش اجتماعی از طرف جامعه

پایــگاه خبــري و تحلیلــي خــرم آبــاد فردا:یکــی از 
بزرگتریــن مشــکالت و معضــالت کشــور عــدم هماهنگــی 
و نظــارت بــر پروژه هــای عمرانــی کشــور در طــول 
ــا  ــه ت ــود ک ــد ب ــوده، هســت و خواه ــته ب ــالیان گذش س
کنــون حــدود 76 هــزار پــروژه نیمــه تمــام بــا بیــش از 
هفتصــد هــزار میلیــارد تومــان هزینــه انجــام شــده و هــم 
اکنــون بــه صــورت راکــد از دولت هــای گذشــته و حــال 
ــوء  ــفانه س ــت متاس ــن باب ــده و از ای ــن مان ــر روی زمی ب
ــع  ــی در مقاط ــی فراوان ــی، انتخابات ــتفاده های سیاس اس
مختلــف قبــل از هــر انتخابــات مجلــس و ریاســت 
جمهــوری و....صــورت می گیــرد کــه عدالــت اجتماعــی، 

ــرده اســت. ــر ســئوال ب ــاس را زی اقتصــادی و حــق الن
کد خبر : ۱7۲8

دکتر جهانگیر داودی
متاســفانه یکــی از بزرگتریــن مشــکالت ومعضــالت 
ــای  ــروژه ه ــر پ ــارت ب ــی و نظ ــدم هماهنگ ــور ع کش
عمرانــی کشــور در طــول ســالیان گذشــته بــوده ، هســت 
ــاد و شــش  ــون حــدود هفت ــا کن ــه ت ــود ، ک و خواهــد ب

ــزار  ــد ه ــش از هفتص ــا بی ــام ب ــه تم ــروژه نیم ــزار پ ه
ــه  ــه انجــام شــده و هــم اکنــون ب ــان هزین ــارد توم میلی
ــر روی  صــورت راکــد از دولــت هــای گذشــته و حــال ب
ــت متاســفانه ســوء اســتفاده  ــن باب ــده و از ای ــن مان زمی
هــای سیاســی ، انتخاباتــی فراوانــی در مقاطــع مختلــف 
قبــل از هــر انتخابــات مجلــس و ریاســت جمهــوری و....

ــی ، اقتصــادی  ــت اجتماع ــه عدال ــرد ک ــی گی صــورت م
وحــق النــاس را زیــر ســئوال بــرده و..... ؟؟!! ، بــرای 

ــه نمون
ــوری  ــت جمه ــس و ریاس ــات مجل ــر انتخاب ــل از ه قب
ــل  ــتانی در اص ــی و اس ــای محل ــروژه ه ــن پ ــن ای بهتری
تبدیــل بــه طعمــه هایــی بــرای مانــور تبلیغاتــی و 
ــئولین  ــه مس ــوی ک ــه نح ــده ب ــردم ش ــذب آرای م ج
ــه  ــه و قضائی ــه ، مقنن ــه )مجری ــه گان ــوای س ــی ق دولت
و...( کــه قصــد کاندیــد شــدن بــرای مجلــس یــا ریاســت 
جمهــوری دارنــد بــا اســتفاده از امکانــات ، مالــی و 
ــفرهای  ــه س ــدام ب ــال اق ــت الم ــی و بی ــی دولت تجهیزات

ــر: ــه زی ــرح خالص ــه ش ــد ب ــی می نماین انتخابات
جنــاب آقــای دکتــر قالیبــاف رئیــس مجلــس کــه یکــی 
ــوری ۱4۰۰  ــت جمه ــی ریاس ــای احتمال ــدا ه از کاندی
اســت بــا هماهنگــی نماینــدگان مجلــس اقــدام بــه ســفر 
ــتانها  ــر از اس ــرح زی ــه ش ــی ب ــه اصطــالح نظارت ــای ب ه

نمــوده
اولیــن ســفر اســتانی ایشــان در تاریــخ یازدهــم شــهریور 
مــاه ۹۹ بــه اســتان خوزســتان بــه مــدت چهــار روز بــه 
ــس و  ــیونهای مجل ــای کمیس ــن از روس ــد ت ــاق چن اتف
نماینــدگان مجلــس اســتان خوزســتان انجــام شــد کــه 

ــر  ــرح زی ــه ش ــال کشــف مشــکالت ب ــل س ــس از چه پ
ــد انجــام گردی

مشکل آب شرب مردم
مشکل فاضالب استان
مشکل بیکاری استان

ــادی  ــکله صی ــروژه اس ــاف از پ ــای قالیب ــال آق ــرای مث ب
آبــادان بازدیــد کــرد کــه درســال ۱۳۹۰ کلنــگ زنــی آن 
اغــاز شــده و خــدا مــی دانــد چنــد نفــر دیگرتــا کنــون 

ــد و؟؟!! کلنــگ زده ان
ــدران  ــتان مازن ــه اس ــاف ب ــر قالیب ــک روزه دکت ــفر ی س

ــاه ۹۹ ــر م ــم مه ــخ یازده درتاری
ــتان  ــه اس ــاف ب ــر قالیب ــی دکت ــی، انتخابات ــفر نظارت س
ــر  ــم مه ــت و یک ــخ بیس ــتان درتاری ــتان و بلوچس سیس
ــع  ــای صنای ــیون ه ــای کمیس ــراه روس ــه هم ــاه ۹۹ ب م
ــی  ــع طبیع ــاورزی ، آب و مناب ــران ، کش ــادن و عم ، مع
ــتفاده  ــر و اس ــای چارت ــا هواپیم ــتان ب ــدگان اس و نماین

ــرد و... از بالگ
ــه  ــی از برنام ــار یک ــا به ــی چ ــهر فرودگاه ــد از ش بازدی
ــل  ــالها قب ــه س ــود ، ک ــراه ب ــت هم ــای ایشــان و هیئ ه
کلنــگ زنــی شــده و همچنــان منتظــر یکهــزار میلیــارد 
ــان  ــا پای تومــان بودجــه اســت کــه اگــر تامیــن شــود ت

ــود و؟؟!! ــی ش ــدازی م ــاز اول راه ان ــال ۱4۰۰ ف س
ــاری در  ــال و بختی ــار مح ــتان چه ــه اس ــفر دو روزه ب س
تاریــخ هفدهــم دی مــاه ۹۹ بــه اتفــاق هیئــت همــراه ، 
روســای چنــد کمیســیون و نماینــدگان مجلــس اســتان 
ــزه را  ــل گورمی ــروژه تون ــد از پ ــه در روز اول بازدی و... ک
انجــام دادنــد کــه شــرح خالصــه ایــن مهــم از ایــن قــرار 

اســت.
آقــای حســینعلی مقصــودی مدیــر کل راه و شــهر 
ــالن نمــود  ــاری اع ــار محــال و بختی ســازی اســتان چه
ــا  ــل گورمیــزه در ســال ۱۳87 آغــاز شــد و ت ــروژه تون پ
ــه  ــا اینک ــد ، ت ــی نش ــار اساس ــن اعتب ــال ۱۳۹7 تامی س
ــه مرحلــه چهــل درصــد  ــه ب ــا تخصیــص اعتبــار مرحل ب
پیشــرفت داشــته و در صــورت تامیــن اعتبــار تــا پایــان 

ــت. ــرداری اس ــره ب ــل به ــال ۱4۰۰ قاب س
ایشــان اعــالن کردنــد ســه تونــل کوچــک پایــان یافتــه و 
تونــل اصلــی گورمیــز باقــی مانــده و در خاتمــه نیــز ســه 
ــه دوپــالن احــداث خواهــد  ــر روی رودخان ــزرگ ب ــل ب پ
شــد کــه در نتیجــه فاصلــه شــهر کــرد بــا اســتان 

ــد. ــی ده ــش م ــر کاه ــتان را ۲۵ کیلومت خوزس
مهم

در تاریــخ هفدهــم بهمــن مــاه ســال ۹8 بــا حضــور آقــای 
محمــود کیانــی فرمانــدار شهرســتان اردل ، امــام جمعــه 
ــر  ــارک فج ــه مب ــبت ده ــه مناس ــئولین ب ــایر مس و س
ــل اصلــی گورمیــز ۱66۰ متــری محــور اردل  ــروژه تون پ
ــان  ــارد توم ــاد میلی ــدود هفت ــار ح ــا اعتب ــالن ب ــه دوپ ب
ــه  ــاد آوری اســت دو هفت ــه ی ــی شــد ، الزم ب کلنــک زن
بعــد از ایــن کلنــگ زنــی در تاریــخ دوم اســفند مــاه ۹8 

ــات دوره یازدهــم مجلــس انجــام شــد و ؟! انتخاب
ــی  ــل اصل ــد از تون ــس از بازدی ــاف پ ــر قالیب ــای دکت آق
ــود  ــالن نم ــاه ۹۹ اع ــم دی م ــخ هفده ــز در تاری گورمی
اعتبــار یکصــد و بیســت میلیــاردی ایــن پــروژه را پــس از 

ــه تهــران پیگیــری خواهــد کــرد و... بازگشــت ب
ــای دکتــر قالیبــاف و نماینــدگان  ــان از جنــاب آق در پای

مجلــس همــراه ایشــان درخواســت مــی شــود ، میــزان 
هزینــه ایــن ســفر هــا را بــه همــراه خروجــی هــر یــک 
ــه  ــی از نتیج ــزارش هفتگ ــورت گ ــه ص ــک ب ــه تفکی ب
بازدیــد هــای اســتانی مهندســی شــده قبــل از انتخابــات 
ــران  ــریف ای ــردم ش ــه م ــوری ۱4۰۰ را ب ــت جمه ریاس

ــد و... ــه دهن ارای
پیشنهاد

ــالهای  ــس س ــدگان مجل ــور و نماین ــای جمه ــر روس اگ
گذشــته و حــال اولویــت خودشــان را بــر تولیــد ثــروت از 
نفــت و گاز و تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده صدهــا 
ــت  ــدر رف ــه ه ــن هم ــتند ، ای ــی گذاش ــری م ــزار براب ه
ــه وجــود نمــی  ــع انســانی و...در کشــور ب ــه ، مناب بودج
آمــد و افــراد پاســخگو بودنــد ، بــرای ایــن همــه کلنــگ 
ــادی  ــی هــای تبلیغاتــی و انتخاباتــی ، کــه درصــد زی زن
ــه  ــف نهادین ــس در ادوار مختل ــدگان مجل ــط نماین توس
ــا اینکــه بتواننــد رای مــردم را جلــب کننــد و.؟؟!! شــد ، ت

مهم
نماینــدگان مجلــس بــا قیــد ســه فوریــت طرحــی را بــه 
ــر رده در  ــئولین در ه ــه مس ــه کلی ــانند ک ــب برس تصوی
ــه  ــه ( ، ک ــه و قضائی ــه ، مقنن ــه ) مجری ــه گان ــوای س ق
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــدن در انتخاب ــد ش ــد کاندی قص
ــل  ــاه قب ــش م ــل ش ــد اق ــد ح ــس و... را دارن ــا مجل و ی
ــهر  ــتانها و ش ــه اس ــفر ب ــات از س ــر انتخاب ــخ ه از تاری
ــتقیم  ــی مس ــات دولت ــتفاده از امکان ــور و اس ــای کش ه
و غیــر مســتقیم منــع شــوند ، در غیــر اینصــورت 
تخلــف محســوب شــده و شــورای نگهبــان اقــدام بــه رد 

ــود و... ــد نم ــت خواه صالحی

دانش آمــوزان مقطــع ابتدایــی روســتای »قلعــه خلیلــه« 
ــال  ــب 7 س ــی مناس ــای آموزش ــود فض ــودرز در نب الیگ
ــات  ــدون امکان ــرد و ب ــس س ــک کانک ــه در ی ــت ک اس

تحصیــل می کننــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از الیگــودرز، نبــود 
کــه  اســت  مشــکلی  مناســب  آموزشــی  امکانــات 
ــا آن  ــتایی ب ــروم روس ــق مح ــب مناط ــوزان اغل دانش آم
ــا ســواد شــدن  ــرای ب ــوزان ب مواجــه هســتند و دانش آم

بایــد مشــقت های زیــادی را تحمــل کننــد.
اکنــون نیــز بــه یُمــن وجــود کرونــا و گــره خــوردن درس 
و مشــق بچه هــا بــه فضــای مجــازی و کالس هــای غیــر 
حضــوری، برخــی از دانش آمــوزان در نبــود امکانــات 
ــری  ــکل دیگ ــا مش ــی ب ــا گوش ــت ی ــتن تبل الزم و نداش
ــا  ــی خانواده ه ــی برخ ــتان خال ــد و دس ــورد کرده ان برخ
ســبب شــده تــا حســرت جدیــدی بــر دل دانش آمــوزان 

باقــی بمانــد.
و امــا در ایــن گــزارش بــه مشــکالت دانش آمــوزان 
روســتای »قلعــه خلیلــه« از توابــع بخــش بربــرود شــرقی 
الیگــودرز پرداختیــم، دانش آموزانــی کــه بــه خاطــر 
ماجراهــای  ســاختمان مدرســه هفــت ســال اســت کــه 
ــس  ــل کانک ــرای تحصی ــیری ب ــه سردس ــن منطق در ای
ــا  ــس ب ــن کانک ــز در همی ــرا نی ــده اند و اخی ــین ش نش

ــد. ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــری دس ــکالت دیگ مش
ــل  ــه و تحصی ــت مدرس ــتر از وضعی ــالع بیش ــرای اط ب
از  یکــی  بــا  خلیلــه  قلعــه  روســتای  دانش آمــوزان 
والدیــن دانش آمــوزان، دهیــار روســتا و رئیــس آمــوزش 
ــن  ــه بدی ــتیم ک ــی داش ــودرز گفت وگوی ــرورش الیگ و پ

ــت. ــده اس ــرح آم ش
»قلعــه  روســتای  دانش آمــوزان  تحصیــل 

کانکــس در  خلیلــه« 
ــوزان روســتای قلعــه  ــدر یکــی از دانش آم ــن خــوش پ ب
ــگار تســنیم اظهارداشــت:  ــا خبرن ــو ب ــه در گفت وگ خلیل
دانش آمــوزان روســتای مــا مشــکل مدرســه دارنــد و بــه 
خاطــر فــروش مدرســه در کانکــس درس می خواندنــد و 
ــدار  ــروش ســاختمان مدرســه خری ــه خاطــر ف ــون ب اکن

بــرق همــان کانکــس را هــم قطــع کــرده اســت.
دانش آمــوزان  مشــکل  رفــع  بــرای  افــزود:  وی 
ــن  ــه چندی ــه طــوری ک ــم ب ــادی کردی ــای زی پیگیری ه

بــار بــه آمــوزش و پــرورش و بخشــداری مراجعــه کردیــم 
ــم. ــه ای نگرفتی ــا نتیج ام

ایــن ســاکن روســتای قلعــه خلیلــه عنــوان کــرد: پیــش 
ــاق  ــک ات ــل ی ــوزان در داخ ــدادی از دانش آم ــن تع از ای
ــز در  ــر نی ــدادی دیگ ــد و تع ــه درس می خوانن از مدرس
ــون  ــد چ ــه می گوی ــدار مدرس ــون خری ــا اکن کانکــس ام

زمیــن را خریــده ام بایــد کانکــس جمــع شــود.
وی بیــان کــرد: بــه خاطــر وضعیــت پیــش آمــده 
دانش آمــوزان معطــل مانده انــد، ســال قبــل حــدود 
چهــار مــاه در کانکــس درس خواندنــد امــا امســال 
ــرق  ــی ب ــر قطع ــه خاط ــاه ب ــر م ــدای مه ــان ابت از هم

نرفتنــد. مدرســه  بــه  دیگــر  دانش آمــوزان 
کانکس مدرسه برق ندارد

بــن خــوش گفــت: مدرســه روســتای قلعــه خلیلــه 
مربــوط بــه مقطــع ابتدایــی اســت و کال هیــچ امکاناتــی 
ــوزان  ــی دانش آم ــتی دارد ول ــرویس بهداش ــدارد، دو س ن
خاطــر  بــه  و  کننــد  اســتفاده  آن  از  نمی توانســتند 
ــد. ــه برگردن ــه خان ــد ب ــور بودن وضعیتــی کــه هســت مجب

وی تصریــح کــرد: خــودم ســواد نــدارم وقتــی بــرای کار 
ــران  ــه دیگ ــد ب ــم بای ــه می کن ــی مراجع ــه جای اداری ب
التمــاس کنــم کــه کارم را انجــام دهنــد حــال بــه خاطــر 
وضعیــت ایــن دانش آمــوزان خیلــی ناراحتــم و کاری 

ــد. ــتمان برنمی آی ــم از دس ه
ــه در  ــه خلیل ــتای قلع ــار روس ــور دهی ــک پ ــین مل حس
ــتای  ــت: روس ــنیم اظهارداش ــگار تس ــا خبرن ــو ب گفت وگ
قلعــه خلیلــه یــک مدرســه دارد کــه وســعت آن از قدیــم 
االیــام بــه هــزار متــر می رســید و بــرای فضــای آموزشــی 
روســتا در اختیــار آمــوزش و پــرورش قــرار گرفتــه بــود. 
ــوز دارد  ــدود ۲۰ دانش آم ــم و ح ــه دو معل ــن مدرس ای
ــوزش  ــوی آم ــه از س ــرانه مدرس ــروش خودس ــا ف ــا ب ام
و پــرورش دانش آمــوزان بــرای تحصیــل بــا مشــکل 

ــده اند. ــه ش مواج
را  مدرســه  ســاختمان  پــرورش  و  آمــوزش   

فروخــت
ــل و  ــچ دلی ــدون هی ــرورش ب ــوزش و پ ــزود: آم وی اف

ــرده  ــرح ک ــه و مط ــه را فروخت ــن و مدرس ــی زمی مدرک
ــوزش و  ــن کار آم ــوده اســت. ای کــه مدرســه فرســوده ب
ــون اســت و اگــر هــم ایــن مدرســه  پــرورش خــالف قان
در اختیــار آمــوزش و پــرورش اســت بایــد مدرســه 

جایگزیــن احــداث می کــرد.
ــا  ــرد: آی ــوان ک ــه عن ــه خلیل ــتای قلع ــار روس ــور دهی پ
ــف شــود؟ آمــوزش  ــد تعری ســرانه آموزشــی روســتا نبای
و پــرورش چــرا خودســرانه ایــن کار را انجــام داده اســت. 
ــوزان  ــوار دارد و دانش آم ــه 4۰ خان ــه خلیل ــتای قلع روس
ــکل  ــز مش ــس نی ــتفاده از کانک ــرای اس ــتا ب ــن روس ای

ــد. دارن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مدرســه کانکســی روســتا 
ــداری،  ــق  فرمان ــده از طری ــرد: بن ــان ک ــدارد بی ــرق ن ب
بخشــداری، دادســتان، امــام جمعــه شهرســتان، آموزش و 
ــا ایــن مشــکل  ــادی کــرده ام ت پــرورش پیگیری هــای زی
حــل شــود امــا شــش مــاه از ایــن پیگیری هــا می گــذرد 

ــی انجــام نشــده اســت. ــوز اقدام و هن
ــرق و  ــود ب ــر نب ــه خاط ــوزان ب ــی دانش آم تعطیل

سیســتم گرمایشــی
ملــک پــور گفــت: چــه لزومــی دارد آمــوزش و پــرورش 
زمیــن  مدرســه را بفروشــد، دانش آمــوزان اکنــون در 
ــد  ــس تعطیل ان ــی کانک ــتم گرمایش ــرق و سیس ــود ب نب
ــازی  ــای مج ــه فض ــا ب ــر از آنه ــج نف ــدود پن ــا ح و تنه

ــد. ــه درس بخوانن ــد ک ــی دارن دسترس
ــود  ــادی موج ــرایط اقتص ــن ش ــا ای ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــی  ــا گوش ــت ی ــد تبل ــوان خری ــا ت ــیاری از خانواده ه بس
بــرای دانــش آمــوزان نــدارد و از اینکــه دانش آمــوزان از 

ــتیم. ــذاب هس ــد در ع ــروم مانده ان درس مح
ذلقــی رئیــس آمــوزش و پــرورش الیگــودرز نیــز در ایــن 
ــگار تســنیم اظهارداشــت:  ــا خبرن ــو ب رابطــه در گفت وگ
ــوزان روســتای  ــه دانش آم ــت ســال اســت ک حــدود هف
ــه در  ــودن مدرس ــی ب ــل تخریب ــه دلی ــه ب ــه خلیل قلع

کانکــس درس می خواننــد.
مدرسه روستا تخریبی بود

وی افــزود: زمیــن ایــن مدرســه حــدود 8۰۰ متــر مربــع 

اســت کــه ۲۹۱ متــر آن همــان مدرســه تخریبــی 
اســت کــه هفــت ســال رهــا شــده بــود  کــه مــا زمیــن 
ــده  ــی مان ــون باق ــم و اکن ســاختمان مدرســه را فروختی

ــود اســت. ــن موج زمی
ــه  ــرد: ب ــوان ک ــودرز عن ــرورش الیگ ــوزش و پ ــس آم رئی
ــت  ــل در کانکــس هف ــر حــال شــرایط ســخت تحصی ه
ســال اســت کــه بــرای دانش آمــوزان وجــود دارد و 
ــت. ــال نیس ــه امس ــوط ب ــط مرب ــس فق ــل در کانک تحصی
بیــان کرد:بنــا بــه نظــر کارشناســان نوســازی  وی 
ــه  ــرای اینک ــا ب ــد و م ــالم ش ــی اع ــه تخریب ــن مدرس ای
ــود و وســایل آن  ــده ب ســاختمان مدرســه بالتکلیــف مان
ــم در  ــا داری ــم و بن ــن آن را فروختی ــد زمی ــن نرون از بی
ــم. ــداث کنی ــد اح ــه جدی ــا مدرس ــن حتم ــی زمی مابق

ــرق  ــزات ب ــه تجهی ــن مدرس ــرای ای ــا ب ــت: م ــی گف ذلق
خریــداری کــرده بودیــم و روز گذشــته نیــز چــون چــاه 
ــرود و  ــرق ب ــور ب ــود مام ــا ب ــود بن ــده ب ــل نش ارت وص

ــد. ــع کن ــکل آن را رف مش

ــس  ــه در کانک ــت ک ــال اس ــوزان 7 س دانش آم
می خواننــد درس 

ــه  ــه خلیل ــتای قلع ــه روس ــه مدرس ــان اینک ــا بی وی ب
اینطــور  دارد تصریــح کــرد:  حــدود ۱8 دانش آمــوز 
ــه دلیــل فــروش ســاختمان  نیســت کــه دانش آمــوزان ب
ــوزان  ــن دانش آم ــون ای ــند چ ــس باش ــه در کانک مدرس
ــون  ــد، اکن ــس درس می خوانن ــه در کانک ــت ک سال هاس

نیــز ۵۰۰ متــر از مابقــی زمیــن موجــود اســت و بــا توجه 
ــا  ــا ب ــتیم ت ــر هس ــدارد پیگی ــول ن ــت پ ــه دول ــه اینک ب
ــک کالســه در  ــه ی ــک مدرس ــل ی ــران حداق کمــک خی

ــم. ــن روســتا احــداث کنی ای
ــرورش الیگــودرز خاطرنشــان کــرد:  رئیــس آمــوزش و پ
ــا  ــه ب ــه خلیل ــتای قلع ــه در روس ــداث مدرس ــرای اح ب
ــت  ــتان صحب ــتان و اس ــارج از شهرس ــر در خ ــد خی چن
کردیــم کــه امیدواریــم بــا همــکاری آنهــا یــک مدرســه 

ــم. ــد احــداث کنی جدی
وی اظهارداشــت: دو ســال پیــش کارهــای فــروش 
ســاختمان ایــن مدرســه را انجــام دادیــم و  اکنــون یــک 
ســال از فــروش آن می گــذرد، ســال گذشــته مشــخصات 
ســاختمان ایــن مدرســه در ســامانه تــدارکات دولــت وارد 
ــازی و  ــناس نوس ــی است.کارش ــده آن قانون ــد و مذای ش
کمیتــه خریــد و فــروش آمــوزش و پــرورش، کارشــناس 

رســمی دادگســتری از ایــن موضــوع مطلــع هســتند.
ذلقــی افــزود: حــدود ۱۵ ملــک تخریبــی و مــازاد 
ــال  ــدود ۱4 س ــه ح ــتیم ک ــرورش داش ــوزش و پ در آم
ــوط  ــه مرب ــا اینک ــا ب ــدادی از آنه ــود و تع ــف ب بالتکلی
ــک  ــا کم ــه ب ــود ک ــردم ب ــار م ــود در اختی ــت ب ــه دول ب
ــا فــروش  نوســازی مــدارس دو ســال پیــش توانســتیم ب
آنهــا 4۰۰ میلیــون تومــان بگیریــم و در جاهــای دیگــری 

ــم. ــه کنی هزین
ابتــدای  مقطــع  دانش آمــوزان  اســت  مســلم  آنچــه 
نبــود فضــای آموزشــی  قلعــه خلیلــه در  روســتای 
ــه در  ــت ک ــال اس ــن س ــل، چندی ــرای تحصی ــب ب مناس
کانکــس درس می خواننــد و ایــن در حالیســت کــه ایــن 
منطقــه سردســیری در فصــل پاییــز و زمســتان ســرمای 
طاقــت فرســایی دارد پــس ضــرورت دارد مســئوالن 
امکانــات آموزشــی الزم را بــرای دانش آمــوزان ایــن 
روســتا فراهــم کننــد تــا شــاهد تــرک تحصیــل یــا درد و 

ــیم. ــوزان نباش ــن دانش آم ــج ای رن

سعید سرشار در دولت تغییر ایرانیان۱۴۰۰ :تولید ثروت بجای مهندسی قدرت و ثروت
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اخبار نوید 2

سرپرست سازمان صمت استان خبرداد: 

۱۱ هزار بافنده فرش دستباف در 
لرستان بیمه می شوند  

سازمان  سرپرست 
و  معدن  صنعت، 
لرستان  تجارت 
اساس  بر  گفت: 
میان  تفاهم نامه 
فرش  ملی  سازمان 
بیمه  و  ایران 
اجتماعی  صندوق 
 ، ن ا ز ر و کشا
روستاییان و عشایر، 

۱۱ هزار نفر از قالیبافان استان بیمه صندوق اجتماعی می شوند. 
در  تفاهم نامه  این  امضای  راستای  در  کرد:  اظهار  رازانی  بختیار 
نیستند  بیمه ای  هیچ  پوشش  تحت  که  قالیبافانی  امسال،  پاییز 
بهره مند  اجتماعی  بیمه  صندوق  بیمه ای  خدماتی  از  می توانند 
شوند، به همین منظور تاکنون ۱۱ هزار نفر قالیباف از لرستان به 

این صندوق معرفی شده است.
وی ادامه داد: در این نوع بیمه، قالیبافان سه نوع خدمت اصلی 
مستمری در دوران بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی را دریافت 
حق  درصد  پنج  نیز  صندوق  این  بیمه  پرداختی  کرد،  خواهند 
بیمه توسط خود فرد و ۱۰ درصد را دولت پرداخت می کند اما 
به گونه ای برنامه ریزی شده است که در راستای اجرای این طرح به 
مدت یک سال ۱۵ درصد حق بیمه روستائیان را دولت پرداخت 
کند و هرسال یک درصد به مشارکت قالیبافان در پرداخت حق 
بیمه افزوده می شود تا به شرایط حدنصاب فعلی که پنج درصد 

بیمه شده و ۱۰ درصد کارفرما است، برسیم.
سرپرست سازمان صمت لرستان به عملکرد ۹ ماهه حوزه فرش 
دستباف سازمان صمت لرستان اشاره کرد و افزود: میزان تولیدات 
این مدت ۹ هزار و 6۲  بافندگان فرش دستباف در لرستان در 
مترمربع است و اکنون تعداد بافندگان دارای کارت مهارت فنی و 

حرفه ای ۱8 هزار نفر هستند.

2۸۰ میلیارد تومان به کشاورزان 
سیل زده لرستان پرداخت شد  

سازمان  رییس 
جهادکشاورزی 
گفت:  لرستان 
میلیارد   ۲8۰
تسهیالت  تومان 
و  قیمت  ارزان 
بالعوض  کمک 
جبران  برای 
از  بخشی 

خسارت های سیل به کشاورزان این استان پرداخت شد.
اسفندیار حسنی مقدم در جلسه سومین جلسه کارگروه کمیته 
روستایی و عشایری دهه فجر افزود: در جریان سیل ۹8،  یکهزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیرساخت های بخش کشاورزی 

استان وارد  شد. 
تشکیل، ۱۲۰  پرونده  هزار  رابطه ۳۱  این  در  داشت:  اظهار  وی 
تسهیالت  تومان  میلیارد   ۱6۰ و  بالعوض  کمک  تومان  میلیارد 

ارزان قیمت به کشاورزان متضرر از این حادثه پرداخت شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: ۱۱۱ میلیارد تومان 
پمپاژ،  ایستگاه  مانند  زیر ساخت های بخش کشاورزی  برای  نیز 
جاده بین مزارع و کانال های آب بر تخصیص داده و ۱6۰ میلیارد 

تومان جریمه دیرکرد سود وام  کشاورزان نیز استمهال شد.
حسنی مقدم اضافه کرد: ۳7 ایستگاه پمپاژ  برای استان درحال 
اراضی  از  آنها حدود ۱۱ هزار هکتار  با تکمیل  ساخت است که 

کشاورزی آبی می شود.
امنیت  و  اقتدار  اینکه کشاورزان سربازان وزارت  به  اشاره  با  وی 
غذایی کشور هستند، ادامه داد: قبل از انقالب تولید محصوالت 
کشاورزی در لرستان 4۵۰ هزار تن بوده ، اما این میزان اکنون به 

سه میلیون تن یعنی شش برابر افزایش پیدا کرده است.
تنها  و  تولید  داخل  در  کشور  غذایی  نیاز  درصد   8۵ افزود:  وی 
۱۵ درصد وارد می شود که در تمام دنیا واردات بخشی از نیازها 

طبیعی است.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان خبر داد:

دسترسی ۹۰ درصد دانش آموزان 
بروجرد به شبکه شاد

 
مدیر آموزش وپرورش بروجرد از دسترسی ۹۰ درصد دانش آموزان 

شهرستان به شبکه شاد خبر داد.
که  بروجرد  آموزش وپرورش  شورای  جلسه  در  مهرافزون  محمد 
در سالن جلسات این اداره برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت 
ایام فاطمیه )س(، اظهار کرد: آموزش وپرورش بروجرد دارای سه 
ارزیابی  سراسری  کنکور  و  نهایی  معدل  المپیاد،  اصلی  شاخص 
دارای  شاخص  این  در  خداوند  یاری  با  و  می شود  بررسی  و 

موفقیت های چشمگیری بوده ایم.
وی پیرامون تدریس در فضای مجازی افزود: کارگروه های مجازی 
با استفاده از ظرفیت های کارشناسان، راهبران آموزشی تشکیل 

شده است و نظارت مستمر انجام گرفته است.
آموزان  دانش  آمار  با  رابطه  در  بروجرد  آموزش وپرورش  مدیر 
آموزان  دانش  کل  کرد:  تصریح  شاد،  شبکه  در  آنان  شرکت  و 
بروجرد ۵۳ هزار و 87۹ نفر بوده که از این تعداد 48 هزار و ۵8۲ 
دانش آموز و ۳۹7۹ مدیر عضو شبکه شاد هستند و می توان گفت 
که خوشبختانه ۹۰ درصد دانش آموزان ما در شبکه شاد تحصیل 

خود را دنبال می کنند.
مهرافزون خاطرنشان کرد: بازدید و رصد حوزه آموزش در بستر 
خودارزیابی  انجام  و  مشکالت  و  پیشنهادات  ارائه  و  شاد  شبکه 

مدیران، دبیران و معلمان انجام گرفته است.
وی اضافه کرد: با یاری خداوند آموزش وپرورش بروجرد توانست 
شادباش  مهرسا  خانم  توسط  را  کشوری  المپیاد  برنز  مدال  دو 
المپیاد  پور  صمدی  امیرعلی  آقای  و  کارآفرینی  و  تفکر  المپیاد 
زمین کسب کند و این موفقیت خطیر و ارزشمند در چند سال 

اخیر بی سابقه بوده است.
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مرتضي محمودوند:

فرهنگ سازی درباره مصرف آب 
آشامیدنی، کشاورزی و محیط زیست 

برای جلوگیری از مشکالت ضروری   
به گزارش پایگاه خبري 
آباد  خرم  تحلیلي  و 
محمودوند  فردا،مرتضی 
خبرنگار  با  گفت وگو  در 
ملت،  خانه  خبرگزاری 
نشست  توضیح  در 
 ۲۲ )دوشنبه،  امروز 
امنیت  کمیته  ماه(  دی 
امنیت  کمیسیون  آب 
خارجی  سیاست  و  ملی 
مجلس شورای اسالمی، 
گفت: این جلسه از کیفیت و کمیت باالیی برخوردار بود، مسئوالنی 
امنیتی، محیط  نهادهای  از جمله  کارشناسی  تمامی حوزه های  از 
سازمان  و  مسلح  نیروهای  مجلس،  پژوهش های  مرکز  زیست، 
کارهای  و  هستند  دخیل  آب  حوزه  در  مستقیم  که  جغرافیایی 

پژوهشی و علمی انجام می دهند، در این جلسه حضور داشتند.
رئیس کمیته امنیت آب مجلس شورای اسالمی افزود: بحث آب های 
حوزه  باال،  دست  های  آب  همسایه،  کشورهای  مرزی،  سرزمینی، 
فارس  خلیج  و  عمان  خزر،  دریای  به  که  آب هایی  و  کوهستانی 
می ریزید با نگاه ویژه زیست محیطی و شرایط خاص امنیتی در این 

جلسه مطرح و بررسی شد.
آتی  در جلسات  ربط  دستگاه های ذی  پیشنهادات  یادآور شد:  وی 
کمیته مجدد مورد دقت و بازبینی قرار می گیرد. کمیته امنیت آب 
مباحث حوزه سیاست گذاری، استراتژیک و امنیتی آب در شرایط 

فعلی و آینده را دنبال خواهد کرد.
محمودوند با اشاره به افزایش جمعیت جهان، گفت: هر سال بیش 
همین  و  می شود  افزوده  زمین  کره  به جمعیت  نفر  میلیون   ۹۰ از 
زده  رقم  را  هایی  بحران  آب،  منابع  محدودیت  و  نفوس جمیعیتی 
که در آینده چند برابر خواهد شد لذا آینده نگری، سیاست گذاری 
و تحقیق و پژوهش در این زمینه به صورت متمرکز، سازماندهی و 

نظام مند الزم است.
اولین  اینکه  بیان  با  مجلس  در  چگینی  و  آباد  خرم  مردم  نماینده 
بحث خالء  کرد:  اظهار  برگزار شد،  امروز  آب  امنیت  جلسه کمیته 
های قانونی نیز در این جلسه عنوان شد، مجلس پتانسیل الزم برای 
تصویب یا اصالح قوانین را دارد و از این ظرفیت برای رفع خالء های 
قانونی استفاده خواهیم کرد البته استفاده از این ظرفیت منوط به 
انجام کارهای کارشناسی دستگاه های ذی ربط است. لذا درخواست 

کردیم پیشنهادات ضروری را در اختیار کمیته قرار دهند.
رئیس کمیته امنیت آب مجلس شورای اسالمی افزود: این حوزه از 
حساسیت باالیی برخوردار است، ما در اوج شرایط بحرانی آب قرار 
داریم و بدون شک جنگ های آینده با محور آب خواهد بود. به عنوان 
مثال ترکیه با سدسازی بر روی دجله و فرات در برابر عراق ایستاده 
و آب را در مقابل نفت عنوان کردند. ادامه این شرایط به روابط بین 

کشورها آسیب می زند.

استاندار: ۷۴۰ میلیارد تومان اعتبار در 
لرستان جذب شد  

استاندار لرستان گفت: امسال در جهت اجرای تعدادی از طرح های 
ماده ۵6 جذب  از محل  اعتبار  تومان  میلیارد  استان 74۰  عمرانی 

شده است.
کرد:  بیان  خبرنگاران  با  مجازی  نشست  در  خادمی  موسی  سید 
اعتبارات ۱4۰۰ بصورت الیحه در مجلس هنوز تصویب نهایی نشده 
عمرانی 8۵۰  اعتبارات  و  است  و مطلوب  استان خوب  اما وضعیت 
در  تومان  میلیارد  و 7۰۰  هزار  به یک  در سال ۹6  تومان  میلیارد 
سال ۱4۰۰ رسیده که این مهم به اعتبارات ملی در استان اضافه 

خواهد شد.
ابالغ  تومان  میلیارد  جاری حدود 7۳7  در سال  داشت:  اظهار  وی 
از این میزان ۳۲6 میلیارد تومان تخصیص گرفته شده که  شده و 

بخش عمده ای جذب شده است.
خادمی ادامه داد: در بانک های دولتی لرستان مصارف بیش از منابع 
است و در میانگین بانک مرکزی هر بانکی می تواند حدود 7۰ درصد 
منابع تسهیالت پرداخت کند که در بانک های استان این میانگین 

به ۱۲۰ درصد نیز رسیده است.
 ۱۰۰ از  بیش  استان  در  منابع  به  مصارف  نسبت  کرد:  اضافه  وی 
درصد است اما در بانک های خصوصی وضع معکوس است و برخالف 
دریافت منابع میزان کمتری در استان سرمایه گذاری می کنند و 
حتی یک بانک خصوصی استان کمتر از ۲۰ درصد منابع را در استان 

سرمایه گذاری کرده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران بانک محور است، تصریح کرد: بانک 
های استان بنگاه داری نمی کنند البته بخشی از بانک های تهران 

در لرستان بنگاه دارند و در توسعه استان نقش آفرینی می کنند.
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ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  سرپرست 
جامعه  از  نفر  هزار   ۱۰ گفت:  لرستان 
ایثارگری این استان مشمول دریافت مسکن  
برای خانه  برنامه ریزی الزم  باید  هستند که 

دار شدن این افراد صورت گیرد.
تعداد  این  از  افزود:  زرین جویی  محمود 
باید طی  اولویت هستند که  نفر در  سه هزار 
پنج سال آینده برای آنها مسکن تامین شود.
وی با اشاره به اینکه بیکاران جامعه ایثارگری 

اظهار  هستند  نفر   4۰۰ و  هزار   6 لرستان 
جامعه  بیکاری  لحاظ  به  استان  این  داشت: 
کشور  نخست  استان  چهار  جزو  ایثارگری 
کشور  بنیاد  میان  تفاهم نامه  طی  که  است 
و استانداری، طی پنج سال آینده ۲ هزار و 
۵۰۰ نفر از جامعه ایثارگری لرستان مشغول 

به کار می شوند.
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  سرپرست 
لرستان اضافه کرد: نسبت جمعیت استان به 
کشور ۲.۳ و جمعیت ایثارگر ما نسبت به کل 
کشور ۲.86درصد و ۵6 صدم درصد بیشتر از 
میانگین کشور می باشد بنابراین باید توجه 

ویژه تری به این قشر معطوف شود.
زرین جویی همچنین با بیان اینکه از 6۱۵ 
گلزار شهدای لرستان 468 گلزار ساماندهی 
شده است تصریح کرد: در حال حاضر ۱47 
ساماندهی  شهید  مزار   ۹۰۰ با  شهدا  گلزار 

نشده است.

دیپلماسی  تقویت  گفت:  لرستان  دانشگاه  رئیس 
الزم  زیرساخت های  تقویت  و  بین المللی  علمی 
از  بین المللی  علمی  همکاری های  گسترش  برای 
دانشگاه  مدیریتی  تیم  کاری  اولویت های  جمله 

است.
راهبردی  شورای  جلسه  در  عزیزی  خسرو 
اظهار  شد،  برگزار  که  لرستان  دانشگاه  بین الملل 
کرد: در حال حاضر با تالش ها و برنامه ریزی های 
غیرایرانی  دانشجوی   ۱۵۰ گرفته،  صورت 
تحصیل  حال  در  لرستان  دانشگاه  در  )خارجی( 
هستند و با ایجاد اداره امور کنسولی دانشجویان 
است  شده  موافقت  نیز  لرستان  استان  غیرایرانی 

ابعاد  تقویت  جهت  در  موفقیت آمیز  گام  یک  که 
بین المللی دانشگاهی در استان است.

وی بر گسترش هرچه بیشتر همکاری های متنوع 
با  لرستان  دانشگاه  پژوهشی  و  تحقیقاتی  علمی، 
سایر دانشگاه های دیگر کشورها به ویژه کشورهای 

اسالمی، تأکید کرد.
رئیس دانشگاه لرستان تصریح کرد: این دانشگاه 
غیرایرانی  دانشجوی  هیچ گونه   ۹۳ سال  در 
با  حاضر  حال  در  درحالی که  نداشت  )خارجی( 
برنامه ریزی های صورت گفته، این دانشگاه دارای 

۱۵۰ دانشجوی غیرایرانی است.
عزیزی خاطرنشان کرد: عالوه بر جذب دانشجوی 
غیرایرانی )خارجی(، بایستی زیرساخت های الزم و 
کافی در دانشگاه لرستان را بیش از پیش، تقویت 

کرد تا دیپلماسی علمی بین المللی، توسعه یابد.
نیز  اعضاء  سایر  جلسه،  این  در  است  گفتنی 
دیدگاه های خود را در راستای تقویت شاخص های 

بین المللی دانشگاه لرستان بیان کردند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان 
گفت: فهم مشترک مردم از پروتکل های 
بهداشتی و رعایت مفررات باعث کاهش 
مرگ و میر و بسترهای کرونایی شده ولی 
مردم باز هم همچنان اقدامات پیشگیرانه 

را باید مراعات کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور 
محمود  لرستان،  استانداری  بین الملل 
ثمینی در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا 
افزود: با توجه به گزارش وزارت بهداشت 
مردم،  مراعات  و  کرونا  بیماری  مورد  در 
استان لرستان جز استان های بسیار خوب 
ارزیابی شده و از این بابت باید از مردم 

تقدیر و سپاسگزاری کرد. 
به  اشاره  با  لرستان  استاندار  معاون   
اهمیت و تاثیر همکاری مردم در رسیدن 
فهم  داشت:  اظهار  کنونی  شرایط  به 
مشترک مردم از پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی و رعایت مصوبات 
ستاد کرونا باعث کاهش آمار مرگ و میر 
و میزان بستری ها در استان لرستان شده 

است. 
به  توجه  با  کرد:  نشان  خاطر  ثمینی   
ممنوعیت  لرستان  استان  زرد  وضعیت 
در ورود به شهرها برقرار است و رعایت 
ممنوعیت تردد شبانه طبق مصوبات ستاد 
در  صبح   4 تا   ۲۱ ساعت  از  کرونا  ملی 
اعمال  بروجرد  استان و شهرستان  مرکز 

می شود. 
اجتماعی  و  امنیتی   ، سیاسی  معاون 

کاهش  به  اشاره  با  لرستان  استانداری 
آمار مبتالیان به بیماری کرونا گفت:طبق 
یا  و  استانها  در  ملی،  ستاد  مصوبه 
شهرستان هایی که وضعیت مرگ و میر 
های ناشی از  کرونا دو نفر در ۱۰۰ هزار 
کرونا  به  ابتال  کاهشی  روند  و  باشد  نفر 
مشهود باشد وضعیت آبی اعالم می شود.

 ثمینی خاطرنشان کرد: در وضعیت آبی 
تمام صنوف و مشاغل با رعایت پروتکل 
اجتماعی  فاصله گذاری  و  بهداشتی  های 

فعالیت خود را انجام می دهند.
 نایب رئیس ستاد استانی مقابله با کرونا 
ضمن تقدیر از همکاری و مراعات مردم 
به مقایسه وضعیت آماری  دی ماه نسبت 
حال  گفت:در  و  پرداخت  ماه  آبان  به 
حاضر نسبت به دو ماه پیش میزان مرگ 
و میر 4۵۰ درصد کاهش داشته ،میزان 
ها  بستری  تعداد  و  درصد  مبتالیان ۳4 

۳66 درصد  کاهش یافته است. 

)ره(  امام خمینی  امداد  مدیرکل کمیته 
لرستان گفت: امسال ۹4 میلیارد تومان 
 ۳۰ هزارو  سه  اشتغالزایی  با  تسهیالت 
استان  پوشش  تحت  مددجویان  به  نفر 

پرداخت شده است.
اینکه  بیان  با  فارسانی   محمدی  جاسم 
شغل   ۱8۰ و  هزار  پنج   گذشته  سال 
تومان  میلیارد   ۱4۰ از  بیش  اعطای  با 
مددچویان  به  اشتغالزایی  تسهیالت 
اظهار  ایحاد شد  استان  در  امداد  کمیته 
های  پرداختی  میزان  بیشترین  داشت: 
با  استان  امداد در سطح  صندوق والیت 
سه هزار و 868 درخواست در قالب وام 

کارگشایی بوده است.
محمدی فارسانی ادامه داد: همچنین در 
راستای ودیعه مسکن حمایتی مددجویان 
صندوق  طریق  از  استان  امداد  کمیته 

والیت امداد ۲۹۹ مورد تسهیالت به مبلغ 
سه میلیارد و ۱۱8 میلیون تومان از محل 

اعتبار بنیاد مستضعفان پرداخت شد.
وی ادامه داد: همچنین امسال ۳۵۹ فقره 
وام کارگشایی به مبلغ ۱7 میلیارد تومان 
اختیار  در  علوی  بنیاد  اعتبار  محل  از 
قرار  لرستان  امداد  کمیته  مددجویان 

گرفته است.

گفت:  لرستان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
روستایی  جمعیت  تمامی  بیمه  سرانه 
علوم  دانشگاه  به  کامل  طور  به  استان 

پزشکی پرداخت شده است.
به  شنبه  روز  بیرانوند  فتحی  شاهدخت 

رسانه ها اعالم کرد: اکنون بیش از 7۵ 
استان  روستایی  شدگان  بیمه  درصد 

دارای دفترچه درمانی رایگان هستند.
وی ادامه داد: بیماران در صورت مراجعه 
به مراکز جامع سالمت روستایی جهت 
ویزیت پزشک ۵۰۰ تومان، پاراکلینیک 
درصد   ۳۰ ها  داروخانه  و  درصد   ۱۵

تعرفه دولتی را پرداخت می کنند.
مدیرکل بیمه سالمت لرستان بیان کرد: 
های  مکمل  و  روان  و  اعصاب  داروهای 
دارویی به صورت رایگان و برخی داروها 
پرداختی   ( فرانشیز  با  انسولین  مانند 
بیمه شدگان  با  درصد   ۱۰ فرد(  توسط 

روستایی محاسبه می شود.

در  گفت:  لرستان  های  زندان  مدیرکل 
زندانبانی جدید،تنها می توان از طریق ارائه 
بازپروری  زمینه  جهادی؛  و  انقالبی  خدمت 

مددجویان را فراهم ساخت. 
عبدالمجید   ، فردا  آباد  خرم  گزارش  به 
تابعه  کشوری در جمع مسئولین واحدهای 
زندان مرکزی خرم آباد بر لزوم همراه بودن 
در  شده  آغاز  جهادی  و  انقالبی  نهضت  با 

زندان های لرستان تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در زندانبانی نظام قضایی 
بایست نوع نگاه خود را به  امروز کشور،می 
زندانی،خانواده او و چگونگی ارائه خدمت به 

جامعه هدف تغییر داد.
با  کرد:  تصریح  استان  قضایی  شورای  عضو 
و  سازی  قضایی،توانمند  تحول  سند  ابالغ 
آوری  تاب  هدف  با  مددجویان  باورپذیری 
ارائه  اولویت  آنان در  باز اجتماعی نمودن  و 

خدمات زندانبانی اسالمی قرار گرفته است.
کشوری اضافه کرد:حفظ کرامت و شخصیت 
یک  نه  او  خانواده  از  دستگیری  و  مددجو 
وظیفه بلکه یک تکلیف است لذا می بایست 

خدمت  حالوت  که  کرد  عمل  ای  گونه  به 
مددجویان  جان  به  ها  زندان  در  شده  ارائه 

بنشیند.
همدلی،  لرستان  های  زندان  مدیرکل 
سخت کوشی و کار هوشمندانه را از عوامل 
موفقیت برشمرد و خاطرنشان کرد: صعوبت 
کار زندانبانی بر کسی پوشیده نیست و تنها 
با اتحاد و کار جهادی می توان زمینه تحقق 

اهداف سازمانی را فراهم کرد.

مدیرکل بهزیستی لرستان از توزیع ۱۰۰۰ کوله 
لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند و تحت 
خبر  میلیون   64۰ ارزش  به  بهزیستی  پوشش 

داد.
به گزارش خرم آباد فردا ،کرم یاری با بیان اینکه 
را  خود  دین  واقع  به  اندیشان  نیک  و  خیرین 
در این طرح »پازل همدلی« ادا کرده اند، اظهار 
کرد: ۱۰۰۰ کوله پشتی پر از لوازم التحریر برای 
دانش آموزان نیازمند تحت پوشش بهزیستی به 

بهزیستی  در  همکاران  ابتکار  و  خیرین  همت 
ارزش  به  همدلی  پازل  پویش  قالب  در  کشور 
64۰ میلیون تهیه و بین این عزیزان توزیع شد.
همدلی  پازل  طرح  در  اینکه  بیان  با  وی 
را  جذب  میزان  بیشترین  الیگودرز  شهرستان 
و  سهم  درصد   ۱7 با  میلیون   ۱۲۱ ارزش  به 
و  جذب  میزان  کمترین  رومشکان  شهرستان 
سهم را داشته است، تصریح کرد: امید است این 
طرح ها و پویش ها ادامه داشته باشد و بتوانیم به 

همت خیرین و دست های مهربانی که از آستین 
اندیشان بیرون می آید در راستای اهداف  نیک 

سازمانی گام برداریم.
را  همدلی  پازل  طرح  اجرای  از  هدف  یاری 
تأمین نیازهای تحصیلی دانش آموزان نیازمند و 
برابری آموزشی عنوان کرد و افزود: مردم استان 
با وفاق و همدلی و خرید این قطعات به ارزش 
نشاندن  و  کودکان  این  شادی  در  هزار   ۱۰۰
می نشیند  عزیزان  این  لبان  بر  که  مشارکت کردند.لبخندی 

۱۰ هزار ایثارگر لرستانی مشمول دریافت 
مسکن هستند

 رئیس دانشگاه مطرح کرد:

تقویت زیرساخت های بین المللی دانشگاه لرستان

معاون استاندار لرستان: 

مردم همچنان اقدامات پیشگیرانه را مراعات کنند

۹۴ میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی به 
مددجویان لرستانی پرداخت شد

مدیرکل بیمه سالمت:
سرانه بیمه جمعیت روستایی لرستان پرداخت شد

زندانبانی امروز دیگر یک شغل نیست؛یک نهضت جهادی است

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد: توزیع ۱۰۰۰ کوله لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند لرستان

اخیر  سال  چند  در  خرم آباد  کیو  بازی  شهر 
به علت مشکل شهرداری با سرمایه گذار تعطیل 

بوده است.
را  بازی  شهر  این  لرستان  استاندارد  کل  اداره 
این  و  کرده  قلمداد  الزم  استانداردهای  فاقد 
بوده  تعطیلی  برای  دیگری  علت  نیز  موضوع 

است.
تکلیف  تعیین  برای  وعده ها  زیادی  مدت 
اینکه  تا  می شد  داده  خرم آباد  کیو  شهربازی 
سرانجام پس از خلف وعده های زیاد و اختالف 
عمومی  پارکینگ  به   ۹7 پاییز  سرمایه گذار،  با 
برای  نیز   ۹۹ خرداد  و  شد  تبدیل  رایگان 
بازسازی به سرمایه گذار جدید واگذار و پروژه با 

حضور مسئوالن استان کلنگ زنی شد!
تحقق  برای  زیادی  تالش  کلنگ زنی  از  پس 
وعده ها از طرف سرمایه گذار دیده نشد و برخی 
اعضای شورای شهر به این موضوع انتقاد کردند 
و این در حالی است که پس از واگذاری مجدد، 
شهربازی  کردند  تاکید  شورا  اعضای  از  برخی 
کیو از طریق BOT به سرمایه گذار جدید واگذار 

شده و قرارداد خوبی نیز منعقد کرده ایم.

شهر  اسالمی  شورای  رئیس  کوشکی،  رستم 
این شهربازی،  وضعیت  آخرین  درباره  خرم آباد 
پروژه  شرایط  از  که  پیش  وقت  چند  گفت: 
اولتیماتوم دادیم  به سرمایه گذار  بودیم  ناراضی 
قانون  مطابق  نگیرد،  شتاب  آن  روند  اگر  که 

قرارداد لغو می شود.
به طور  سرمایه گذار  آن،  از  پس  داد:  ادامه  وی 
شرایط  از  حاضر  حال  در  و  کرده  ورود  جدی 

بازسازی پروژه رضایت داریم.
داشته  ادامه  روند  همین  اگر  افزود:  کوشکی 
باشد تا نوروز ۱4۰۰ فاز نخست این شهربازی 

به بهره برداری می رسد.
رئیس شورای اسالمی شهر خرم آباد تاکید کرد: 
بازسازی،  روند  در  سرمایه گذار  می رود  انتظار 
وقفه نیفتد، چراکه به اندازه کافی زمان از دست 

رفته است.

 اول اولتیماتوم، دوم تالش و سوم وعده؛ 

برای بازسازی شهر بازی خرم آباد

منظور  به  لرستان  زیست  محیط  مدیرکل حفاظت 
بررسی مسائل زیست محیطی شهرستان سلسله در 
این  دادستان  و  دادگستری  رئیس  با  قضایی  حوزه 

شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
محیط  حفاظت  کل  مدیر  بیرانوند  فتحی  مهرداد 
زیست  مسائل  بررسی  منظور  به  لرستان  زیست 
با  قضایی،  حوزه  در  سلسله  شهرستان  محیطی 
موسوی  با  شهرستان  این  دادگستری  در  حضور 
شهرستان  دادستان  پور  آزاد  و  دادگستری  رئیس 

سلسله دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار که روئسای ادارات ستادی و پرسنل 
حضور  نیز  سلسله  زیست  محیط  حفاظت  اداره 
بر  سلسله  شهرستان  دادگستری  رئیس  داشتند؛ 
جهت  زیست  محیط  از  جانبه  همه  حمایت  لزوم 

تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی تاکید نمودند.
کشور  زیست  محیط  از  حفاظت  گفت:  موسوی 
را در  توان خود  تمام  باید  و  دارد  ای  ویژه  اهمیت 

راستای حفظ این میراث گرانبها به کار گیریم.
از  حمایت  سلسله  دادستان  دیدار  این  ادامه  در 
جامعه  تمام  از  حمایت  مثابه  به  را  زیست  محیط 
دانست و عنوان نمود: داشتن محیط زیست سالم و 

پویا الزمه زندگی سالم هم زیستمندان است.
یگان حفاظت  مامورین  اینکه  به  با عنوان  پور  آزاد 
محیط زیست ضابطین خاص دادگستری محسوب 
می شوند گفت: بی شک فعالیتهای قانونی پرسنل 
و همه  قاطع  مورد حمایت  زیست  حفاظت محیط 

جانبه دستگاه قضاء و دادستانی خواهد بود.

دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با مسئولین قضایی شهرستان سلسله


