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ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

بسیج ظرفیتی عظیم و مطمئن برای کمک به آسایش مردم

پرداخت تسهیالت برای
 اجرای طرح سیستم آبیاری
نوین در اراضی کشاورزی

صفحه2

فضای مجازی ؛
 تیغ دو لبه /مراقب فرزندانمان 

در فضای مجازی باشیم

فضـای مجـازی بـه  عنـوان ابـزار ارتباطـی نوین در 
عصـر حاضـر همچون تیـغ دو لبه ای اسـت که هم 
فرصت هـای خوبـی را بـرای پیشـرفت فـرد فراهـم 
کـرده و هـم می تواند بسـتر مناسـبی برای آسـیب 

دیـدن افراد ایجـاد کند
دنیـای امـروزی عصـر ارتباطـات اسـت و در هـر 
جـای جـای زندگـی انسـان، جلـوه هـای حضـور 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطات به چشـم می خورد. 
اینترنـت و سـرویس هـای ارائه شـده در قالب آن، 
ابـزار قدرتمنـدی اسـت کـه هـم مـی توانـد باعث 
فسـاد گـردد و هـم ابـزار آمـوزش و تعلیم و رشـد 
علمـی، فرهنگـی و اجتماعـی نوجوانـان را فراهـم 

آورد...
اینترنـت مزایـای متعـددی  از  اسـتفاده گسـترده 
دارد: بـا اسـتفاده از اینترنـت می تـوان با هرکسـی 
در هرکجـای ایـن کـره خاکـی ارتباط برقـرار کرد، 
لمـس صفحه نمایـش  یـا  بـا چنـد کلیـک سـاده 
از علـوم و فنـون مختلـف مطلـع شـد،  می تـوان 
کار هـا و پروژه هـای مختلـف را به صـورت دورکاری 
انجـام داد، معامـالت مالـی و بانکـی را بی دغدغه و 

انجـام داد و….  به سـادگی هرچـه تمام تـر 
متن کامل درصفحه3

کوهدشت دهه فجر امسال 
شهرستان سبز می شود
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راه اندازي بازارچه و رستوران 
طبخ غذاهاي دریا یي در 

لرستان ضروري است

4

یادداشت

عناوین مهم

سرانه بیمه جمعیت روستایی 
لرستان پرداخت شد

2

در راستای پویش سبز گازرسانی

فراخوان انتخاب مراکز خرید گندم 
و دانه های روغنی )کلزا( سال 1400

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در نظر دارد 
از ظرفیت های موجود در سطح استان در فصل خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی در سال 1400 برابر ضوابط 

ابالغی به عنوان مرکز خرید تضمینی و نگهداری استفاده نماید. 
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان که واجد شرایط و امکانات زیر می باشند دعوت می گردد تقاضای 
خود را حداکثر تا تاریخ 1399/11/9 در خرم آباد- خیابان آیت اله طالقانی روبروی اداره کل مالیاتی به اداره کل غله 
و خدمات بازرگانی لرستان تحویل نموده و یا به شماره 33309503 نمابر نمایند. ضمناً شماره تماس 33302798  

واحد امور قراردادها جهت پاسخگویی اعالم می گردد.
شرایط مراکز خرید:

1(. داشتن ظرفیت انباری متناسب با حجم برآوردی خرید مرکز نظیر انبار ساده مسقف، انبار نیمه مکانیزه، انبار تمام 
مکانیزه، سیلوی فلزی، سیلوی بتنی و انبار چادری.

2(. داشتن محوطه محصور، کف محوطه آسفالت یا بتن با درب ورودی و خروجی قابل کنترل.
3(. داشتن توان تخلیه و بارگیری متناسب با ظرفیت مرکز.
4(. دارا بودن سیستم روشنایی انبار و محوطه مرکز خرید.

5(. دارا بودن سیستم اطفاء حریق نظیر شلینگ آب آتش نشانی، کپسول اطفاء حریق متناسب با حجم و ظرفیت 
خرید مرکز.

6(. دارا بودن باسکول استاندارد ترجیحاً متصل به رایانه و چاپگر.
7(. دارا بودن تجهیزات و امکانات مناسب برای تخلیه و بارگیری محموله ها.

8(. دارا بودن دوربین دید در شب با قابلیت انتقال تصاویر.
9(. دارا بودن ارتباط اینترنتی مناسب و تجهیزات مربوط به آن.

10(. دارا بودن رایانه و چاپگر، )حداقل دو دستگاه با تجهیزات جانبی( متناسب با حجم خرید مرکز به نحوی که ثبت 
عملیات خرید و تحویل در مکان مرکز خرید انجام پذیرد.

11(. دارا بودن نیروی انسانی مجرب و مطلع در حوزه های کنترل کیفی، بازرگانی، فنی.
12(. دارا بودن امکانات و تجهیزات کنترل کیفی شامل بمبو به تعداد کافی، الک )مطابق دستورالعمل های ابالغی به 
تعداد کافی(، پنس، ترازوی دیجیتال با دقت 2 رقم اعشار، میزکار مناسب با نور کافی، رطوبت سنج، سینی استاندارد 
افت زنی 50 ×50 سانتیمتر، کاردک، سرتاس سر تخت و .... و همچنین وجود فضای مناسب برای نگهداری نمونه های 

شاهد.
هنگام  در  انبارهای چادری  در  کاال  از  و حراست  منظور حفظ  به  مناسب  پوششی  امکانات  و  کاور  بودن  دارا   .)13

بارندگی ها و خطرات جوی.
14(. دارا بودن امکانات رفاهی نظیر نمازخانه، سرویس بهداشتی، آب سردکن و......

15(. دارا بودن توان مالی برای ارائه تضامین قرارداد.
16(. امکان نگهداری و بایگانی اسناد محموله های خریداری شده  و ارائه به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان 

لرستان.
توضیح:

موارد یادشده حداقل شرایط الزم برای مراکز خرید بوده و چنانچه مرکزی فاقد هر یک از شرایط مذکور بوده و یا قادر 
به تامین نباشد قابلیت انتخاب و استفاده در فصل خرید سال 1400 را نخواهد داشت.

روابط عمومي اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان

««به قلم:

 فاطمه کردعلیوند

رئیس کل دادگستری لرستان :

روح اهلل فکوری
 موسس بیمارستان شفاخبر داد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ؛

مد یرکل شیالت لرستان
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آغاز کارگاه های زمستان 
کانون لرستان

کوهدشت دهه فجر امسال شهرستان سبز می شود
تـا دهـه فجـر امسـال تمامـی روسـتاهای 
واجـد الشـرایط کوهدشـت گازدار خواهند 

شد
مهنـدس کرم گودرزی در حاشـیه جلسـه 
شـورای اداری شهرسـتان کوهدشـت کـه 
بـا حضور  فرماندار شهرسـتان کوهدشـت، 
حجت االسـالم والمسـلمین دکتـر مبلغی 
و  کوهدشـت  مـردم  محتـرم  نماینـده 
رومشـکان در مجلـس شـورای اسـالمی، 
حجـت االسـالم والمسـلمین طهماسـبی 
از  جمعـی  و   شهرسـتان  جمعـه  امـام 
مدیران اسـتانی و شهرسـتان برگزار شـد، 
بـا بیـان خبر فـوق افـزود:  بـا گازرسـانی 
بـه  33 روسـتای شهرسـتان کوهدشـت 
در بخـش هـای مرکـزی و درب گنبـد تـا 
دهـه فجر امسـال ، تمامی روسـتای واجد 
شـرایط گازرسـانی در ایـن شهرسـتان از 

نعمـت گاز برخـوردار خواهنـد شـد .
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان لرسـتان 
بـا اشـاره به اینکـه از 181 روسـتای واجد 
شـرایط گازرسـانی  کـه  مجوز آنهـا صادر 

شـده  هـم اکنـون 148 روسـتا از نعمـت 
گاز طبیعـی برخـوردار و بقیـه هـم  بـه 
همـراه 22 واحـد صنعتـی تـا دهـه فجـر 
امسـال گازدار مـی شـوند، افـزود: علیرغم 
محدودیتهـای  و  کرونـا  ویـروس  شـیوع 
هـای  پـروژه  سـال  ابتـدای  از  موجـود  
لرسـتان  اسـتان  گاز  شـرکت  گازرسـانی 
فعـال بـوده و دارای رونـد اجرایی مطلوبی 

باشـند. می 
گـودرزی خاطـر نشـان کـرد : تـا پایـان 
سـال 1399 ،عملیـات نصـب  انشـعابات 
درب  بخـش  شـده  گازدار  روسـتاهای 
گنبـد بـه اتمـام مـی رسـد و شـهر درب 
گنبـد و  روسـتاهای واجـد شـرایط تابعـه 

محدودیتـی برای اشـتراک پذیـری ندارند 
.

 وی بـا اشـاره بـه اینکـه وجـود معارضین 
پـروژه  محورهـای  از  برخـی  در  محلـی 
بـروز مشـکالتی  هـای گازرسـانی سـبب 
در اجـرای کمـی و کیفـی  آنها شـده اند، 
افـزود : بـا همدلـی و همکاری بیـن مردم 
و مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی  علـی 
الخصـوص فرمانـدار محتـرم  کوهدشـت 
بخـش عمـده ای از ایـن مشـکالت حل و 
فصـل شـده اسـت. که ایـن موضـوع یکی 
از دالیـل مهـم پیشـرفت پـروژه هـای گاز 

رسـانی در ایـن شهرسـتان میباشـد.
تـا  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  گـودرزی 
دهـه مبارکـه فجـر تـالش هـای شـبانه 
روزی کارکنـان خدوم شـرکت گاز اسـتان 
لرسـتان بـه ثمـر نشسـته و پـروژه هـای 
تکمیـل شـده هدیـه ای بـه مردم شـریف 
لرسـتان از طرف خدمتگزاران شـرکت گاز 

باشـد .

بسیج ظرفیتی عظیم و مطمئن برای کمک به آسایش و آرامش مردم

واگذاری خدمات تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت بر 
بستر فیبرنوری برای منازل شهر خرم آباد

سرپرسـت مخابـرات منطقه لرسـتان گفت: این شـرکت 
آمـاده واگـذاری خدمـات اینترنـت بـر بسـتر فیبرنـوری 
نـام  بـا  ادارات  و  اقتصـادی  بنگاه هـای  منـازل،  بـرای 
تجـاری »تانوما« در بخشـی از مناطق سـطح شـهر خرم 

آبـاد را دارد .
و  الکترونیـک  دولـت  راسـتای  در  فـر گفـت:  شمسـی 
توسـعه دسترسـی مردم به خدمات اینترنت پرسـرعت و 
انتقـال داده هـای بزرگ، شـرکت مخابرات ایران توسـعه 
شـبکه فیبرنـوری تـا منـازل ، دسـتگاه های اجرایـی و 
بنگاه هـای اقتصـادی را در دسـتور کار خـود قـرار داده 
و در این راسـتا سـرویس ftthدر برخی از مناطق شـهر 
خـرم آباد برای دسترسـی بـه فیبرنوری ظرفیت سـازی 

است. شـده 
وی بـا بیـان اینکـه نـام تجـاری ایـن سـرویس »تانوما« 
از  می تواننـد  متقاضیـان  کـرد:  خاطرنشـان  اسـت، 
مراجعـه   ، بـا 2020  تمـاس  نظیـر  روشـهای مختلـف 
حضـوری بـه امورمشـترکین و یـا بـا مراجعـه بـه بخش 
تانومـا در پورتـال شـرکت مخابـرات ایران، شـماره تلفن 
خود را وارد کرده اگر برای آنها بسترسـازی شـده باشـد 
اقـدام بـه ثبـت نـام کننـد و متعاقبـا سـرویس مـورد 

نظرشـان دایـر خواهـد شـد .
شمسـی فـر در رابطـه بـا هزینه سـرویس تانومـا، گفت: 
هزینـه واگـذاری این سـرویس مثل اینترنت پرسـرعت، 
)ADSL ( می باشـد و هزینـه تبدیـل کابـل مسـی بـه 
فیبرنـوری تـا درب منزل بـر عهده مخابرات بـوده و تنها 

هزینـه سیم کشـی فیبر داخـل سـاختمان و خرید مودم 
مخصـوص بـر عهـده متقاضـی اسـت و در صورتـی کـه 
مشـترک قـرارداد سـه سـاله عقـد نمایـد هزینـه کابـل 

کشـی و مـودم رایـگان می باشـد .
مناطـق  در  لرسـتان  منطقـه  مخابـرات  اسـت  گفتنـی 
هفتـاد و پنـج متری کریـم خان آرتین 1 تـا 10، میدان 
امـام حسـین )ع( تـا میـدان امـام خمینـی)ره( ،خیابان 
هـای  کوچـه  مهـروزران  پـارک  روبـروی  مهـرورزان 
مهرتابـان ، از میـدان امـام خمینـی)ره( تـا پـل حاجـی 
، از سـبزه میـدان تـا میـدان شـهدا ، خیابـان انقـالب 
از بازارچـه طیـب تـا سرچشـمه ، خیابـان مطهـری از 
سرچشـمه تـا سـه را پایینـی مطهـری شـهر خـرم آباد 
امـکان واگذاری سـرویس FTTH را دارد و مشـتریان 
محتـرم جهـت آگاهـی از تعرفه هـای این سـرویس می 
www.tci. توانند به سـایت مخابـرات ایران به نشـانی

ir مراجعـه نماینـد .

سرانه بیمه جمعیت روستایی لرستان پرداخت شد
تمامـی  بیمـه  سـرانه  گفـت:  لرسـتان  سـالمت  بیمـه  مدیـرکل 
علـوم  دانشـگاه  بـه  بـه طـور کامـل  اسـتان  جمعیـت روسـتایی 

اسـت. شـده  پرداخـت  پزشـکی 
شـاهدخت فتحـی بیرانونـد در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت: 
اکنـون بیـش از 75 درصـد بیمه شـدگان روسـتایی اسـتان دارای 

دفترچـه درمانـی رایگان هسـتند.
جامـع  مراکـز  بـه  مراجعـه  صـورت  در  بیمـاران  داد:  ادامـه  وی 
سـالمت روسـتایی جهت ویزیت پزشـک 500 تومـان، پاراکلینیک 
15 درصـد و داروخانـه هـا 30 درصـد تعرفـه دولتـی را پرداخـت 

کنند. مـی 
مدیـرکل بیمـه سـالمت لرسـتان بیـان کـرد: داروهـای اعصـاب و 
روان و مکمـل هـای دارویـی بـه صـورت رایـگان و برخـی داروهـا 
ماننـد انسـولین بـا فرانشـیز ) پرداختی توسـط فـرد( 10 درصد با 

بیمـه شـدگان روسـتایی محاسـبه می شـود.

حـدود یـک میلیـون و 100 هـزار نفر از جمعیت اسـتان لرسـتان 
تحـت پوشـش بیمه هسـتند کـه 60 درصـد این جمعیـت را بیمه 
سـالمت در قالـب پنـج صنـدوق روسـتاییان و عشـایر، سـالمت 
همگانـی، کارکنـان دولـت، سـایر اقشـار و ایرانیـان تحت پوشـش 

دارد.

در دیـدار رئیـس کل دادگسـتری اسـتان لرسـتان با سـردار 
سـیف معـاون عملیـات بسـیج کشـور پیرامـون چگونگـی 
اجـرای دسـتورالعمل گشـت های بسـیج محله محـور بحث 

و بررسـی و تبـادل نظر شـد.
در ایـن دیـدار که در حوزه ریاسـت دادگسـتری کل اسـتان 
لرسـتان انجام شـد، رئیس کل دادگسـتری اسـتان لرسـتان 
ابـراز داشـت: انقـالب ما بـر پایه حضـور مردم شـکل گرفت 
و در طـی چهـل سـال گذشـته از عمـر بـا برکـت انقـالب 
اسـالمی، کلیـه موانـع، حـوادث و مشـکالت با حضـور مردم 

مرتفع شـده اسـت.
وی افـزود: در صحنـه هـای دفـاع مقدس و جنـگ تحمیلی 
ایـن مـردم بودنـد کـه نقـش اساسـی داشـتند و در شـرایط 
کنونـی کـه دشـمنان و بدخواهـان با گشـودن جبهـه نرم و 
جنـگ اقتصـادی و فرهنگـی علیـه مـا ایسـتاده اند بـاز این 
مـردم اسـت کـه بـا حضـور خـود بـه مقابله بـا دشـمنی ها 

رود. می 
رزم در ادامـه بیـان داشـت: بهتریـن جلـوه اشـتراک بسـیج 
امـروز و بسـیج در دوران جنـگ، حضـور مـردم در صحنـه 
هـای مختلـف رویارویی با دشـمنان انقالب اسـالمی اسـت.

رئیس شـورای قضایی اسـتان لرسـتان گفت: بسـیج از مردم 
و بـرای مـردم اسـت و در هـر عرصه و صحنـه ای که انقالب 

و نظـام تهدیـد شـود و نیازمنـد کمک و تعامل باشـد بسـیج 
و بسـیجی حضـور پیـدا می کنـد و آن گونه کـه حضرت امام 
خمینـی رحمـت اهلل علیـه فرمودنـد بسـیج شـجره طیبـه و 
درخـت تنـاور و پرثمـری اسـت کـه شـکوفه های آن بـوی 
بهـار وصـل و طراوت یقین و حدیث عشـق می دهـد و اینکه 
امـام خمینـی )ره( فرمودنـد افتخـارم این اسـت که من یک 

بسـیجی ام نشـان از جایـگاه رفیع و بزرگ بسـیج دارد.
وی ابـراز داشـت: بسـیج حافـظ ره آوردهای انقـالب جهانی 
اسـالم اسـت و مقـام معظـم رهبـری حفظـه اهلل هـم در 
تبییـن جایـگاه ارزشـمند بسـیج فرمودنـد تا بسـیج هسـت 
نظام اسـالمی و جمهوری اسـالمی از سوی دشـمنان تهدید 

نخواهـد شـد و ایـن یـک رکن اساسـی می باشـد.

رزم بـا اشـاره به اینکه خدمات بسـیج در عرصـه هایی چون 
سـازندگی، سـیل، زلزلـه و اخیـراً در موضـوع سـالمت مردم 
عزیـز میهنمـان فراموش ناشـدنی اسـت، بیان کـرد: ظرفیت 
عظیـم بسـیج می توانـد در کاهش آسـیب هـای اجتماعی و 
برقـراری نظـم و ارتقـاء امنیـت باثبـات و پایـدار در محالت 
نقـش اساسـی داشـته باشـد و بـا توجـه بـه محدودیت های 
امکانـات و منابـع نیـروی انتظامی، نیروهـای زحمتکش ناجا 
را در انجـام ماموریـت هـای محولـه یـاری رسـانده و کمـک 

ید. نما
نماینـده عالـی دسـتگاه قضایی ضمن اشـاره به گشـت های 
بسـیج محلـه محـور، گفـت: در مـواد 1 و 2 قانـون حمایـت 
قضایـی از بسـیج مصـوب سـال 1371 و آییـن نامـه اجرایی 
آن و مـاده 29 قانـون آییـن دادرسـی کیفـری مصوب سـال 
92 جایـگاه قانونـی بسـیج تعریـف گردیـده و بـا توجـه بـه 
اجرایـی گشـت هـای رضویـون در  تصویـب دسـتورالعمل 
شـورای امنیـت کشـور کـه سـندی بـرای فعالیـت نیروهای 
بسـیجی در راسـتای برخورد با جرایم مشـهود و پیشـگیری 
از وقـوع جرایمـی نظیـر سـرقت، منازعـات و درگیری هـا و 
مـواد مخـدر محسـوب مـی گـردد، امیدواریـم کـه بتوانیـم 
از ایـن ظرفیـت عظیـم مردمـی بـه شایسـتگی بهـره بـرده 

و اسـتفاده کنیـم.

کارگاه هـای تخصصـی برخـط )آنالیـن( فصـل زمسـتان 
بـرای بهـره مندی کـودکان ونوجوانـان لرسـتانی از فعالیت 
هـای فرهنگـی، هنـری و ادبی از طریق سـایت kpf.ir کار 

خـود را آغـاز کردند.
کارگاه هـای تخصصـی برخـط )آنالیـن( فصـل زمسـتان 
بـرای بهـره مندی کـودکان ونوجوانـان لرسـتانی از فعالیت 
هـای فرهنگـی، هنـری و ادبی از طریق سـایت kpf.ir کار 

خـود را آغـاز کردند 
بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل کانون لرسـتان؛ کارگاه 
هـای تخصصـی برخـط کانـون اسـتان لرسـتان از طریـق 

سـایت kpf.ir  کار خـود را آغـاز کردنـد
 محمدجوادمحمـدی گفـت: بعـداز اتمـام ثبـت نـام کارگاه 
کانـون  زمسـتان  فصـل  اسـتانی  برخـط  آموزشـی  هـای 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اسـتان لرسـتان، این 
کارگاه هـا بـه صـورت برخـط )آنالیـن( در زمینـه هـای 

فرهنگـی، هنـری و ادبـی کار خـود را آغـاز کردنـد.
و  کـودکان  فکـری  پـرورش  کانـون  در  افـزود:  محمـدی 
نوجوانـان اسـتان لرسـتان تعـداد 28 کارگاه مجـازی برای 
ترم زمسـتان 1399 تدارک دیده شـده اسـت کـه کودکان 
lorestan.kpf. و نوجوانـان عالقـه مند از طریق سـایت

ir  از ایـن کارگاه هـا بهـره منـد می شـوند.
نوجوانـان  و  کـودکان  فکـری  پـرورش  کانـون  مدیـرکل 
لرسـتان بـا تاکیـد بـر توجـه ویـژه بـه بـاال بـردن سـطح 
کمـی و کیفـی کارگاه هـای فصـل زمسـتان بیـان داشـت: 
سـواد  ادبـی،  هنـری،  فرهنگـی،  مجـازی  کارگاه هـای 
حـال  کارگاه  شـامل:  زندگـِی  مهارت هـای  و  اقتصـادی 
خـوش زندگـی- کارگاه قصه گویی)شعروداسـتان(- کارگاه 
قصـه گویـی فـن بیـان - کارگاه بـازی  و سـرگرمی-کارگاه 
کاردسـتی و اوریگامـی- کارگاه نجـوم - کارگاه سـرود - 
هنرهـای نمایشـی)بازیگری وتئاترکتابخانـه ای(- نقاشـی- 
داسـتان نویسـی، شـعر، طـرح هـای ادبـی عناویـن کارگاه 
هایـی هسـتند کـه در فصـل زمسـتان در کانـون مجـازی 

برگـزار مـی شـوند
 وی در پایـان عنـوان داشـت: 26 مرکـز ثابـت، سـیار و 
پسـتی کانون پـرورش فکری لرسـتان، بیـش از 62 کارگاه 
فرهنگـی، هنـری، ادبـی ، علمـی و...  به کـودکان ونوجوان 
در گروه هـای سـنی »نوبـاوه« )4 سـال به بـاال(، »نوخوان« 
)7 سـال بـه بـاال(، »نونهـال« )9 سـال بـه بـاال(، »نونگاه« 
)12 سـال بـه باال( و »نوجوان« )15 سـال بـه باال( خدمات 

ارائـه مـی دهد.

مهلت ارسال آثار به بخش امر 
به معروف جشنواره »ابوذر« 

تمدید شد 

رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه لرسـتان از تمدیـد زمـان 
پذیـرش آثـار در بخـش امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
جشـنواره رسـانه ای ابـوذر تـا 30 دی مـاه جاری، خبـر داد.

رضـا مریدی اصـل، رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه اسـتان 
لرسـتان با اشـاره به مشـارکت و اسـتقبال مطلوب اصحاب 
رسـانه ایـن اسـتان و رشـد کمی و کیفـی چهارمیـن دوره 
جشـنواره رسـانه ای ابـوذر، اظهـار کرد: با توجـه به ضرورت 
احیـای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ایـن بخـش بـه 

محورهـای ایـن جشـنواره اضافه شـد.
بـرای  زمینـه  ایجـاد  راسـتای  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت خبرنـگاران در بخـش امـر بـه معـروف و نهـی از 
منکـر جشـنواره ابـوذر لرسـتان مهلـت ارسـال آثار بـه این 
بخـش تـا پایان دی مـاه تمدید شـد، ادامـه داد: خبرنگاران 
عالقه منـد بـه شـرکت در بخـش امـر بـه معـروف و نهـی 
از منکـر می تواننـد آثـار خـود را تـا زمـان اعـالم شـده بـه 
 https://moojekhabar.ir/abozar.php نشـانی 
ارسـال کننـد کـه پـس از داوری بـه نفـرات اول تـا ششـم 

ایـن بخـش هدایایـی اعطـا خواهـد شـد.
رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه لرسـتان بـا اشـاره بـه اینکه 
چهارمیـن دوره جشـنواره ابـوذر در 9 قالـب خبـری و در 
محرومیت زدایـی،  مؤمنانـه،  کمـک  و  کرونـا  موضوعـات 
آسـیب های اجتماعـی، دفـاع مقـدس و بسـیج در اسـتان 
داور  چهـار  از  دوره  ایـن  در  گفـت:  اسـت،  شـده  برگـزار 
ایـن جشـنواره  بـه  ارسـالی  آثـار  داوری  بـرای  غیربومـی 
اسـتفاده شـده اسـت و اختتامیه جشـنواره ابـوذر بهمن ماه 
امسـال برگـزار و آثـار برتـر هـر بخش بـه مرحله کشـوری 

راه پیـدا خواهنـد کـرد.
مریدی اصـل از ارسـال 456 اثـر بـه این جشـنواره خبر داد 
و گفـت: در قالب هـای تیتـر 78 اثـر، خبر 37 اثـر، گزارش 
106 اثـر، مصاحبـه 51 اثـر، مقالـه و یادداشـت 103 اثـر، 
گـزارش خبـری 52 اثـر، عکس 18 اثـر، اینفوگرافـی 6 اثر 
و موشـن گرافی 3 اثـر به دبیرخانه جشـنواره ابوذر لرسـتان 

ارسـال  شـده است.

کمبود تخت ICU در لرستان نداریم

رئیــس  نیکبخــت  دکتــر  خبــری  نشســت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان لرســتان شــامگاه 
ــه  ــا اصحــاب رســانه ب ســه شــنبه  16 دی 99 ب
ــران و  ــاپی مدی ــال واتس ــازی در کان ــورت مج ص

ــد. ــتان برگزارش ــای لرس ــانه ه رس
 دکتــر نیکبخــت رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اســتان لرســتان در پاســخ بــه ســوال چــه  تعــداد 
تخــت ICU در اســتان  و آیــا در ایــن زمینــه 
ــال  ــت: در ح ــار داش ــود دارد ، اظه ــود وج کمب
ــه  ــم ک ــت ICU داری ــتان 224 تخ ــر در اس حاض
ــتان  ــت در اس ــا 147 تخ ــاری کرون ــل از بیم قب
وجــود داشــت و بعــد از بیمــاری کرونــا 77 تخــت 

ــه ایــن تعــداد اضافــه شــد . دیگــر ب
وی ادامــه داد: اگــر بیمــاری مثــل کرونــا نباشــد 
ــی  ــم ،ول هیــچ کمبــودی در حــوزه تخــت  نداری
ــتگی  ــا بس ــل کرون ــای مث ــاری ه ــود بیم ــا وج ب
بــه بیمــاران بدحــال دارد کــه در پیــک بیمــاری 
ــه  ــت  مواج ــا دو تخ ــک ی ــود ی ــا کمب ــا ب کرون

ــم شــد.  خواهی
نیکبخــت در خصــوص  تعــداد تخــت فعــال 
ــش  ــت در بخ ــرد: 2225  تخ ــه ک ــتان اضاف اس
دانشــگاهی داریــم و در بخــش غیــراز دانشــگاهی 
ــه  ــود دارد ، ک ــتان وج ــه 700 در اس ــک ب نزدی
ــت  ــه 1.7 تخ ــور ک ــن  کش ــه میانگی ــبت ب نس
ــا  ــی ب ــم ول ــه داری ــت  0.2 فاصل ــزار نفراس در ه
توجــه بــه راه انــدازی  تخــت هــای کوهدشــت و 
دورود  از مــرز میانگیــن  عبــور خواهیــم کــرد و 
امیدواریــم تــا ســال 1404 بــه رقــم 2 تخــت در 

ــیم. ــزار برس ه
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان لرســتان  
ــعه  ــن در توس ــارکت خیری ــزان مش ــورد می در م
ــی اســتان لرســتان  ،  و تاســیس فضاهــای درمان

ــارد  ــران در مجمــوع 20 میلی ــان داشــت:  خی بی
و 210میلیــون تومــان از ابتــدا ســال 99 تاکنــون 
کمــک کردنــد، کــه بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا 
کــه بــر کســب و کار تاثیــر داشــت میــزان کمــک 

خیــران نســبت بــه قبــل کمتــر بــوده اســت.
تعطیلــی  وی در خصــوص آخریــن وضعیــت 

دانشــگاه های علــوم پزشــکی لرســتان در بحــران 
ــت زرد و نارنجــی  ــت: چــون در وضعی ــا گف کرون
ــان  ــوم پزشــکی همچن هســتیم دانشــگاههای عل
تعطیــل مــی باشــند و ایــن رونــد ادامــه خواهــد 
غیــر  بصــورت  همچنــان  کالســها  و  داشــت 

ــود. ــی ش ــزار م ــوری برگ حض

افزایش مصرف گاز اختالل در تأمین 
برق را به دنبال دارد 

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان لرسـتان از برق رسـانی به 
سـه روسـتای بـاغ میربـگ و احمـد آبـاد سرکشـتی شهرسـتان نورآبـاد و 

روسـتای فقیرآزادبخـت شهرسـتان کوهدشـت خبـر داد.
مهنـدس فریـدون خودنیا اظهار داشـت: برقرسـانی به روسـتاهای فوق در 
کمتـر از  10 روز و بـا هزینـه ای قریب به 10 میلیـارد ریال صورت گرفت.

مهنـدس خودنیـا گفـت: برقرسـانی بـه روسـتاها یکـی از شـاخصه هـای 
رسـیدن بـه کاهـش محرومیـت ، توسـعه پایـدار و زمینـه سـاز مهاجـرت 

معکـوس و همچنیـن جلوگیـری از مهاجـرت بـه شـهرها مـی باشـد.
مهنـدس خودنیـا گفت:جهـت برقرسـانی بـه ایـن روسـتاها 1700 متـر 
شـبکه فشـار متوسـط و 1100 متـر شـبکه فشـار ضعیـف و سـه دسـتگاه 
پسـت هوایـی احـداث شـد و 32 خانـوار از نعمـت بـرق برخـوردار شـدند.
وی در ادامه با اشـاره به اینکه اکثر روسـتاهای باالی 10 خانوار اسـتان از 
نعمـت بـرق برخوردارند؛ ابراز داشـت: با توجـه به گسـتردگی و پراکندگی 
روسـتاهای اسـتان و همچنین شـرایط سـخت کوهسـتانی و صعب العبور 
بـودن راه دسترسـی و...، خوشـبختانه بـا تالش نیروهـای زحمت کش این 
شـرکت، توانسـته ایم 98 درصد از روسـتاهای باالی 5 خانوار را برقرسـانی 
نماییـم و ان شـاءاهلل بتوانیـم در آینـده ی نزدیـک بـرق رسـانی بـه دیگـر 
روسـتاهای فاقـد بـرق را انجـام و جشـن پایـان برقرسـانی بـه روسـتاهای 

بـاالی 5 خانوار را برگـزار نماییم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد:

کاشت 7 هزار نهال در خرم آباد
روح اهلل فکوری موسـس بیمارسـتان شـفا به پاس 7 هزار 
سـال تمـدن ایـران زمین با هزینه شـخصی خـود 7 هزار 

نهـال در خرم آبـاد غرس مـی نمایند.
دکتـر روح الـه فکـوری موسـس و رئیـس هیئـت مدیـره 
بیمارسـتان شـفا در نظـر دارد 7 هـزار نهـال سـرو را در 

شـهر خرم آبـاد غـرس نمایـد
هزینـه خریـد ایـن 7 هـزار نهـال از سـوی دکتـر فکوری 

تامیـن خواهد شـد.
وی هـدف از ایـن اقـدام را گرامیداشـت 7 هـزار سـال 

تمـدن ایـران زمیـن عنـوان کـرده اسـت.
جانمایـی  از  پـس  هـا  نهـال  ایـن  کاشـت  شـده  مقـرر 

مناسـب و فراهـم کـردن زمینـه غرس توسـط شـهرداری 
طـی روزهـا و هفتـه هـای آتـی انجـام شـود.

در راستای پویش سبز گاز رسانی
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زندگی نامه شهید ابوطالب 
مختاری

بسم اهلل الرحمن الرحیم
شـهید ابوطالـب مختاری در سـال 1344 در 
خانـواده ای مذهبـی در روسـتای سـیاه دول 

علیـا از توابع شهرسـتان سلسـله
 چشـم بـه جهان گشـود. پس از طـی دوران 
کودکـی در زادگاهـش شـروع بـه تحصیـل 

علـم نمـود و در کنـار درس
 بـه خانـواده هـم کمـک می نمـود. از همـان 
خـاص  اعتقـادات  دارای  نوجوانـی  دوران 
بـود و در کنـار پـدر کـه ازنظـر مذهبـی در 
میـان طایفـه شـهرت داشـت امـور دینـی و 
و  تقـوا  فراگرفـت.  را  اسـالمی  آموزه هـای 
و  بـود  زندگـی اش  سـرلوحه  امربه معـروف 
همیشـه و در هرلحظـه از یـاد و نـام خداوند 
در  نمی نمـود.  کوتاهـی  نمـاز  برپاداشـتن  و 
سـال 1357 دوشـادوش مـردم برعلیـه رژیم 
اطالعیـه  و  برخاسـت  مبـارزه  بـه  طاغـوت 
بـا  می نمـود.  توزیـع  را  امـام  عکس هـای  و 
جبهه هـای  راهـی  تحمیلـی  جنـگ  شـروع 

جنـوب شـد و در لشـگرهای مختلـف
 چـه در جنـوب و چـه در غرب بـرای احیای 
مشـغول  مملکـت  از  دفـاع  و  اسـالم  دیـن 

بـود. انجام وظیفـه 
نیسـت  فراموش شـدنی  کـه  خاطراتـش  از   
در نامه هایـی کـه بـرای خانـواده می نوشـت 
ایـن بـود که همیشـه تأکیـد بر به پا داشـتن 
نمـاز و روزه و انجـام کار بـرای رضـای خـدا 
داشـت. سـرانجام در تاریـخ 1365/12/5 در 
جبهـه نبـرد حـق علیـه باطـل در شـلمچه 

نوشید. شـربت شـهادت 
ابوطالـب  شـهید  وصیت نامـه  از  فرازهایـی 

مختـاری
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

خدایـا تـو می دانی هدفـم تو و قـرآن و دفاع 
از اسـالم اسـت، وقتی می بینم شـرق و غرب 

به میهـن عزیزم
خـون  و  خـاک  بـه  را  همـه  و  می تازنـد   
جبهـه  بـه  و  بنشـینم  چگونـه  می کشـند، 
لبیـک نگویـم و  نـدای رهبـرم  بـه  نـروم و 
حضـرت  شـهیدان  سـاالر  راه  ادامه دهنـده 
اباعبـداهلل الحسـین )ع( نباشـم. خداونـدا از 

بگویـم شـکوهت  و  هیبـت 
یـا از رحمانیتـت، یا از نعمت هـای بی پایانت، 
ای خـدای رحمـان بنگـر چگونه دلـم از این 
دنیـای فانـی بریـده، نظـر کـن کـه چگونـه 
هـوس کـوی تـو را کـرده ام و عـزم سـفر بـه 

سـویت را دارد.
بارالهـا قسـمت می دهم در این دنیا شـهادت 
و آن لحظـه موعـود کـه در انتظارش هسـتم 
چنـان سـاز کـه نام تـو در قلبم بگنجـد و در 
آخـرت شـفاعت آل محمـد )ص( را نصیبـم 

گردان.
بـرادران و خواهـران بدانیـد کـه اسـالم تنها 
راه نجـات و سـعادت ماسـت همیشـه به یاد 
خـدا باشـید و فرامیـن او را عمـل کنیـد و 
و  امـام  مقلـد  و  پشـتیبان  قلـب  از صمیـم 
والیت فقیـه باشـید و همیشـه ذکـر خـدا را 
فرامـوش نکنیـد و نمـاز را بـه پاداریـد و امام 
را همراهـی کنیـد، اگـر ایـن اعمـال را انجام 

دهیـد فریـب شـیطان را نمی خوریـد.
دنیـا عرصـه امتحان اسـت و ما خلق شـده ایم 
قـرار  الهـی  امتحـان  و  آزمایـش  مـورد  تـا 

گیریـم، سـرای واقعـی آخـرت اسـت
 و انسـان در همـه حـال باید خـدا را در نظر 
داشـته باشـد کـه تمـام مشـکالت انسـان از 
می گیـرد،  سرچشـمه  خـدا  یـاد  فراموشـی 
تقـوا را سـرلوحه زندگی خود قـرار دهید که 
قطعـاً بـر هـوای نفـس غلبـه خواهیـد کـرد. 
بـه احـکام دیـن عمـل نماییـد و خودتـان را 
محـدود بـه زندگـی مـادی و دنیـوی نکنیدو 
نگذاریـد انقـالب بـه دسـت نااهـالن بیفتد و 

از خـون شـهدا محافظـت نمایید.
بـه خـدا تـوکل کنیـد و از او ظهـور آقـا امام 

زمـان )عج( را خواسـتار باشـید.

فضای مجازی ؛ تیغ دو لبه /مراقب فرزندانمان در فضای مجازی باشیم
فضـای مجـازی بـه  عنـوان ابـزار ارتباطـی نوین در عصـر حاضر 
همچـون تیـغ دو لبـه ای اسـت کـه هـم فرصت هـای خوبـی را 
بـرای پیشـرفت فرد فراهـم کرده و هم می تواند بسـتر مناسـبی 

بـرای آسـیب دیدن افـراد ایجـاد کند
دنیـای امـروزی عصـر ارتباطـات اسـت و در هـر جـای جـای 
زندگـی انسـان، جلوه های حضـور فناوری اطالعـات و ارتباطات 
بـه چشـم مـی خـورد. اینترنـت و سـرویس هـای ارائه شـده در 
قالـب آن، ابـزار قدرتمندی اسـت که هـم می تواند باعث فسـاد 
گـردد و هـم ابـزار آمـوزش و تعلیـم و رشـد علمـی، فرهنگـی و 

اجتماعـی نوجوانـان را فراهـم آورد...
بـا  دارد:  متعـددی  مزایـای  اینترنـت  از  گسـترده  اسـتفاده 
اسـتفاده از اینترنـت می تـوان بـا هرکسـی در هرکجـای ایـن 
کـره خاکـی ارتبـاط برقـرار کـرد، با چنـد کلیک سـاده یا لمس 
صفحه نمایـش می تـوان از علـوم و فنـون مختلـف مطلـع شـد، 
کار هـا و پروژه هـای مختلـف را به صـورت دورکاری انجـام داد، 
معامـالت مالـی و بانکـی را بی دغدغه و به سـادگی هرچه تمام تر 
انجـام داد و…. بـا ایـن حـال، فضـای اینترنـت ضـرر و زیان هایی 
نیـز دارد کـه در ادامـه، بـا برخـی از آسـیب های فضـای مجازی 

بـرای کـودکان آشـنا خواهیم شـد.
امـروز بـا گسـترش اسـتفاده از فضـای مجـازی بـه ویـژه بیـن 
نوجوانـان، لـزوم آمـوزش فرهنـگ و سـواد اسـتفاده صحیـح از 

ایـن فضـا بیـش از پیـش احسـاس می شـود چـرا کـه اسـتفاده 
از ایـن فضـا بـه دلیـل فوایدی کـه در کنـار آسـیب هایش دارد، 

اسـت. ناپذیر  اجتنـاب 
از نظـر  دوران نوجوانـی دوران حسـاس و ویـژه ای اسـت کـه 
ماهیـت بـا دوران قبـل و بعـد از خـود بسـیار متفـاوت اسـت و 
از دیـد جامعـه شناسـان و روانشناسـان دوران بسـیار حیاتی در 

زندگـی هـر انسـان بـر شـمرده می شـود .
اسـتقالل طلبـی و بلـوغ جنسـی در ایـن دوران باعـث می شـود 
کنتـرل والدیـن بـر فرزنـدان سـخت تر و خطر بیشـتر در کمین 
باشـد و نگرانـی بـرای فرزنـدان در این سـن همیشـه بیشـتر از 

هر زمـان دیگـری بوده اسـت.

انـزوا و افسـردگی از آسـیب های روان شـناختی رایـج اسـتفاده 
از فضـای مجـازی بـرای کـودکان  و نوجوانـان هسـتند. ایـن 
آسـیب ها به ویـژه کودکانـی را تحت تأثیـر قـرار می دهنـد کـه 
از  به نوعـی  و  می کننـد  سـپری  اینترنـت  در  را  زیـادی  زمـان 
اجتمـاع و تمـاس رودررو بـا دیگـران بـه دور افتاده انـد. فضـای 
مجـازی نقـش نوعـی محـرک مصنوعی را بـرای کـودکان بازی 
می کنـد و اگـر در اسـتفاده از آن زیـاده روی شـود، کـودک در 
مواجهـه بـا فعالیت هـای معمـول روزمـره کسـل و بی حوصلـه 

شـد. خواهد 
نامحـدود  انتهـا و  از دنیـای بـی  بـا گسـترش اسـتفاده  حـال 
و  مفیـد  مطالـب  انـواع  بـه  نوجوانـان  دسترسـی  و  مجـازی 
همچنیـن خطرنـاک، دلشـوره بـرای آینده این نسـل بـه مراتب 
بیشـتر شـده اسـت. نوجوانانـی کـه شـیوع کرونا حتـی آموزش 
و درس هایشـان را هـم بـه بسـتر مجـازی کشـاند، اگـر بـه حال 
خـود رهـا شـوند و اگر آمـوزش اسـتفاده از ایـن امکانـات را در 
سـنین مناسـب دریافـت نکننـد، در آینـده جامعه آسـیب دیده 
و بیمـاری را می سـازند کـه احتمـاال نمی تواننـد فرزنـدان بهتـر 
از خـود تربیـت کننـد و ایـن زنجیـره بیمـاری تـا نسـل ها ادامه 

داشـت خواهد 
پـرورش روانـی و همزیسـتی  بنیادیـن  را رکـن  اگـر خانـواده 
اجتماعـی بدانیـم، رسـانه های گروهـی و شـبکه های اجتماعـی 

باشـند.  خانـواده  ارزش هـای  و  منافـع  خدمـت  در  بایـد  هـم 
اسـتفاده نادرسـت از رسـانه های گروهی و اینترنت، بسـیاری از 
جنبه هـای مهـم زندگی مثل همنشـینی خانواده، بـازی گروهی 
بیـرون از خانـه، ورزش کـردن و از همـه مهم تـر خـواب را بـا 

چالـش همـراه می کنـد.
آشـنا کــردن جــوانان مخصوصـاً دختـران بـه آســیب هــای 
فضـای مجـازی و آمـوزش راه هـای صحیـح، همراهـی خانـواده 
بـا فــرزندان، ایجـاد رابطـه اعتمـاد بیـن والدیـن و فــرزندان، 
نکشـاندن روابــط فــضای مــجازی به فضـای واقعـی، پرهیز از 
وبگـردی هـای بـی هـدف، اسـتفاده از رسـانه ها،عـدم انتشـار 
اطالعـات شـخصی و خانوادگـی و آمـوزش اسـتفاده از فضـای 
مجـازی توسـط خانـواده بـه فرزنـدان خـود میتوانـد از بـروز 
مشـکالت بـرای جوانـان و نوجوانـان جلوگیـری نماید. در ایــن 
مــیان نهادهای فــرهنگی بایـد آموزش هـای الزم را به والدین 

بدهنـد و فاصلـه آنهـا را بـا نسـل امـروز کمتـر کننـد.
لـذا، چنانچـه خانـواده ها نسـبت به شـیوه هـای جدیـد ارتباط 
فرزنـدان خود آگاهی و شــناخت کافی والزم را داشـته باشـند، 
از انجـام بسـیاری از جرایـم و ارتباطات پنهانی آنان جــلوگیری 

بـه عــمل می آید.
یادداشت: فاطمه کردعلیوند

طرح  هرهفته با یک شهید لرستانی

ضرورت توسعه خدمات شهری در مناطق 
حاشیه ای خرم آباد

اجـرای  ضـرورت  بـر  خرم آبـاد  شـهردار 
مناطـق  در  فرهنگـی  و  عمرانـی  طرح هـای 
حاشـیه ای و کمتـر برخوردار این شـهر تاکید 

. د کر
محمد شـریفی مقدم در جلسـه دیـدار اعضای 
شـورای اسـالمی شـهر، شـهردار و معاونـان 
ایـن  مـردم  نماینـده  بـا  خرم آبـاد  شـهردار 
شـهر در مجلس شـورای اسـالمی با اشاره به 
تهاتـر 45 میلیارد ریالی شـهرداری این شـهر 
بـا قـرارگاه خاتم االنبیـاء، اظهار کـرد: با توجه 
بـه این کـه در سـال 1400 هـم منابـع مالـی 
بنـد )و( را خواهیـم داشـت، بنابراین ضرورت 
دارد تـا نماینـدگان و شـورای شـهر اجـرای 

پروژه هـای شـهری را آغـاز کننـد.
وی ادامـه داد: پیگیـری امـور مرتبـط با ابنیه 
غیـر تاریخـی در حـال تخریـب پـادگان 07، 
انقـالب  خیابـان  تعریـض  دوم  فـاز  اجـرای 
بـا مشـارکت بانـک پاسـارگاد و تهاتـر بـرای 
بـه شـهرداری واگـذار  برج هـای دوقلـو کـه 
شـده از پروژه هـای شـهری در دسـت اقـدام 

اسـت. خرم آبـاد  شـهرداری 
سـال  دو  رویکـرد  خوشـبختانه  افـزود:  وی 
اخیر شـورای اسـالمی شـهر در زمینه اجرای 
طرح هـای فرهنگـی در مناطق کمتر توسـعه 
یافتـه بـر احـداث سـراهای محلـه بـوده قرار 

گرفتـه اسـت، لذا در ایـن مناطـق زمین های 
بالاسـتفاده ای وجـود دارد کـه اگر مسـئوالن 
کننـد  همـکاری  جوانـان  و  ورزش  سـازمان 
می توانیـم بـرای رونـق ورزش هـای همگانـی 

طرح هـای مشـترک را اجـرا کنیـم.
شـهردار خرم آبـاد گفـت: اجـرای طرح هـای 
دیگـر  اسـتان های  در  شـهری  بازآفرینـی 
موفـق بـوده اسـت، امـا، در خرم آبـاد در ایـن 
حاشیه نشـین  بافت هـای  و  فرسـوده  بافـت 
بـا مشـکالتی چـون تأمین آسـفالت، توسـعه 
فضـای سـبز و تملـک اراضی مواجه هسـتیم.
پیگیـری  بـا  کـرد:  عنـوان  شـریفی مقدم 
پنـج  بـه مبلـغ  اعتبـاری  لرسـتان  اسـتاندار 
دره  سـامان دهی  بـرای  تومـان  میلیـارد 
اسـدآبادی اختصـاص داده شـده اسـت، امـا 
رئیـس جمهـور کل اعتبارات بازآفرینی سـال 
جـاری را بـه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 

اسـت. داده  اختصـاص 

شهردار خرم آباد:

اعتبارات راه روستایی متناسب با نیاز لرستان نیست

بـا توجـه بـه وضعیـت راههـای روسـتایی در 
اسـتان و عـدم وجـود زیرسـاخت های الزم در 
ایـن حوزه، اعتبارات راه روسـتایی متناسـب با 

نیاز اسـتان نیسـت.
سلسـله  نماینـده  ابراهیمـی  یحیـی  دکتـر 
در  اسـالمی   شـورای  مجلـس  در  دلفـان  و 
جلسـه ای کـه بـا موضـوع بررسـی مشـکالت 
و موانـع پروژه هـای این شهرسـتانها بـا حضور 
در  خدمت رسـان  دسـتگاه های  کل  مدیـران 
محـل فرمانـداری نورآبـاد برگـزار شـد، گفت: 
راهـداری لرسـتان اقدامـات خوبی در راسـتای 

بهبـود زیرسـاخت های شهرسـتانهای سلسـله 
و دلفـان در حـوزه راه هـای اصلـی و روسـتایی 
انجـام داده اسـت کـه جـای تقدیـر دارد امـا 
بـا توجـه بـه انباشـت محرومیـت می بایسـت 
توجـه بیشـتری بـه ایـن شهرسـتانها معطوف 

گردد.
وی نسـبت بـه پیگیـری اختصـاص 5 میلیارد 
تومـان اعتبـار اسـتانی بـه راهـداری لرسـتان 
قـول مسـاعد داد و خواسـتار توجـه ویـژه بـه 
راه های روسـتایی و بازسـازی پل های آسـیب 
دیـده شهرسـتان های سلسـله و دلفان گردید.
مهنـدس عبـاس شـرفی مدیـرکل راهـداری و 
حمـل و نقـل جاده ای لرسـتان در این جلسـه 
پروژه هـای  و  عملکـرد  از  گزارشـی  ارائـه  بـا 
پیشـنهادی این اداره کل در شهرسـتان دلفان 
گفـت: از مجمـوع بالغ بـر 1034)هـزار و 34(
ثبـت شـده سـیل  تومـان خسـارت  میلیـارد 
در سـامانه سـجاد مبلـغ 230 میلیـارد تومـان 
تخصیـص یافتـه کـه 80درصـد آن در قالـب 

اسـناد خزانـه اسـالمی و مابقـی نقـدی بـوده 
ست. ا

احـداث  و  بازسـازی  تعمیـر،  افـزود:  شـرفی 
پل هـای ده یوسـفان، حسـن گاویـار، یارآبـاد، 
چم کریـم  تنگ پـری،  حبیب ونـد،  خوشـنام، 
و سـیالیا بـا اعتبـاری بالـغ بـر چهـار میلیـارد 
و 800 میلیـون تومـان در حـوزه راهـداری و 
4دسـتگاه پـل نیـز در مسـیر گردشـگری آب 
گرم شهرسـتان دلفـان در حوزه راه روسـتایی 

در حـال اجـرا اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه روکـش آسـفالت راههـای 
 29 طـول  بـه  روسـتایی  و  فرعـی  اصلـی،  
کیلومتـر بـا اعتبـاری بالـغ بـر 11 میلیـارد و 
400 میلیـون تومـان اجـرا شـده اسـت، گفت: 
در قالـب طـرح ابـرار در مرحلـه اول آسـفالت 
روسـتاهای چشـمه حاجی محمـد، میان تنگ 
باال و پایین و زیرسـازی و قیرپاشـی محورهای 

سـرمه و قالتـه نیـز انجام شـده اسـت.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 

راههـای  شـن ریزی  داشـت:  اظهـار  لرسـتان 
آبـاد  علـی  بوربـور،  جعفرآبـاد،  روسـتایی 
پیردوسـتی و چـواری بـه طـول 20 کیلومتـر 

اسـت. شـده  تکمیـل  امانـی  به صـورت 
وضعیـت  بـه  توجـه  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
راههـای روسـتایی در اسـتان و عـدم وجـود 
زیرسـاخت های الزم در ایـن حـوزه، اعتبـارات 
راه روسـتایی متناسـب بـا نیاز اسـتان نیسـت، 
گفـت: در حال حاضر پروژه های راه روسـتایی 
تلیـاب، علـی آبـاد، گاوکـش و گشـه بـه طول 
21 کیلومتـر و اعتبـار 3.5 میلیـارد تومـان در 

حـال عقـد قـرارداد می باشـد.
شـرفی خاطرنشـان کـرد: بـا توجه به اسـتانی 
راه هـای  تکمیـل  و  توسـعه  اعتبـارات  شـدن 
شهرسـتان  نماینـده  می طلبـد  روسـتایی، 
اعتبـارات  تخصیـص  پیگیـری  درخصـوص 
اسـتانی مسـاعدت الزم را با اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای لرسـتان داشـته باشـد.

پرداخت تسهیالت برای اجرای طرح سیستم آبیاری 
نوین در اراضی کشاورزی

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی لرستان از پرداخت 
اعتبـار به کشـاورزان این اسـتان برای اجـرای طرح 
سیسـتم آبیـاری نویـن در اراضـی کشـاورزی خبـر 

داد.
اسـفندیار حسـنی مقـدم در جلسـه شـورای اداری 
در  کوهدشـت  شهرسـتان  »کوهنانـی«  منطقـه 
خصـوص تقاضـای کشـاورزان منطقه »رودبـار« در 
مـورد نیـاز اراضـی کشـاورزی ایـن منطقـه، اظهـار 
کـرد: بـا وجـود اینکـه اکنـون اراضـی کشـاورزی 
منطقـه تحـت تملـک سـد اسـت، امـا کشـاورزان 

اقـدام بـه کشـت و کار کرده انـد.
جلسـه  ایـن  مصوبـات  از  یکـی  امـا  افـزود:  وی، 
اختصـاص کـود بـه اراضـی تحت تملک سـد اسـت 

تـا زمانـی کـه زیـر آب نرفته انـد.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی لرسـتان، گفت: با 
توجـه بـه اینکـه اکنـون توزیع کـود بر اسـاس ثبت 
نـام در سـامانه انجـام می شـود، بـرای هـر هکتـار 
زمیـن دیـم یـک کیسـه کـود و هـر هکتـار زمیـن 

آبـی دو کیسـه اختصـاص می دهیـم.
حسـنی مقـدم در خصـوص بنـد انحرافـی و احداث 
سـد و بندهـای آبگیـر نیـز عنوان کـرد: مـا از منابع 
طبیعـی درخواسـت می کنیـم تـا مطالعـات الزم را 
انجـام و از محـل اعتبـارات سـال آینـده آبخیزداری 

ایـن موضـوع را پیگیـری کنند.
وی، ادامـه داد: در خصـوص تقاضـای اهالی مبنی بر 
احـداث کارخانـه سـبدبافی برای برداشـت محصول 
انـار کوهنانـی و رودبـار، بایـد بهره بـرداران یک نفر 
کـه اهلیـت الزم را داشـته باشـد معرفـی کننـد تـا 

پـس از دریافـت مجـوز بـه بانک معرفی شـود.
در  لرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
خصـوص اسـتقرار سـاختمان و نیـروی دامپزشـکی 
بررسـی  از  پـس  گفـت:  نیـز،  رودبـار  منطقـه  در 
هـم از نیروهـای خصوصـی هـم نیروهـای دولتـی 

دامپزشـکی برای رفع مشـکل دامپزشـک و واکسـن 
دام اسـتفاده خواهیـم کـرد.

حسـنی مقـدم، تأکید کـرد: توصیه ما برای توسـعه 
باغـات نـه در اراضـی کـه تحـت تملـک سـد قـرار 
دارنـد بلکـه اراضـی دیگر کشـت انـار، پسـته و گیاه 
دارویـی زعفـران در قطعـات یـک هـزار و دو هـزار 

اسـت. متری 
وی، افـزود: در خصـوص جاده بین مـزارع نیز تاکید 
در  جـاده  دو  آینـده  سـال  اعتبـارات  از  می کنیـم 
منطقـه کوهنانـی که اولویت دار هسـتند شناسـایی 

و معرفـی کنند.
در  لرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
در  نویـن  آبیـاری  سیسـتم  اجـرای  خصـوص 
زمین هـای آبـی کـه زیـر سـد نیسـتند نیـز، عنوان 
کـرد: اعتبـارات سـازمان جهـاد کشـاورزی در ایـن 
خصـوص نامحـدود اسـت، منتهـی بـه شـرطی کـه 
اراضـی جـزو منابـع ملـی نبـوده و تخصیـص آب 

می گیـرد. صـورت  باشـند  داشـته 
حسـنی مقـدم، گفـت: اعتبـار تخصیص داده شـده 
بـرای آبیـاری نویـن 11 میلیـون تومـان بـرای هـر 
هکتـار زمینـی کـه از آبیـاری بارانـی و 23 میلیـون 
آبیـاری  از  کـه  زمیـن  هکتـار  هـر  بـرای  تومـان 

قطـره ای اسـتفاده کننـد، اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد؛
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راه اندازي بازارچه و رستوران طبخ غذا هاي دریایي در لرستان ضروري است

مدیــرکل شــیالت لرســتان از ایجــاد  و راه انــدازي بازارچه 
هــا و رســتورانهاي طبــخ رســتورانهاي دریایــي خبرداد. 

کیــارس بیرانونــد در مصاحبــه خبــري خــود باخبــر نــگار 
ــدازي  ــاد  و راه ان ــتان  از ایج ــز لرس ــیماي مرک ــدا وس ص
ــي  ــتورانهاي دریای ــخ رس ــتورانهاي طب ــا و رس ــه ه بازارچ
ــه  ــراي احــداث ایــن بازارچــه زمینــي ب خبــرداد و گفت:ب
ــار  ــه  در اختی ــوده ک ــاز ب ــر نی ــزار مت ــک ه ــاحت  ی مس

ــم . ــرار دادی ــرمایه گذار ق س
وی ادامــه داد: بازارچــه و رســتوران طبــخ غذا هــاي 
دریایــي بــراي اولیــن بــار در خرم آبــاد احــداث و بعــد در 

ــد. ــد ش ــدازي خواه ــز راه ان ــر نی ــتان هاي دیگ شهرس

لرستان به قطب تولید ماهیان خاویاری کشور 
تبدیل می شود

ــن  ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــیالت لرس ــرکل ش مدی
اســتان ظرفیــت تبدیــل شــدن بــه قطــب تولیــد ماهیــان 
خاویــاری کشــور را دارد، گفــت: تولیــد بیــش از 20 هــزار 

ــاری در دســتور کار اســت. ــن ماهــی خاوی ت
کیــارش بیرانونــد ، اظهــار داشــت: ســال 93 حتــی یــک 
گــرم تولیــد ماهیــان خاویــاری نداشــتیم امــا امــروز 

ــاری در اســتان  ــن ماهــی خاوی ــرورش هــزار ت ظرفیــت پ
ایجــاد شــده اســت.

ــان  ــد ماهی ــر تولی ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــا در ح ــرد و ازن ــهرهای دورود، بروج ــاری در ش خاوی
انجــام اســت، افــزود: بنــا داریــم شهرســتان های جنوبــی 
ــم. ــروری مطــرح کنی ــوان قطــب آبزی پ ــه عن اســتان را ب

مدیــرکل شــیالت لرســتان خاطرنشــان کــرد: یــک مجتمع 
ــن  ــت 600 ت ــا ظرفی ــه ب ــم ک ــر داری ــاری در پلدخت خاوی

گوشــت  و 10 تــن خاویــار در ســال فعالیــت می کنــد؛ فــاز 
ــاز  ــاخت های ف ــده و زیرس ــاح ش ــع افتت ــن مجتم اول ای
ــال  ــا دو س ــک ی ــی ی ــه ط ــت ک ــرا اس ــال اج دوم در ح

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب آین
ــد  ــث تولی ــه در بح ــی ک ــن ظرفیت ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــون  ــت چ ــی نیس ــده کاف ــاد ش ــتان ایج ــار در لرس خاوی
ــد  ــه لرســتان می توان ــم ک ــی برده ای ــه پ ــن نکت ــه ای ــا ب م
ــد. ــیا باش ــی آس ــاری کشــور و حت ــان خاوی قطــب ماهی

ــام  ــه انج ــی ک ــاس برنامه ریزی ــرد: براس ــان ک ــد بی بیرانون
شــده، بناداریــم مطالعــات چندیــن مجتمــع در پلدختــر، 
ــان برســانیم  ــه پای ــه زودی ب رومشــکان و کوهدشــت را ب
و آنهــا را وارد فــاز اجــرا کنیــم تــا بیــش از 20 هــزار تــن 

ماهــی خاویــاری در لرســتان تولیــد کنیــم.

مدیرکل شیالت لرستان

توزیع 1000 کوله پشتی لوازم التحریر بین دانش آموزان 
نیازمند و تحت پوشش بهزیستی

ــه  ــع 1000 کول ــتان از توزی ــتی لرس ــر کل بهزیس مدی
پشــتی لــوازم التحریــر بیــن دانــش آمــوزان نیازمنــد و 
تحــت پوشــش بهزیســتی بــه ارزش 640 میلیــون لایر 

خبــر داد.
ــن و نیــک  ــان اینکــه خیری ــا بی ــر کل بهزیســتی ب مدی
اندیشــان بــه واقــع دیــن خــود را در ایــن طــرح »پــازل 
ــتی  ــه پش ــت: 1000 کول ــد گف ــرده ان ــی« ادا ک همدل
ــد  ــوزان نیازمن ــش آم ــرای دان ــر ب ــوازم التحری ــر از ل پ
تحــت پوشــش بهزیســتی بــه همــت خیریــن و ابتــکار 
همــکاران در بهزیســتی کشــور در قالــب پویــش پــازل 
همدلــی بــه ارزش 640 میلیــون لایر تهیــه و بیــن ایــن 

عزیــزان توزیــع شــد. 
 وی بــا بیــان اینکــه در طــرح پــازل همدلــی شهرســتان 
ارزش  بــه  را  جــذب  میــزان  بیشــترین  الیگــودرز 
ــتان   ــهم و شهرس ــد س ــا 17 درص ــون لایر ب 121 میلی
ــزان جــذب و ســهم را داشــته  ــن می رومشــکان کمتری
ــا و  ــرح ه ــن ط ــت ای ــد اس ــرد: امی ــح ک ــت، تصری اس
ــه همــت  ــم ب ــه داشــته باشــد و بتوانی ــا ادام ــش ه پوی
ــک  ــتین نی ــه از آس ــی ک ــتهای مهربان ــن و دس خیری

اندیشــان بیــرون مــی آیــد در راســتای اهداف ســازمانی 
ــم. گام برداری

  کــرم یــاری هــدف از اجــرای طــرح پــازل همدلــی را 
ــد و  ــوزان نیازمن ــش آم ــی دان ــای تحصیل ــن نیازه تامی
برابــری آموزشــی عنــوان کــرد و افــزود،  مــردم اســتان 
ــات  ــن قطع ــد ای ــی و خری ــاق و همدل ــا وف ــتان ب لرس
ــودکان  ــن ک ــادی ای ــزار لایر در ش ــه ارزش 100 ه ب
ــزان مــی  ــن عزی ــان ای ــر لب و نشــاندن لبخنــدی کــه ب

ــد. نشــیند مشــارکت کردن


