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خادمی
جوانان و مدیران ناکارآمد

متن کامل در صفحه 2

 صفحه 3

برخورد با مدیــران ناکارآمد 
موضوعی است که همواره از 
مطرح  ارشد  مسووالن  سوی 
می شــود تا بلکه هشــداری 
باشد به آن دسته از مدیرانی 
که نمی توانند اهداف مدنظر را در جهت توســعه 
و پیشــرفت به خوبی اجرا کــرده و به جای آن که 
گره گشای مشــکالت مردم باشــند خود عاملی 
برای بروز آن شــده اند. در سالیان گذشته بارها و 
بارها شاهد آن بودیم که استانداران ادوار مختلف 
لرستان برخورد جدی با مدیران ناکارآمد را مطرح 
کردند. اوایل دهه ۹۰ بــود که حبیب اله دهمرده 
استاندار وقت لرســتان با برکناری فرمانداران دو 
شهرســتان کوهدشت نورآباد اعالم کرد این اقدام 
در راستای برخورد با مدیران ناکارآمد بوده است. 
اما در ســالیان بعدی آنچه در شــواهد پیدا بود و 
خبرها از آن حکایت می کرد؛ نه از سوی دهمرده 
و نه از ســوی دیگر اســتانداران اقدامی جدی در 
برخورد با مدیــران ناکارآمد صورت نگرفت و اگر 
هــم گرفت شفاف ســازی در این زمینه نشــد تا 

هشداری باشد برای دیگران. 

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
لرســتان از برگزاری مراســم آیین کلنگ 
زنی و آغاز عملیات اجرایی احداث شــهرک 
صنعتــی نورآبــاد با حضور امیــری معاون 
هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری و 
مســئولین اســتانی خبــر داد. مدیرعامل 
شــرکت شــهرکهای صنعتی لرســتان در 
حاشــیه برگزاری این مراســم گفت: این 
آئین با حضور امیری معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری، فرماندار 
و امام جمعه شهرستان نورآباد و مسئولین 
استانی در محل احداث این شهرک برگزار 
شــد. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
لرستان اظهار داشــت: در دهه فجر امسال 
هزار و 226 پــروژه با اعتباری بالغ بر 872 
میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ زنی خواهند 
شــد که از این تعداد تا کنــون 117 پروژه 
کلیدی در اســتان تعریف شده که یکی از 
این پروژه ها که به بار نشست ایجاد شهرک 
صنعتی نورآباد و در مرحله اول، تملک 96 
هکتار زمین جهت احداث شهرک صنعتی 
نورآبــاد بود. وی همچنین بیان داشــت: با 
توجه به تفاهم نامه ای که اخیرا با شــرکت 
برق اســتان انقاد گردید این شرکت متعهد 
گردید ظرف مدت 3 ماه آینده عملیات برق 

رسانی به این شهرک را آغاز نماید .
رازانــی اظهار امیدواری کــرد: در واگذاری 
زمین شهرک این شرکت در نظر است برای 
صنعتگران و متقاضیان شرایط تسهیل و تا 
50 درصد تخفیف در قالب حدود 15 درصد 
نقــد و مابقی در باز پرداخت 60 قســط را 

اعمال نماید .

رازانی افزود مصوبه این شــهرک مربوط به 
ســال 84 می باشد و پس از 13 سال موفق 
به تملک اراضی و شــروع عملیات اجرایی 
برای این شــرکت شــده ایم که انتظار می 
رود با اســتقرار واحدهــای صنعتی در این 
شهرک شــاهد ایجاد اشتغال در شهرستان 
محروم نورآباد باشــیم. معــاون هماهنگی 
امــور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار 
لرستان از افتتاح و کلنگ زنی بالغ بر ۳۰۰۰ 
میلیارد تومان پروژه در ســطح استان خبر 
داد. گــودرز امیری در مراســم کلنگ زنی 
با بیان  شهرک صنعتی شهرســتان دلفان 
اینکه عملکرد دولت و نظام در ایام اهلل دهه 
فجر به مردم معرفی می شــود، اظهار کرد: 
این دهه فرصتی اســت تا مسئولین و مردم 
تعامل و ارتباط مناسبی باهم برقرار کنند و 
نقاط ضعف و قوت بررسی و اقدام الزم را در 
این راســتا انجام شود. وی با تاکید بر ایجاد 
عنوان مجتمع های  به  شهرک های صنعتی 
اقتصادی بیان کرد: این شهرک ها به صورت 
متمرکز خدمات رســانی و سرمایه گذاری را 
آسان تر می کنند. امیری تأکید کرد: وظیفه 
ما مســئولین ایجاد شــهرک های صنعتی 
و زیرساخت هاســت ولی نکتــه مهم تر این 
است که مردم جذب سرمایه گذار و سرمایه 

گذاری را انجام دهند.

مراسم کلنگ زنی احداث ناحیه 
صنعتی رومشکان با حضور مسئولین 

استانی لرستان 
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
لرســتان در حاشــیه برگزاری این مراسم 

گفــت: این آئین با حضور حجت االســالم 
والمسلمین فاطمی نیا امام جمعه شهرستان 
رومشــکان، هادی چگنی رئیس ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی لرســتان در منان 
فرماندار شهرســتان رومشکان و مسئولین 
اســتانی در محل احداث این ناحیه برگزار 
شــد. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
لرســتان اظهار داشــت: با اجرای عملیات 
اجرایی ناحیه صنعتی رومشکان با مساحت 
کل 44 هکتار و با فاز عملیاتی به مساحت 
20 هکتار فرصت های جدیدی برای سرمایه 
گذاری در این شهرســتان پدیــد می آید. 
رازانی در مراسم کلنگ زنی این طرح با ابراز 
مســرت از رشد ســرمایه گذاری در استان 
گفت: از این که سرمایه گذارای در استان در 
حال رشد است خوشحالم و اجرای عملیات 
زیرساختی این ناحیه صنعتی از اولویت های 
اجرایی ما خواهد بود. رازانی اظهار امیدواری 
کرد: در واگــذاری زمین در ناحیه صنعتی 
رومشکان به مانند مابقی شهرکها و نواحی 
صنعتی اســتان این شــرکت در نظر است 
برای صنعتگران و متقاضیان شرایط تسهیل 
و تــا 50 درصد تخفیف در قالب حدود 15 
درصد نقد و مابقی در باز پرداخت 60 قسط 
را اعمال نماید. هادی چگنی رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی لرستان در این آیین 
اعالم کرد: در بحث زیرســاختها در استان 
اتفاقات خوبی در بخش صنعت افتاده که به 
مناســبت دهه فجر 1200 پروژه عمرانی و 
اقتصادی یا به بهره برداری رسیدند یا کلنگ 
خوردند که 31 پــروژه کلنگ زنی و مابقی 

افتتاح شده اند.

مراسم کلنگ زنی احداث شهرک صنعتی نورآباد 

و ناحیه صنعتی رومشکان برگزار شد

متصل شــدن مرکز استان لرســتان به خط راه آهن 
سراســری به عنوان یکی از آرزوهــای دیرینه مردم 
خرم آباد به شــمار می رود چرا که مطمئنا تحقق این 
امر تاثیر بسیار شگرفی در توسعه اقتصادی و همچنین 

جذب ســرمایه گذاران خواهد داشت. متاسفانه با این 
وجود در دهه های گذشــته اقدامی در جهت احداث 
راه آهــن خرم آباد صورت نگرفت این در حالی بود که 
می توانست با درایت نمایندگان و مسئوالن وقت این امر 

را محقق کرد. به هر حال پس از کش و قوس های متعدد 
عملیات اجرایی احــداث راه آهن دورود به خرم آباد در 
سال ۹۲ یعنی درست چند سال پس از کلنگ زنی آن 

با عاملیت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا آغاز شد.

سعید سرشار
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افســر  بیرانونــد  جابــر 
پلیــس خرم آبــاد که در 
حادثــه درگیری هفدهم 
بهمــن۹۷ در خــرم آباد 
مجروح شــده بود، گفت: 
در  گرانقدر  جانبــاز  این 
)عج(  ولیعصر  بیمارستان 
با کاهش ضریب هوشــی رو به رو شد و به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد.
در همین راســتا ســردار مهدیان نسب فرمانده 
انتظامی لرستان در پیامی شهادت این شهید راه 

امنیت را تسلیت و تبریک گفت.
گفتنی است، در جریان تیراندازی افراد ناشناس 
در اتوبان شــهید چاغروند خرم آباد به یک تانکر 
سوخت رسان پارک شده یک سرباز وظیفه اهل 
خوزســتان به مقام رفیع شــهادت رسید و افسر 

پلیس بیرانوند مجروح شد.

بــه  آبرســانی  طــرح 
اعتباری  با  شهرمعموالن 
ریال  میلیارد  بر ۳۵  بالغ 
ســیدحمید  حضــور  با 
رضــا کاظمــی نماینده 
پلدختر  شهرستان  مردم 
و معمــوالن در مجلس، 
فرمانــدار شهرســتان، امام جمعه، بخشــدار و 

جمعی از مسووالن شهرستان افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان در این 
مراسم ضمن تبریک دهه مبارک فجر و تسلیت 
شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( گزارشی از 
اقدامات شرکت درحوزه آب وفاضالب ارائه داد.

حمیدرضا کرموند عنوان کــرد: در حال حاضر 
تعداد ۱۱۰ پروژه شــرکت درســطح شهرهای 

استان در حال فعالیت هستند.

ســردار »حاجــی محمــد 
مهدیان نســب« در تشریح 
این خبر بیان کرد: مأموران 
کالنتــری 15 خرم آبــاد در 
حین گشــت زنی در سطح 
حوزه اســتحفاظی یک نفر  
محتویات  ســرقت  حین  را 
خودرو دســتگیر و به کالنتری داللــت دادند. فرمانده 
انتظامی لرستان گفت: متهم در بازجویی به عمل آمده 
به یک نفر هم دست و یک نفر مال خر اعتراف کرد که با 
هماهنگی مقام قضائی نامبردگان را در محل سکونتشان 
دســتگیر و در بازرسی محل تعدادی از وسایل سرقتی 
کشــف شد. مهدیان نســب اظهار داشــت: سارقان در 
بازجویی های فنی به 40 فقره ســرقت اعتراف کردند. 
فرمانده انتظامی استان با بیان این که اموال کشف شده 
تحویل صاحبانشان شده است، افزود: سارقان به همراه 

پرونده تشکیل شده تحویل مقام قضایی شدند.

ســید موســی خادمــی در جمع 
دانشگاه  در  اســتان  دانشــگاهیان 
آیت اهلل بروجردی افزود: اســاتید، 
دانشجویان و فارغ التحصیالن نقش 
مهمی در پیروزی انقالب ایفا کردند 
و به عنوان یکی از نیروهای محرکه 
مردم در انقالب محسوب می شوند.

وی اظهار داشت: دانشگاه در خلق 
انقالب نقش داشــت و انقالب نیز 
خدمات بســیاری به دانشــگاهیان 

ارائه کرد.
استاندار لرستان تصریح کرد: آنچه 

پــس از انقــالب در حــوزه علم و 
فناوری و مأموریت ذاتی دانشگاهها 
شکل گرفت انقالب و تحول بزرگی 
بوده است بنابراین انقالب و دانشگاه 

خدمات متقابل بسیاری داشته اند.
 خادمی ادامه داد: دانشگاه در توفیق 
انقالب نقش جدی خواهد داشت و 
کمک می کند با علم که بزرگترین 

ابزار امروز برای تمدن ســازی است 
به تمدن مورد نظر بنیانگذار انقالب 

اسالمی برسیم.

وی اضافه کرد: جمهوری اســالمی 
دانشگاه را حمایت کرده و از آن به 
عنوان یکــی از ابزارهای مهم برای 
دســتیابی به اهداف خــود کمک 

گرفته است.
 وی گفــت: 75 واحد آموزش عالی 
در لرســتان بــا بیــش از 75 هزار 
دانشجوی فعال وجود دارد که باید 

از این ظرفیتها استفاده کرد.

علیرضــا کاکاونــد در آیین 
مجتمع  دوم  فــاز  افتتــاح 
زرد  گل  آب رســانی 
بیان  کوهدشت،  شهرستان 
کرد: فــاز اول این پروژه در 
سال گذشــته افتتاح شد و 
بــا تکمیل فــاز دوم آن در 
مجموع دو مرحله ۱۶ هزار 

و ۵۰۰ نفر از نعمت آب سالم بهره مند می شوند.
وی با بیــان اینکه با افتتاح فاز دوم پروژه هشــت 
روســتای این منطقه آب رسانی می شــوند، افزود: 
با محاســبه فاز اول این پروژه ایــن میزان به ۱۳ 
روســتا خواهد رســید که برای آب رسانی به آن ها 
۱۱ میلیارد تومان هزینه شــده اســت. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب روســتایی لرستان با عنوان 
کردن این موضوع کــه آب این پروژه از چاهی در 
فاصله ۲۵ کیلومتری این منطقه تأمین  می شــود، 
اظهار کرد: با افتتاح این پروژه عالوه بر آب رســانی 
به ۱۳ روستای منطقه گل زرد، مشکل آب شهرک 
صنعتی کوهدشت نیز حل می شود. وی خاطرنشان 
کرد: در دهه فجر پروژه آب رسانی به ۴۰ روستا در 
لرســتان افتتاح می شــود و طی یک ماه آینده ۳۰ 

روستای دیگر نیز آب رسانی می شوند.

ســجاد بابایی اظهار داشت: 
تا  متاسفانه شــهر خرم آباد 
پیش از این از داشتن برنامه 
آب های  دفــع  برای  مدون 
سطحی محروم بوده و هیچ 
طرحی در این زمینه وجود 

نداشته است.
وی افــزود: در یکی دو دهه 

گذشــته و با توســعه برخی مناطــق و محله های 
جدید این کار باید از سوی اتحادیه مسکن صورت 
می گرفت که این اتحادیه نیز به دفع آبهای سطحی 

کم توجهی داشته است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر خرم آباد گفت: 
با توجه به اهمیت موضوع دفع آب های ســطحی، 
تهیه طرح جامع در این راســتا توســط مشاور، در 

دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: در طرح جامع دفع آب های 
ســطحی خرم آباد برای تمام نقــاط برنامه ویژه در 
نظر گرفته شــده اســت و پــس از تکمیل آن هر 
گونه عملیاتی در راستای دفع آب های سطحی در 
مناطق مختلف بر اساس این طرح انجام می شود.

بابایی بــه مبلغ مورد نیاز برای اجــرای این طرح 
اشــاره و عنوان کرد: دفع آب های سطحی در تمام 
سطح شــهر خرم آباد نیازمند اعتباری حدود 400 
میلیارد تومان اســت که تامیــن این مبلغ از عهده 
شهرداری بر نمی آید لذا انتظار می رود استانداری و 
دستگاه های مرتبط با طرح مانند منابع طبیعی نیز 

در این زمینه پای کار بیایند.
به گفتــه وی هم اکنــون عملیات دفــع آب های 
ســطحی بر اســاس طرح تهیه شــده در سه راهی 
گلدشــت و خیابان 60 متــری در فاصله ای حدود 
400 متر در حال انجام اســت که برای انجام آنها 

حدود 8 میلیارد تومان هزینه شده است.
رئیس کمیســیون عمران شورای شــهر خرم آباد 
گفت: طرح جامع دفع آب های سطحی خرم آباد در 

سال 98 به طور کامل انجام خواهد شد.

الهیار ملکشــاهی در گفت وگو با خبرنگار فارس از 
کوهدشت ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت 
نیروهای سپاه پاســداران انقالب اسالمی در حادثه 
تروریســتی سیستان و بلوچســتان اظهار کرد: این 
اقدام محکوم بوده و از قبیل اقدامات کور به حساب 
می آید و بــا توجه به راهپیمایی 22 بهمن و حضور 
پرشکوه مردم و جشن چهل سالگی انقالب، دشمنان 
درصدد هســتند که با انجام چنین حوادثی حضور 
مــردم را کم رنگ جلــوه دهند. وی افــزود: مردم 
صادقانــه و عاشــقانه در تمام صحنه هــای دفاع از 
انقالب اسالمی حضوری فعال داشته و این اقدامات 
پوچ، مانع آنان نخواهد شد. رئیس کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس اظهار داشــت: سکوت دولت هایی 
کــه بحث حمایــت از حقوق بشــر را می کنند در 
محکومیــت اقدام تروریســتی اخیر کــه منجر به 
شهید شدن 27 نفر نیروهای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی شد، نشان از حمایت و عامل بودن آنان در 

این جریان دارد و قابل بخشش نیست.

آیین رونمایی از ۵ نقشه فرش لری با 
حضور دکتر خادمی استاندار لرستان، 
نجار معاون وزیر کشور، خانم دستپاک 
رئیس مرکز ملی فــرش ایران، رئیس 
فراکســیون فــرش مجلــس، رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجار لرستان 
و جمعی از مسووالن کشوری و استانی 

برگزار شد.

 فرش لری به ظرفیت ویژه 
اقتصادی تبدیل می شود

محمدرضا صفی خانی رئیس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت لرســتان در 
آیین رونمایی از ۵ طرح نقشــه فرش 
لری بیــان کــرد: این اتفــاق که در 
لرســتان افتاد یک آرزوی دیرینه بود؛ 
فرش لری زاییده هنر مادران ما در این 
اســتان و تالش آنها در طول قرون و 
اعصار مختلف بوده که تا کنون مغفول 
مانده بود و شــاهد اجحاف درباره این 

فرش بودیم.
وی ادامــه داد: به منظور احیا و هویت 
بخشــی به فرش لری در ســه ســال 
گذشته شــاهد انجام اقدامات مناسبی 
بودیــم و تالش هــای زیادی توســط 

فعاالن این حوزه صورت گرفته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
لرســتان عنوان کرد: فــرش لری باید 
سفیر مردمان این اســتان باشد؛ هنر 
قالی بافــی، اجتماعی از احســاس و 

عقالنیت است.
صفی خانی اظهار داشــت: مادرمان ما 
با تمام احساس، قومیت و فرهنگشان 
فــرش می بافتند و فرش لری نشــان 

دهنده تمامیت لرستان است.
وی بــه اقدامــات صــورت گرفته در 
خصوص فرش لری اشاره کرد و گفت: 
دو ســال قبل فرش لرســتان را ثبت 
جهانی کردیم و امروز یک برند جهانی 

به نام فرش لری داریــم و در ادامه با 
حضور طراحان لرستانی تیمی تشکیل 
شــد تا فرش لــری بر اســاس موارد 
مختلف جمع آوری شــود کــه نهایتا 
مراحل ثبت آن را در ســازمان صنعت 
و معدن و وزارت ارشــاد به ثبت رسید 
و امروز ۵ نقشــه به ثبت ملی رسیده 

است.
این مســوول عنوان کرد: در این راستا 
بــرای تکمیل زنجیره فــرش اقدامات 
مختلفی صورت گرفته و ایجاد بازارچه 
فــرش مرحله نهایی آن اســت تا یک 
مرکز تجاری مهم برای بافندگان باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
لرســتان اظهار داشت: در لرستان ۲۳ 
هزار بافنده رســمی فــرش داریم که 
در دو ســال گذشــته ۴ هزار و ۵۰۰ 
فرش باف بیمه تامین اجتماعی شده اند 
و آمادگــی ایــن را داریم تــا ظرفیت 
فرش لرســتان را به یک ظرفیت ویژه 

اقتصادی تبدیل کنیم.

لزوم توجه ویژه سازمان تامین 
اجتماعی به بیمه قالی بافان

رئیس مرکز ملی فــرش ایران مرضیه 
دســت پاک در حاشــیه رونمایی از ۵ 
نقشــه لری در جمع خبرنگاران اظهار 

کرد: تفاوت فرش دستبافت لرستان با 
فرش های دستبافت دیگر نقاط کشور 
این است که طرح  و نقشه های متعلق 

به خودش را دارد.
وی بیان کــرد: امروز از ۵ طرح اصیل 
که توسط یکی از کارآفرینان لرستانی 

احیا شده بود، رونمایی کردیم.
رئیس مرکز ملی فــرش ایران عنوان 
کــرد: متاســفانه از ۲۴ هــزار بافنده 
فرش لری تنها ۴ هزار نفر بیمه تامین 
اجتماعی هســتند، از این رو به دنبال 
این هســتیم در اولیــن فرصت همه 
این بافنــدگان را بیمه کنیم تا امنیت 

شغلی شان تضمین شود.
دست پاک با اشاره به غنای حوزه فرش 
لرســتان و ضرورت توجه بیشتر به آن 
خاطرنشان کرد: فرش لرستان به ثبت 
جهانی رســیده و این به آن معنا است 
کــه برای خود هویت پیدا کرده و یک 

مزیت محسوب می شود.
وی بیــان کرد: ما کاالیــی نداریم که 
به تنهایــی معرف فرهنــگ و تمدن 
کشــورمان بــوده و بتوانــد توســعه 
اقتصادی را ایجاد کند، بنابراین باید از 
فرش دستبافت به عنوان هنر صنعت 
ملی کشــور صیانت کنیم، زیرا آن را 
به نام ایران می شناســند و این مزیت 

مهمی است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
اینکه از ۸۰ میلیــون ایرانی تنها ۲۰ 
درصد فرش دســتبافت ایرانی مصرف 
می کننــد، افزود: حال اگــر هر ایرانی 
تنها یک متر مکعب فرش دســتبافت 
خریداری کند، شاهد اتفاق مطلوبی در 
حوزه حمایت از کاالی داخلی خواهیم 

بود.
دست پاک سپس به تحریم فرش ایران 
از سوی آمریکا اشــاره و تصریح کرد: 
آمریــکا خریدار ۳۰ درصــد از فرش 
ایرانی بود، بنابراین باید به دنبال یافتن 
کشــورهای جایگزین بــرای صادرات 

فرش دست بافت باشیم.

تقویت خوشه راهکار مناسبی 
برای توسعه صنعت فرش در 

لرستان است
سید موســی خادمی استاندار لرستان 
نیــز در ایــن آییــن امیــدواری کرد 
این آیین بــه حرکتی بــرای معرفی 

ظرفیت های لرستان تبدیل شود.
وی بیــان کــرد: یکــی از مهمترین 
اقتصــاد  سیاســت های  محورهــای 
مقاومتــی درون زا و برون نگر بودن آن 
بوده و با جســتجوی دقیــق می توان 
دریافــت که فرش یکی از این محورها 

است.
خادمــی تاکیــد کــرد: صنعت فرش 
دســتباف کامال متکی به درون بوده و 
در حال توسعه و پیشرفت است، اما ای 
کاش هزینه هایی که در مزیت های غیر 
نســبی انجام شد، در این حوزه هزینه 

می شد.
وی یکــی دیگــر از مزایــای فــرش 
دســتباف را برون نگر بودن آن دانست 
و افزود: فرش دستباف نقش مهمی در 
صادرات کشور داشته و به نوعی معرف 

کشورمان نیز است.
استاندار لرستان از تقویت خوشه فرش 
در استان به عنوان بهترین راهکار برای 
توســعه این حوزه یاد و تصریح کرد: 
خوشه زنجیره کامل فرش دستباف را 
در بر گرفته و می تواند نقش زیادی در 

توسعه این صنعت داشته باشد.
وی عنــوان کرد: اگر خوشــه فرش به 
نتیجه برسد، بسیاری از مشکالت حل 
خواهد شد، البته در حوزه تامین مالی 

آن کمک خواهیم کرد.
استاندار لرستان گفت: بازارچه دایمی 
تامین  را  اعتبــارش  فرش دســتباف 
می کند، چرا که زنجیــره کاملی بوده 
و یقینأ بسیاری از چالش ها را برطرف 

خواهد کرد.

برخــورد با مدیران ناکارآمد موضوعی اســت که 
همواره از سوی مســووالن ارشد مطرح می شود 
تا بلکه هشــداری باشــد به آن دسته از مدیرانی 
که نمی توانند اهداف مدنظر را در جهت توســعه 
و پیشــرفت به خوبی اجرا کــرده و به جای آن که 
گره گشای مشکالت مردم باشند خود عاملی برای 

بروز آن شده اند.
در سالیان گذشــته بارها و بارها شاهد آن بودیم 
که استانداران ادوار مختلف لرستان برخورد جدی 

با مدیران ناکارآمد را مطرح کردند.
اوایل دهه ۹۰ بود که حبیب اهلل دهمرده استاندار 
وقت لرستان با برکناری فرمانداران دو شهرستان 
کوهدشت نورآباد اعالم کرد این اقدام در راستای 

برخورد با مدیران ناکارآمد بوده است.
اما در ســالیان بعدی آنچه در شواهد پیدا بود و 
خبرها از آن حکایت می کرد؛ نه از سوی دهمرده 
و نه از سوی دیگر اســتانداران اقدامی جدی در 
برخورد با مدیــران ناکارآمد صورت نگرفت و اگر 
هــم گرفت شفاف ســازی در این زمینه نشــد تا 

هشداری باشد برای دیگران.
براین اســاس پس از دهمرده، هوشــنگ بازوند 
اســتاندار لرستان شــد و او نیز بارها در جلسات 
مختلــف از عزم خــود برای برخورد بــا مدیران 

ناکارآمد هشدار داد.
بازوند حتی در یکی از جلســات استانداری مدیر 
یکی از شعب بانک های لرستان را از جلسه اخراج 
کرد تــا بلکه گامی عملی در برخــورد با مدیران 
ناکارآمد برداشته داده باشد، اما در نهایت موضوع 
ختم به خیر شــد تا نشان داده شود عزم جدی و 
اساسی در برخورد با این نوع مدیران وجود ندارد 
و آنچه گفته می شود بیشتر در حد حرف و شعار 

است.
سید موسی خادمی استاندار فعلی لرستان نیز که 
حدود یک ســال و نیم از حضور وی در اســتان 
می گذرد پــس از چند ماه از حضــورش در این 
استان در برخی جلسات اعالم کرد با مدیرانی که 

عملکرد نامناسبی داشته باشند برخورد می کند.
خادمی کــه خــود را اســتانداری برنامه محور 
معرفــی کرده بــود آیتم های ویــژه ای نیز برای 
ارزیابــی مدیران در نظر گرفت که به عنوان نمونه 
جذب اعتبار شــناور ملی از سوی مدیران یکی از 

معیارهای ارزیابی آنان اعالم شد.
گذشت زمان اما نشان داد نوع برخورد خادمی نیز 
با مدیران ناکارآمد خیلی شــدت ندارند تا جایی 
که در مدت حضور وی هرگز اعالم نشده است که 
مدیری به خاطر ناکارآمدی تغییر می کند و آنچه 
در عمل ثابت شــده با آنچه در شــعار برخورد با 

مدیران ناکارآمد مطرح شده بود، مطابقت ندارد.
امــروز و در شــرایطی که کشــور و به خصوص 
در لرســتان در حوزه های مختلــف اقتصادی و 
اجتماعی دارای مشــکالت عدیده است، بسیاری 
از مردم، صاحب نظران و حتی مســووالن، عامل 
ایجاد چنین شــرایطی را جوالن مدیران ناکارآمد 
می دانند؛ لذا برخورد با مدیران ناکارآمد موضوعی 
است که بارها از سوی نماینده ولی فقیه در استان 
و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شــورای 
اسالمی مطرح شــده و همواره از مطالبات جدی 

مردم بوده است.
در این شرایط نکته ای که انتظار می رود از سوی 
مدیران ارشــد مورد توجه قرار گیرد این اســت 
که در برهه ای که مــردم در وضعیت اقتصادی و 
معیشتی نامناسب قرار دارند اما همواره پایه نظام 
ایستاده و با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن آن را ثابت کرده اند، این اســت که برخورد 
با مدیران ناکارآمــد این بار بدون هیچ گونه مدارا 
و مماشــات ای صورت گرفته و به افکار عمومی 
اعالم شود تا بلکه موجبات دلگرمی را برای مردم 

فراهم آورد.
موضــوع مهم و قابــل توجه در ایــن زمینه که 
می تواند مــورد توجه ویژه قرار گیــرد اعتماد به 
جوانــان خوش فکــر، صاحب ایــده و توانمند و 

به کارگیری آن ها به جای مدیران ناکارآمد است.
استفاده از جوانان در پست های مدیریتی تاکنون 
بارها و بارها از سوی دولتمردان مطرح شده است 
از طرفی بــا نگاهی به بیانیه اخیــر رهبر معظم 
انقالب اســالمی، موســوم به »گام دوم انقالب«؛ 
توجه ویژه ایشــان را به جوانان متوجه می شویم 
تا جایی که مقام معظم رهبری محور تحقق نظام 
پیشرفته اســالمی را جوانان می دانند و در بیانیه 
خود بارها نکاتی را خطاب به آینده ســازان ایران 

بیان کرده اند.
لذا از آنجایی که پیشرفت و توسعه رابطه مستقیم 
با نیروی انســانی دارد از استاندار لرستان انتظار 
مــی رود این بار و در قالــب »گام دوم انقالب« با 
تکیه بر ظرفیت بــاالی جوانان توانمند و با دانش 
لرستانی نســبت به جابجایی و برخورد با مدیران 
ناکارآمد اهتمــام ویژه ورزیده و این موضوع را به 
صورت جدی و شــفاف در اولویت خود قرار دهد 
و اقدامــات صورت گرفته در این راســتا به افکار 

عمومی اعالم نماید.

گوناگون

مدیرعامل آبفار لرستان:

40 روستای لرستان در دهه فجر 
آبرسانی شد

استاندار لرستان:

 هزار دانشجوی فعال در استان داریم

آیین رونمایی از ۵ نقشه فرش لری برگزار شد متن کامل سرمقاله

خادمی، جوانان و مدیران ناکارآمد

سعید سرشار

خبر

رئیس کمیسیون قضایی مجلس:

سکوت کشورهای حامی حقوق بشر 
در قبال حادثه تروریستی اخیر

 قابل  بخشش نیست

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر:

طرح جامع دفع آب های سطحی 
خرم آباد سال آینده تکمیل می شود

دستگیریباندسارقانمحتویاتخودروفعالبودن۱۱۰پروژهدرحوزهآبوفاضالبشهادتجانبازحادثهتیراندازیدرخرمآباد



3   شنبه 27 بهمن 1397  سال دوم  شماره 18

معلم که می شــوی دیگر مهربانی ات دســت 
خودت نیســت، عاشــقانه به دیگــران علم 
می آموزی و موفقیت شاگردانت بزرگ ترین و 

شیرین ترین آرزوی زندگی ات می شود.
در آموزگاری هر چه عاشــق تر باشی رسالتی 
که بــر دوش داری ســنگین تر و دل پذیرتر 
می شود، دیگر به سختی و مشکالت معیشتی 
نمی اندیشــی بلکه تنها به این فکر هستی تا 
می توانــی به پروانه های در پیله بی ســوادی 

رسم زندگی آموخته و پرواز یادشان دهی.
از هر چه فعل نتوانستن  است گریزانی، تنها به 
شدن می اندیشی و تعالی، حکم با مفهوم ترین 
واژه را برایــت دارد و از این رو اســت که »ما 
می توانیم« را سرمشــق نخست زندگی تمام 
کودکانی می کنی که فارغ از نداشتن ها روزی 
روزگاری آبادانی سرزمینت را رقم خواهند زد.
حرفــه ای که گــرد گچش، ســپیدی روی 
صاحبش را به دنبال دارد و سیاهی تخته اش 
خط بطالنی است بر اندیشه های ناپاک کسانی 
که توسعه سرزمین تو و فرزندان برومندت را 
نمی خواهند. هر چه دایره عشــق به آموختن 
زیباتری  ایثارگری   جلوه های  بزرگ تر شــود 
به خــود می گیرد؛ همچــون »خاتون مّری« 
معلم 34 ساله لرستانی که علم را به دل هایی 
تابانــده و بر گوش هایی نواخته که گاه از نظر 
دیگران تاریک ترین و از دید وی مستعدترین 
فضا برای خودباوری و خوداتکایی بوده است.

این معلم فداکار الیگودرزی که مؤلف نخستین 
کتاب بریل تصویری در کشــور است، بدون 
هیچ گونه چشم داشــت مالی در محروم  ترین 
و صعب العبورترین روســتاهای لرســتان به 
شناســایی افراد خــاص برای ســوادآموزی 
پرداخته و تاکنون 20 دانش آموز اســتثنائی 

را به جامعه علمی استان معرفی کرده است.
 

عاشق آموزش به کودکان نقاط محروم 
و بازمانده از تحصیل

»از همان کودکی عاشــق شغل معلمی شدم 
به گونه ای که با جســم و روحم عجین شده 
بود، از زمانی که خانم معلم کالس اولم ســر 
کالس فضایی شــاد و صمیمی ایجاد می کرد 
و بی دریغ بــه ما محبت می ورزید تا هنگامی 
که معلمان خوب و مهربان ســال های دیگر 
تحصیــل صحه بر حســم نهاده و عشــق به 

تدریس را در دلم شعله ورتر می کردند.

زمین شناســی خوانــدم و اما افســوس که 
آموزش و پرورش برای معلمی این رشــته را 
نمی خواست، این موضوع اگر چه تلخ اما برای 
من پایان راه نبــود، برای همین مدرس آزاد 

دبیرستان های غیرانتفاعی شدم.
ســال های بعد آمــوزش و پرورش بــاز نیرو 
جذب می کــرد و این  بار به دلیل نداشــتن 
کد پرسنلی اجازه شــرکت در آزمون به من 
ندادند، دبیرستان های غیرانتفاعی را رها کرده 
و به  عنوان آموزشیار وارد نهضت سوادآموزی 
شدم«. همیشــه دوست داشــت در نقاطی 
حضور یابد که به دلیل ســختی کار کســی 
حاضر به خدمت در آنجا نیست و نهضت این 
مهم را بیش از پیش برای خانم مّری محقق 
می ســاخت. نهضت برایم محیطی فوق العاده 
بود، چرا که می توانستم با فراغ بال شاگردانم 
که همــان محــروم  و بازمانده ترین کودکان 
در دورافتاده  و صعب العبورترین روســتاهای 

الیگودرز بوده را انتخاب کنم.
از آنجا که در نهضت بر اساس تعداد قبولی ها 
حق الزحمه آموزشــیاران پرداخت می شــد، 
همکارانم اغلب به ســمت آموزش کســانی 
می رفتند که زودتر از دیگران علم را آموخته و 
برای امتحان آماده می شدند، اما این حس در 
من وجود نداشت و به سراغ کسانی می رفتم 
که با وجود داشــتن اســتعدادهای خاص اما 

کسی به آن ها توجه نمی کرد.
اگر چه با این تفکــر تعداد قبولی هایم پائین 
می آمــد و به تبع حقوقــی از نهضت دریافت 
نمی کــردم و حتــی اســتخدامی ام به خطر 
می افتاد اما من عاشــق معلمی و سوادآموزی 
بــودم و هیچ چیز نمی توانســت آبی بر آتش 

عالقه من شود.

سواد آموختن به دانش آموزان 
استثنائی

عفت چرمی نخســتین شــاگرد خاص خانم 
مّری آن هم از روســتایی دورافتاده و محروم 
بود، دختری باهوش و مســتعد اما ناشــنوا و 
این برای معلمی که هیچ گونه آموزشــی در 
راستای تدریس سوادآموزان استثنایی ندیده 

بود اندکی کار را مشکل می کرد.
آنچه در خصوص بچه های استثنائی اهمیت 
داشــته این اســت که خیلی راحت به افراد 
غریبه اعتماد نمی کنند، برای دوستی با آن ها 
باید وقت بســیار بگــذاری و مهم تر از همه 
ترحم نورزی. ارتباط هایم را با عفت بیشــتر 

کــردم، به بهانه های مختلــف هدیه گرفته و 
به خانه شــان می رفتم، در میان حرف هایم از 
عالقمندی هایش و اینکه دوست دارد باسواد 
شود پرسیده و خوشبختانه نشانه های خوبی 
دریافت می کردم. حاال عفت راضی به حضور 
در مدرسه و آموختن شــده بود و این یعنی 
موفقیت بزرگ و نباید آن را از دست می دادم، 
اما این پایان ماجرا نبود. هیچ سابقه و آموزشی 
برای تدریس دانش آموزان اســتثنائی ندیده 
بودم و این کار را ســخت می کرد، به اداره کل 
آموزش و پرورش لرستان مراجعه و خواستار 
کمک شــدم که در نهایت برای یادگیری به 

مدارس استثنائی ارجاع داده شدم.
حس غریبی داشتم چرا که هیچ سر و صدایی 
از بچه ها شــنیده نمی شد و تنها زمان ارتباط 
بین معلم و شــاگرد تالقی نگاه ها بود، با این 
حال یک  ســالی صبح ها در کالس ناشنوایان 
درس می آموختــم و عصرها همان مطالب را 
به عفت آموزش می دادم. اســتعداد خوبی در 
یادگیری داشــت و این انگیزه ام را دوچندان 

می کرد، ضمن اینکه اعتماد دیگر اهالی روستا 
نیز بیشتر شده و حال می توانستم با اعتماد به 

نفس باالیی به دیگران آموزش دهم.
 

تألیف نخستین کتاب بریل تصویری در 
کشور

پس از عفت ســراغ الهه می رود، دختری زیبا 
که اگر چه حکمت خدا بینایی را از وی گرفته 
اما نور دلش جبرانی بود بر نداشــته هایش و 
همیــن خانم مــّری را مشــتاق می کرد به 

آموزش.
الهه 11 سال سن داشت و متأسفانه به دلیل 
فرهنگ ناپســند روستایشان طرد شده و در 
خانــه مانده بود، دختری مســتعد و توانا که 
بــا وجود مخالفت های پــدر و مادر اما عالقه 
بســیاری به آموختن داشت، به همین دلیل 
یک  هفته ای طول کشــید تا خانواده الهه را 

راضی کنم.
از خــط بریل و روش تدریــس نابینایان نیز 
هیچ گونه اطالعی نداشــتم، برای همین سر 

کالس نابینایان حضور یافتــم و کمتر از دو 
هفته توانستم بریل را یاد بگیرم.

نکتــه ای که در مــورد بچه های اســتثنایی 
وجود دارد این اســت که با گذشــت ســن 
امر آموزش بــرای آن ها تقریبــًا غیر ممکن 
می شــود، به گونه ای که در ناشنوایان تارهای 
صوتی شــکل کامل به خود گرفتــه و یا در 
نابینایان حس المسه به ویژه در سرانگشت ها 
ضعیف می شــود، ضمن اینکه دیگر حس ها 
نیز چنانچه تقویت نشــوند امکان از دســت 
دادن  آن ها وجــود دارد. برای همین در ابتدا 
با وسایل ســمباده  مانند پوست سرانگشتان 
دست الهه را تازه سازی می کردم، به نحوی که 
پس از چندین بار برداشــتن پوست و چرب 

نمودن، همانند دست کودک شده بود.
حــروف الفبــا را با نخــود و لوبیا برجســته 
می کردم تا شــبیه خــط بریل شــود، الهه 
بااستعدادتر از آنی بود که فکر می کردم، پس 
از مدتی توانایی یادگیــری رنگ ها را به وی 
آموختم و با بردن ســر زمین های کشاورزی 
حس بویایی اش را تقویت کردم، به گونه ای که 
قادر به جمع آوری گیاهان مختلفی بر اساس 

حس بویایی می شد.
همچنین برای اینکه جهت یابی را به نابیانیان 
بیاموزم بایستی ابتدا خود با عصا و چشم بسته 
راه رفته تا بتوانــم دنیای آن ها را درک کنم، 
مدتی تمرین کردم و توانســتم با شیوه هایی 
جدید راه  رفتن بدون عصا را به الهه یاد دهم.

توانائی هایــم در آمــوزش نابینایان به جایی 
رســید که بنا به ســفارش همکاران، کتاب 
نهضــت را برای نابینایان بــه بریل برگردانم، 
ضمنأ برای نخستین بار در کشور تصویرسازی 

کتاب بریل را نیز انجام دادم.
کتــاب تصویــری نابینایان هیــچ تفاوتی با 
کتاب های افــراد عادی نداشــته و از همان 
اشکال و جداول برخوردار است، عالوه بر این 
کتاب تصویری ســبب شــده که دیگر اعضاء 
خانواده معلول از محتوای آن اطالع داشته و 
سوادآموز نابینا را در امر آموزش کمک کنند.

 متاسفانه با وجود قابلیت های باالی کتاب اما 
این مهم تاکنون مورد توجه مسؤوالن استانی 
و کشــوری قرار نگرفته اســت، در حالی که 
می تواند به  عنوان مرجع خوبی برای آموزش 

در مدارس استثنائی کشور تدریس شود.
حاال دیگر نگاه ها بــه خانم مّری تغییر کرده 
بود، اهالی روستاها به وی و توانمندی هایش 
اعتمــاد کرده بودند و همین موضوع ســبب 

شــده بود که فرزندان استثنائی خود را برای 
آموزش به خانم مّری بسپارند.

تابســتان ها فعالیتم را متوقف نمی کردم، چرا 
که می دانســتم با کوتاهی کردن، شاگردانم 
دلسرد شده و ســوادآموزی را رها می کنند، 
حتی چندین مورد به دلیل صعب العبوربودن 
روســتا پاهایم شکســت و مهره های کمرم 
جابه جا شــد امــا در همیــن وضعیت ها نیز 
آموزشــم را هیچ گاه رها نکرده و شــاگردانم 
را به خانه خودم مــی آوردم. ضمن اینکه در 
همراهی با کارکنان مراکز بهداشــت از آنان 
خواسته بودم افراد اســتثنائی مراجعه کننده 
بــه این مراکز را برای آموزش به بنده معرفی 

کنند که حمیده نخستین آن ها بود.
 

خدا را در کنار بچه های استثنائی دیدم
صــورت حمیده به علــت ناهنجاری ژنتیکی 
روز به روز شکل نامناسبی پیدا کرده و سبب 
شــده بود که بینایی وی به خطر افتد، پس 
از مدتی بینایی یک چشــم به طور کامل از 
بین رفته و چشم دیگر با جایگزینی لنز اندک 

بینایی داشت.
به دلیل شــرایط ظاهری صورتش کســی با 
حمیده ارتباط برقرار نمی کرد، عمده مشکل، 
بزرگســاالن بودنــد تا کــودکان و این برایم 
عذاب دهنده بود، به راستی چرا انسان ها گاهی 
دچار خودبرتربینی شده و با این حس کسانی 
که سهمی در تعیین ظاهر خود نداشته اند را 

عذاب می دهند.
اگر چه مدرســه به بهانه ترس دانش آموزان 
از پذیــرش حمیده خودداری کــرد، اما من 
با حضور در خانه آن هــا عزمم را جزم کرده 
بودم کــه به او ســواد بیاموزم. حــاال دیگر 
حمیده ســنگ صبورم شده رود، صداقتی در 
وجودش دیدم کــه در دیگر افراد کمتر پیدا 
می شد، دروغ را درک نکرده و تمام احساسش 
واقعی بود. الهام و فاطمه دو خواهر روســتای 
گندمینه با وجود ناشنوایی اما بسیار باهوش 
بودند، ســقف برگزاری کالس ها در مدارس 
اســتثنائی ســه نفر بود و بنابراین یک نفر تا 
تشکیل کالسم کم داشتم، در این حین فرد 
ناتوان ذهنی را معرفی کردند که البته به گفته 
برخی ها امکان آموزش برایش وجود نداشت 
اما برایم نشد و نتوانستن بی مفهوم بود و وی 
را پذیرفتم، حدس ام درست بود و دانش آموز 
ناتوان ذهنی پس از باسوادشدن هم اکنون در 

مدرسه استثنائی ادامه تحصیل می دهد.

به گزارش تمدن،جاســم محمدی فارسانی 
مدیــرکل کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
لرســتان در جلسه شــورای زکات استان 
لرســتان ضمن گرامیداشــت ایام پیروزی 
انقالب شکوهمند اسالمی اظهار داشت: در 
باب زکات قرآن برای مجاهدت در راه حق 
جایگاه ویژه ای قائل شــده و این در حالی 
است که مقام معظم رهبری نیز بر موضوع 

زکات توجه ویژه داشته اند.
وی افزود: تمام برنامه ریــزی ما باید برای 
احیاء زکات به ســمت ایجــاد یک نهضت 
باشــد و بایــد ایــن موضــوع را مردمی و 

اجتماعی کنیم.
مدیــرکل کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
استان لرســتان بیان داشت: شورای زکات 
در ســطح اســتان با 4 کمیته ایجاد شده 
و نســبت به برنامه  پیش بینی شده جلوتر 

هستیم.
به گفته وی در 10 ماهه امسال 15 میلیارد 
و 800 میلیــون تومان زکات در لرســتان 

پرداخت شده است.
محمدی فارســانی شفافیت در بحث زکات 
را موضوع مهمی دانســت و گفت: شفافیت 
در زکات موجب اعتماد مردم به شــورای 
زکات می شود، لذا در نیمه دوم اسفند تمام 
فعالیت ها در باب جمع آوری و هزینه زکات 

به اطالع مردم خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: در بحث توزیع زکات 
آنچــه عرف بوده این اســت که 60 درصد 
برای محرومیــن و نیازمندان و 40 درصد 
بــرای پروژه های عــام المنفعه باشــد که 
در لرســتان این میــزان 71 درصد برای 
نیازمنــدان و محرومیــن و 29 درصد در 

پروژه ها هزینه شده است.
مدیــرکل کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
لرستان از ساخت اپلیکیشن محاسبه زکات 
برای شــهروندان در آینده نزدیک خبر داد 
و افزود: با توجه بــه باران رحمت الهی در 
سال جاری، انتظار می رود در سال آینده در 
بحث زکات به لحاظ کمی و کیفی اقدامات 

بهتری صورت گیرد.

باید مشکل معیشت مردم را حل 
کنیم و می توانیم

همچنیــن آیت اهلل ســیدرضا تقوی رئیس 
شورای عالی زکات نیز در این جلسه ضمن 
پیروزی  ســالگرد  چهلمین  گرامیداشــت 
انقالب اســالمی با بیــان اینکه زکات یک 
حکم الهی مانند نماز و حج اســت، عنوان 
کرد: تا کنون در مورد مســائل فقهی مانند 
زکات، به خوبی پرداخته نشــده اســت و 
پیش از این احکام بیشتر به صورت فردی 
و نه برای جمــع و جامعه بوده و این بدان 
خاطر بود که فقهای شیعه میدانی برای کار 

نداشتند و امور در دست ستمگران بود.
وی افــزود: در بحــث جمــع آوری زکات 
همانگونه که مد نظــر مقام معظم رهبری 
بوده که همان احکام اسالم است باید عمل 

کنیم.
رئیس شــورای عالی زکات بــا بیان اینکه 
زکات پیام های متعددی دارد، بیان داشت: 
در بیان پیام های زکات باید گفت که زکات 
وسیله تقرب به خداوند بوده و پیام عرفانی 
دارد؛ دوم اینکــه زکات ادای تکلیف بوده و 

از طرفی یک پیام انسانی دارد و آن کمک 
به نیازمندان است.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر پیام های زکات 
این اســت که، ای نیازمندان علما و فقهای 

اسالم و دین به فکر شما هستند.
رئیس شــورای عالی زکات به خودکفایی 
گندم اشــاره کرد و افزود: توصیه به کمک 
به معیشــت مردم باید از سوی علما و فقها 
مورد تاکید قرار گیرد چرا که مردم نشــان 
داده اند اگر معیشتشــان تامین شــود پای 
انقالب هســتند کمااینکه بــا وجود همه 
مشــکالت موجود نیز همواره پای انقالب 
می مانند. آیت اهلل تقــوی گفت: باید مردم 
را در کار خیر شــریک کرد؛ پس موسسات 
خیریه می توانند در این زمینه موثر باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان 
کرد: می توان بخشی از زکات را صرف خود 
زکات کــرد و ایــن تصمیم گیری در حوزه 

اختیارات شورای زکات استان است.
وی افــزود: برای تبلیغ زکات فقط نباید به 
فصل برداشت محصول کفایت کرد و تبلیغ 

زکات باید دائمی باشد.
آیت اهلل تقوی بر تشویق پرداخت کنندگان 
زکات از ســوی ائمه جمعه تاکید و عنوان 

کرد: معــاون اول رئیس جمهور به مجلس 
نامه زده است که بهزیستی بخشی از زکات 
را جمــع آوری کند که ما بــه این موضوع 
تذکــر دادیم و قطعا مجلــس نیز آن ر رد 

می کند.

زکات جنبه اجتماعی و حکومتی 
دارد

آیت اهلل ســید احمد میرعمادی نیز در این 
جلسه بیان کرد: یکی از دستاوردهای مهم 
انقالب اســالمی ایران نــگاه حکومتی به 
احکام نورانی اسالم بوده این در حالی است 
که تا قبــل از انقالب احکاممان فردی و یا 
اجتماعی بوده و نــگاه حکومتی به احکام 

اسالم نداشتیم.
وی ادامه داد: زکات یک واجبی اســت که 
جنبه اجتماعی و حکومتی دارد و روی این 
موضوع کار نشــده و دالیــل فقهی زیادی 
وجــود دارد که زکات یک امــر حکومتی 
اســت. آیت اهلل میرعمادی اظهار داشــت: 
برخورد انقالبی و حکومتی با ترک کنندگان 
زکات از دیگــر مــوارد حکومتی بودن این 
واجب است و این امر در مورد امامان نیز به 

صراحت وجود دارد.

وی در ادامه با اشــاره به اینکه در گذشته 
وضعیت شــورای زکات در لرستان مناسب 
نبود، افزود: با اقدامات صورت گرفته اعضای 
شورای زکات استان را در قالب چند کمیته 
گنجاندیم تا شاهد تاثیرگذاری ویژه شورای 

زکات لرستان باشیم.
این مســوول بیان کرد: با وجود مشکالت 
مختلف امســال زکات استان لرستان رتبه 
سوم کشور شد و این یک حرکت خوب و با 

برنامه ریزی بوده است.
نماینــده ولی فقیــه در لرســتان گفــت: 
شفاف ســازی در امر زکات باید به صورت 
ویژه در دستور کار قرار گیرد که این امر به 
کمیته های مختلف گفته شده تا برای مردم 

تمامی موارد روشن باشد.
وی در ادامه با اشــاره بــه اینکه زکات در 
امــر محرومیت زدایی تاثیر بســیار زیادی 
دارد، افزود: حتی زکات در حوزه معضالت 
اجتماعی نیز بســیار تاثیرگــذار بوده و از 
سوی دیگر زکات در ایجاد روحیه جهادی 
و زدودن روحیه اشــرافی امر بسیار مهمی 

است.

لرستان در زمینه زکات در بین ۴ 
استان برتر کشور قرار دارد

مدیرکل امور اجرایی زکات کشــور گفت: 
لرســتان در زمینه زکات در بین ۴ استان 

برتر کشور قرار دارد.
محمد سراب نشــین مدیرکل امور اجرایی 
زکات کشــور نیز در این جلســه گفت: در 
رابطه بــا بحث زکات باید با همت باال وارد 
کار شــد تا به آنچه مد نظــر مقام معظم 
رهبری است برسیم. وی افزود: لرستان در 
بحث زکات در بین ۴ اســتان برتر کشــور 
قرار دارد اما این میــزان زکات با توجه به 
ظرفیتی که لرســتان دارد بــا آنچه انتظار 

می رود فاصله زیادی دارد.
وی خاطرنشان کرد: تمام هزینه های مربوط 
به عوامل اجرایــی زکات از محل اعتبارات 
کمیته امداد بوده و یک ریال از زکات جمع 

آوری شده در این راستا هزینه نمی شود.
این مســؤول تاکید کرد: تمام زکات جمع 
آوری شــده در مناطق مختلف کشــور در 
همان محلی که جمع شــده اســت هزینه 
داشت: کل  بیان  می شــود. سراب نشــین 
درآمد زکات جمع آوری شــده در ۹ ماهه 
امسال ۴۱۱ میلیارد تومان بوده که حدود 
۲۷۶ میلیارد زکات مال و ۱۳۵ میلیارد نیز 
زکات فطریه اســت. وی یادآور شد از کل 
زکات جمع آوری شــده در این مدت ۴۰۹ 
میلیارد تومان در ۹ ماهه هزینه شــده که 
۳۰۸ میلیــارد تومان صرف امور محرومین 
شــده اســت. مدیرکل امور اجرایی زکات 
کشــور ادامــه داد: از ۳۰۸ میلیارد تومان 
نیز که صرف امرو محرومین شــده حدود 
۱۸۴ میلیــارد تومان صرف امور معیشــت 
شده اســت. به گفته وی از مجموع زکات 
جمع آوری شــده در ۹ ماهه ســال جاری 
حدود ۲۷ میلیارد تومان صرف مسکن شده 
که ۴ هزار واحد مســکونی مرمت و احداث 
شده است. سراب نشین یادآور شد: حدود 
۹ میلیارد تومان صرف هزینه های تحصیلی 
شده است و ۲۲ هزار و ۹۵ نفر از این محل 

بهره مند شده اند.

گفت و گو از پریسا قربانی نژاد

اجتماعی

از جذب بی سوادان استثنائی تا تألیف نخستین بریل تصویری؛

معلم عاشقی که روشنی را بر تخته سیاه زندگی شاگردانش سرمشق می کند

در جلسه شورای زکات لرستان مطرح شد 

لرستان در زمینه زکات در بین ۴ استان برتر کشور قرار دارد
پرداخت 15میلیارد و 800 میلیون تومان زکات توسط مردم لرستان 
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مردم لرستان آشنایی قریبی با حماسه و غرور دارند 
و به کرات در 40 ســالی که از عمر انقالب اسالمی 
می گذرد همواره نشان داده اند در عمل پای انقالب 

و رهبر خود ایستاده اند.
این بار نیز در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
اســالمی ایران همان گونه که انتظار می رفت مردم 
لرســتان با حضور پر شــور خود در راهپیمایی 22 
بهمن حماســه ای دیگر آفریده و بهمن امســال را 

تماشایی تر از هر سال کردند.
در راهپیمایی امســال به خوبی چندین نسل پیش 
و پس از انقالب اســالمی را می شــد مشاهده کرد؛ 
جوانانی که انقالب و دفاع مقدس را تجربه نکرده اند 
اما آمدند تا در کنار بزرگ ترها این پیام را به گوش 
جهانیان برسانند که انقالب اسالمی هرگز تازگی و 

طراوت خود را از دست نخواهد داد.
حضور عشایر غیور و همیشه در صحنه انقالب نیز با 
لباس های اصیل و زیبای محلی از دیگر نکات قابل 

توجه در راهپیمایی امروز بود.
شــعارهای راهپیمایی امسال همانند سال های قبل 
بود اما گویی شــعار مرگ بر آمریکا امسال بیش هر 
از همیشه مورد توجه شعاردهندگان بود تا مزدوران 
آمریکایی بدانند با هر حیله و دسیســه ای که جلو 

بیایند مردم ایران فریب آنها را نخواهند خورد.
مردم و مســووالن ایران اسالمی در راهپیمایی 22 
بهمن 97 شــان دادند با وجود مشکالت اقتصادی 
موجود در کشــور، همواره کنار هم خواند بود و تا 
رسیدن به قله های افتخار در تمام حوزه ها دست از 

تالش نخوانند کشید.
مردم ایران و لرســتان در 22 بهمن 97 به واقع گل 

کاشتند.

اســتاد حمیدایزدپناه زاده ۲۶ آبان 
۱۳۱۱ در خرم آباد-درگذشت ۲۰ بهمن 
و  نویسنده، شاعر  پاریس(  ۱۳۹۴ در 
لرستان  موسیقی  و  تاریخ  پژوهشگر 
لرستانی  صفای  وی  تخلص  اســت. 

است.
در   ۱۳۱۱ آبان  در ۲۶  ایزدپناه  حمید 
خرم آباد و از ایل ســاکی متولد شد، 
دوره دبستان و دبیرستان را در همان 
شهر گذرانید و در سال ۱۳۴۲ موفق 
به اخذ دانشنامه لیسانس از دانشگاه 

تهران شد.
او پس از سال ها تدریس در دبستان 
وزارت  به  خرم آباد  دبیرستان های  و 
برای  و  منتقل شــد  و هنر  فرهنگ 
تشکیل فرهنگ و هنر مرکز لرستان 

مأمور گردید.
از عالقه مندان  تنی چند  با کمک  او 
موسیقی به گردآوری موسیقی بومی 
 ۱۳۴۶ سال  در  پرداخت.  لرســتان 
از ســوی انجمن آثار ملی دعوت به 
باستانی  آثار  درباره  تا  شد  همکاری 
لرستان به پژوهش بپردازد که حاصل 

آن اثری به همین نام شد.
او در ۲۰ بهمــن ۱۳۹۴ در پاریــس 

درگذشت.

اســتاد ایزدپناه با نوشــتن کتــاب »فرهنگ لری« 
در حفظ زبانهای اوســتایی و پارســی باســتان که 
زادگاهشــان جنوب غرب ایران و در میان جغرافیای 

مردم لر است کوشید. بررسی اشیای باستانی به دست 
آمده در لرســتان توسط ایزدپناه و سایر پژوهشگران 
نشان داد که به موازات ابزار نبرد که بهترین سالح و 
ابزار جنگی زمان خود بوده است، پیکره های مذهبی، 
وسایل کشاورزی و زیورآالت بانوان همچون دستبند 
و کمربند، حلقه ها، گردنبند و آیینه و ســنجاق های 
کوچک و بزرگ، حتی ســنجاق قفلی و … در میان 
اشــیاء مفرغی لرســتان وجود دارد که نشان از روح 
تمدن و زندگــی وحس زیبایی شــناختی در میان 

مردمان ایران و لرستان در هزاره های پیش است.
وی برای دسترسی به اسناد و ثبت فرهنگ ها و آثار 
مردم لر با وسیله شخصی به همه جا سفر میکرد ثبت 
و ضبط تخته چوبهای شناسنامه گنبد خلیل اکبردر 

پلدختر،از نمونه کارهای ارزشمند وی است.
بیــش از 1۵ جلــد کتــاب و بیــش از 30 مقاله در 
موضوعــات فرهنگی و هنــری و اجتماعی در زمینه 
ایران شناســی و لرستان شناســی از ایشان در دست 
اســت که بعضــی از این کتاب ها چند بــار به چا پ 

رسیده اند.
)تألیف( »لرستان در گذرگاه تاریخ و زمان«

)تألیف( »آثار باستانی و تاریخی لرستان ۳ جلد«
)تدوین( »شاهنامه لکی«
)تألیف( »فرهنگ لری«
)تألیف( »فرهنگ لک«

)تألیف( »شاعران در اندوه ایران«
)گردآوری( »داستانها و زبانزدهای لری و کتابشناسی 

مثلهای فارسی«
)گردآوری( »آهنگ ها و ترانه های لری«

)تألیف( »کتیبه های لرستان«
غزل زیر از اوست:

بی یاد تو؟
گرچه از تو آزرده ام ای شهر و دیار

بی یاد تو ای شهر، مباد این دل زارم
از تو؟ نه، از این گردش دوران به فغانم

از خویش؟ نه، از انده ایران به حصارم
هر چند که باغ تو قفس گشته به جانم

دور از تو به جایی پر پرواز ندارم
هر جا که نشانی هست ز تو پر کشم آنجا

تا نام و نشانم را از نام تو دارم
گیرم که سفر کردم و از کوی تو رفتم

آنجا چه نوایی ز غم خویش برآرم
نوروز و بهارت را در خاک که جویم

دور از تو نشان نیست ز نوروز و بهارم
در غربت خویش همه با یاد خویشم

چون خواری غربت شکند در دل خارم

اینجا غم تو رونق شعر و سخن من
آنجا چه سرایم؟ نه سرایم نه قرارم

من نوحه سرای قفس پر غم خویشم
من قصه سرای شب این قوم و تبارم

زی باغ بهشتی، نپرم زین قفس خویش
خوش باشد بر دامن نام تو غبارم

در بستر خاک تو نهم سر، به امیدی
تا گل شوم از خاک تو و سر به در آرم

یا ساغر می گردم و اندر کف مستان
با نام تو لب بر لب ساقی بگذارم

تا نام تو از شعر »صفا« شور برآرد
بی یاد تو ای شهر مباد این دل زارم

دومین جشــنواره سراسری »فضای مجازی، رسانه 
و نشــریات دانشجویی« بین دانشــگاه های علمی 
کاربردی کشــور و موسســات آموزش عالی استان 

آذربایجان شرقی و به میزبانی تبریز برگزار شد.
اختتامیه این جشــنواره چهارشــنبه برگزار شد و 
برگزیدگان بخش های مختلف آن معرفی و تجلیل 

شدند.
دانشــگاه علمی کاربردی لرســتان که بــا ۲۴ اثر 

ارســالی در این جشنواره شرکت کرده بود توانست 
دو رتبه برگزیده دومین جشنواره سراسری »فضای 
مجازی، رســانه و نشریات دانشــجویی« را به خود 

اختصاص دهد.
 در بخش ویژه جشنواره )مهارت آموزی، کارآفرینی 

و اشتغال(، نشریه دانشگاه علمی کاربردی لرستان 
به عنوان نشــریه مهارت آفرین رتبه برتر را کسب 
کرد و از امین جعفری ســردبیر این نشریه تجلیل 
شد. ۶ شماره این نشــریه که به صورت فصل نامه 

است به چاپ رسیده است.

همچنین در بخش »فضای مجازی و رســانه«، وب 
سایت بانک مشــاغل شهرستان دورود که از سوی 
مرکز عملی کاربردی دورود تهیه شــده است، رتبه 

اول جشنواره را کسب کرد.
بر اساس این گزارش، ۳۹۰ اثر به دومین جشنواره 
سراســری »فضــای مجازی، رســانه و نشــریات 
دانشجویی« ارسال شده بود که در مجموع ۱۲ اثر 

برگزیده شدند.

آئین تجلیل از »مژگان شــیخی«، نویســنده 
برجســته کشور در راســتای اجرای طرح ملی 

»چهل قلم« در لرستان برگزار می شود.
همزمــان با چهل ســالگی انقالب اســالمی و 
به منظــور ارج نهــادن به خدمــات فرهنگی 
نویسندگان برجســته و متعهد در قالب اجرای 
طرح »چهــل قلم«، آئین تجلیــل از »مژگان 
شیخی« نویســنده برجســته حوزه کودک و 
نوجوان، دوشــنبه بیســت و نهــم بهمن ماه 

با حضــور جمعی از مســئولین، کتابــداران، 
نویسندگان و عالقمندان به حوزه کتاب و کتاب 
خوانی در سالن اجتماعات جمعیت هالل احمر 
لرســتان برگزار می شود. مژگان شیخی متولد 
۱۳۴۱ در تهران و دارای مدرک مترجمی زبان 
انگلیســی است. وی از ســال ۶۳ کار خود را با 
مجله کیهان بچه ها شــروع کرد. حاصل سال 
هــا کار ادبی وی، تالیف و ترجمه بیش از ۲۰۰ 
عنوان کتاب اســت. از مهمتریــن آثار مژگان 

شیخی می توان به کتاب های »بلبل نوک طال 
و باغ آرزوها«، »تابستان و غاز سفید«، »دستی 
برای دوســتی«، »۳۶۵ قصه برای شــب های 
سال«، »دفترچه خاطرات یک کالغ«، »ده قصه 
از امام رضا)ع(«، »مسافر هشتم«، »کاش تو را 
می دیدم« در حــوزه ادبیات کودک و نوجوان 
و کتاب هــای »لیلی و مجنون«، »شــنبه ای 
که نیامد« و »پنجمیــن زن« در حوزه ادبیات 
بزرگسال اشــاره کرد. وی همچنین به عنوان 
برگزیده بیست و ششــمین دوره جایزه کتاب 
سال جمهوری اسالمی برای تالیف کتاب »۳۰ 

قصه، ۳۰ شب« در سال ۸۷ انتخاب شد.مهر

گزارش

حماسه بیداری
 در بهمن تماشایی

در راستای اجرای طرح »چهل قلم«؛

آئین تجلیل از »مژگان شیخی« در لرستان برگزار می شود

به مناسبت سالروز درگذشت استاد حمید ایزدپناه

اجتماعی فرهنگی

در جشنواره »فضای مجازی، رسانه و نشریات دانشجویی«؛

دانشگاه علمی کاربردی لرستان دو عنوان برگزیده کشوری کسب کرد

علی آشــتاب در نشســت خبری با اصحاب 
رســانه لرســتان که به مناســبت دهه فجر 
برگزار شــد این ایام را فرصتی مناسب برای 
بیان دســتاوردهای نظام برشــمرد و عنوان 
کرد: نواخته شــدن زنگ انقالب در واحدهای 
تولیــدی و خدماتــی، برگــزاری برنامه های 
فرهنگی، ورزشــی و علمی، تجلیل از خانواده 
شــهدا و همچنین افتتاح چنــد پروژه حوزه 
تعاونــی از برنامه هــای اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعی در این ایام بوده است.
وی در ادامه به دســتاوردهای انقالب در 40 
سال گذشــته اشــاره کرد و افزود: در سطح 
اســتان لرســتان پیش از انقالب 18 تعاونی 
وجود داشــت کــه امروز این تعــداد 2805 
تعاونی فعال با 971 هزار و 279 عضو رسیده 

است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرســتان 

بــا بیان اینکه 26 هــزار و 503 نفر در بخش 
تعاون لرســتان مشــغول کار هستند، عنوان 
کرد: در ایام دهه فجر امسال 12 طرح تعاونی 
با هــزار و 54 عضو و ایجاد 881 شــغل و با 
12 میلیارد و 147 میلیون تومان و با اشتغال 

پیش بینی شده 417 نفر افتتاح شد.
آشــتاب یادآور شــد: در بحث مســکن مهر 
تعاونی هــای فعــال در لرســتان در مجموع 
احــداث 11 هزار و 181 واحــد را از ابتدا تا 
امروز در دســتور کار قرار داده اند که تا کنون 
8 هزار و 505 واحد افتتاح شــده و 2 هزار و 
576 واحد با پیشــرفت بــاالی 90 درصد در 

حال احداث است.
وی در ادامه به بحث اشــتغال روستایی اشاره 
و عنوان کرد: در این زمینه ابتدا سهم لرستان 
برای امســال 126 میلیــارد و 500 میلیون 
تومان بود که بــا پیگیری های صورت گرفته 
ایــن مبلغ به 175 میلیارد تومان رســید که 
تا کنــون 185 میلیارد تومان طرح تصویب و 
پرداخت شــده و پیش بینی می شود 4 هزار و 
491 شغل در این زمینه ایجاد شود. مدیرکل 
تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان در ارتباط 
با بحــث کارورزی نیز گفت: از ابتدای ســال 
تا کنــون 987 نفر در واحدهــا و بنگاه های 
اقتصادی از طریق طرح کارورز عقد قرارداد و 

بکارگیری شده اند.
وی یادآور شــد: در بحث مشــکالت کارگر و 
کارفرما در سال 97 حدود 6 هزار و 270 فقره 

دادخواست داشتیم که 2 هزار و 891 فقره به 
شکل سازشی حل وفصل شده است.

آشــتاب در ادامــه اظهار داشــت: در بحث 
فضاهای تفریحی و ورزشــی پیش از انقالب 
یک متر فضا هم وجود نداشــت اما به برکت 
انقالب اســالمی امروز 183 هــزار متر مربع 
فضای تفریحی و ورزشی برای کارگران وجود 

دارد.
بــه گفته وی در ادامه به بحــث آمار بیکاری 
اشــاره و بیان کــرد: در جمــع آوری آمار و 
اعالم نرخ بیــکاری اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی هیچ نقشــی نداشــته و این کار بر 
اساس مصوبه مجلس توسط مرکز آمار ایران 
صورت می گیرد. این مسوول در ارتباط با سبد 
کاال نیــز عنوان کرد: همه کســانی که بیمه 
تامین اجتماعی هستند در سال 97 مشمول 

دریافت سبد کاالیی می شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان خبر داد

افزایش ۱۵۵ برابری تعاونی های لرستان در ۴۰ سال گذشته
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خودتان را بیشتر معرفی 	 
کنید؟

متولد ۱۳۱۲  باقریان  اهلل  صحبت 
هســتم، در ســال ۱۳۳۷ شــغل 
کتابفروشــی را آغاز کردم چرا که 
بــه کتاب عالقه زیادی داشــته و 
خانواده ما خانوادهای روحانی و با 
ســواد بود به همین دلیل به این 

سمت و سوی رو آوردم. 
البته ابتدا و قبل از ســال ۱۳۳۷ 
خرازی فروشــی داشــتیم که به 
پیشــنهاد یکی از اقوام و بستگان 
به دلیــل اینکه به کتاب و مطالعه 
عالقه داشتم تصمیم گرفتم تا یک 
کتابفروشــی در خرم آباد تاسیس 

کنم.
بــه همین دلیل برای اولین بار در 
خیابان ۱۷ شــهریور خرم آباد با 
اجاره یک مغازه کتاب فروشی ام 

را ایجاد کردم.
برای تهیه کتاب بــه تهران رفتم 
کتــاب خریداری  زیادی  تعداد  و 
کرده و به عنــوان نمایندگی اکثر 
کتابفروشــی های تهران مشغول 
به کار شــدم چرا که در آن زمان 
کتاب در خرم آباد بسیار کم یاب 

بود.

استقبال مردم از کتاب 	 
چگونه بود؟

ایجاد کتاب فروشــی در شــهر با 
اســتقبال زیادی روبرو شد و بنده 
نیز ســعی کردم از همــان ابتدا 
بهتریــن کتاب ها را بــه خرم آباد 

بیاورم.
انــواع کتابهای  به همیــن دلیل 
متون قدیم و کتابهای چاپ لبنان، 
مصر، عربســتان، عــراق و حتی 

مسکو نیز به کتابفروشی ام در خرم 
آباد آوردم تا مردم از آنها استفاده 

کنند.

قیمت کتاب ها در 	 
آن روزگار چگونه بود و 

بیشتر چه قشری کتاب 
می خریدند؟

قیمت کتاب ها نیز خیلی ارزان و 
در حــدود ۲ تا ۱۵ تومان و کتاب 
های متون قدیــم نهایتا قیمتش 

۲۰ تومان بود.
کتــاب ها را بیشــتر افــراد اهل 
کتاب می خردند. به عنوان نمونه 
افراد شــاخصی همچــون مرحوم 
محمدرضا موجزی، شــیخ مهدی 
الدیــن ضیاء که  قاضی، حســام 
دارای کتابخانه بودند از مشتریان 
پر و پا قرص ام بودند، البته ســایر 
اقشار همچون معلمان و علما نیز 

کتاب می خریدند.

بیش از ۶۰ سال 	 
کتابفروش هستم

اســتقبال مردم از کتــاب در آن 
روزگار بیشتر بود یا اکنون؟

آن زمان مردم بیشــتر کتاب می 
خریدنــد با وجود اینکــه باید در 

شــرایط کنونی و با افزایش سطح 
فرهنگ اســتقبال بیشتری از این 
کنــج گرانبهــا صورت گیــرد اما 
اکنون اســتقبال کمتری از خرید 

کتاب انجام می شود.
در آن روزها افــراد و به خصوص 
جوانان اهل فرهنگ مطالعه زیادی 
داشــتند و به طور مثال برخی از 
انقالب ســایر  افراد کتــاب های 
کشــورها را مطالعه می کردند تا 

اطالعاتشان باال برود.

قدیمی ترین کتابتان 	 
مربوط به چند سال پیش 

است؟
۱۳۱۲ و هزار و یک شب.

بیــش از ۶۰ هزار جلــد کتاب در 
گنجینه خود دارم 

با این وجود متاسفانه به دلیل باال 
بودن هزینه، نتوانســته ام آنگونه 
که باید و شــاید از آنها نگهداری 

کنم.

متاسفانه فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کمکی برای نگهداری از این تعداد 

کتاب به ما نکرده است.

هنوز هم به کتاب 	 
فروشیتان سر میزنید؟

گاهی اوقات بله. اما در حالت کلی 
نه، پسرم مشغول به کار است.

متاســفانه با وجود اینکه پســرم 
است  دانشگاهی  تحصیالت  دارای 
اما شــغل مناســبی ندارد با این 
وجــود بــرای ادامه دادن پیشــه 

خانواده در کتاب
فروشی مشغول به کار است.

ســالها در خدمت علما و بزرگان 
زیادی بوده ام.

از کسبه قدیم خرم آباد 	 
بیشتر برایمان بگویید؟

کســبه قدیمی خرم آبــاد عالوه 
بــر اینکه کمک زیــادی به مردم 
می کردند خیر نیز بوده و منشــا 
به عنوان  بودنــد.  خدمات زیادی 
نمونه آیــت اهلل کمالوند که یکی 
از افراد شــاخص حوزه علیمه قم 
بود، برخی از بزرگان خرم آباد به 
محضر آیــت اهلل بروجردی رفتند 
که آیت اهلل کمالوند را بفرســتند 

آیــت اهلل بروجردی در پاســخ به 
آنها می خواهد بزرگانش یک حوزه 
علمی احــداث کنند و هر کدام از 
آنها نیز یک فرزند خود را به حوزه 

بسپارند.
بــه همین دلیل هر کــدام از این 
بزرگان و تجار اقدام به ساخت یک 
حجره برای حوزه علمیه کردند و 
اینگونه بود که شاهد احداث حوزه 
علمیــه خرم آباد توســط بزرگان 

شهر بودیم.
در حالــت کلی فرقــی نمی کند 
اما کســب آن دوران مردمدار تر، 

صادق تر و پاک تر بودند.

در این چند سال ادارات 	 
مربوطه از شما تجلیل کرده 

اند؟
حمایتی از ما صورت نگرفته چند 
نفر از روســا تشــویقی کردند اما 
معتقدم باید دولت کمک بیشتری 
به حــوزه فرهنگ مخصوصًا کتاب 
و ناشران انجام داد تا شاهد پایین 
آمــدن قیمــت کتاب باشــیم تا 
این کاالی  بتوانند  افراد کم درآمد 
بــه راحتی خریداری  را  فرهنگی 
کنند. متاســفانه با وجــود اینکه 
بزرگتریــن گنجینه های  از  یکی 
کتاب مشخصی کشور را دارند اما 
حمایت الزم صورت نگرفته است.

سخن آخر؟	 
عمرم را پای کتاب گذاشــتم و تا 
آخرین لحظه نیــز به این فعالیت 
ادامه خواهم داد اما مسئوالن باید 
به کتاب کمک بیشــتری کنند تا 
گرفتنش  قرار  حاشــیه  در  شاهد 

نباشیم./جهش نو

مراســم جشن چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی با حضور حضرت آیت اهلل تقوی نماینده 
محتــرم مقــام معظــم رهبــری در وزارت جهاد 
کشــاورزی، حضرت آیت اهلل میرعمــادی نماینده 
محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد، 
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان لرستان، 
مدیــران ادارات کل تابعه، معاونیــن و مدیران و 
کارکنان ســازمان جهاد کشاورزی در محل سالن 
جلسات سازمان جهاد کشــاورزی لرستان برگزار 

شد.
حضرت آیت اهلل تقوی در این مراسم طی سخنانی 
به تحریم های ظالمانه دشــمن و روشــن بینی و 
دقت نظــر مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد 
مقاومتی اشــاره کرد و گفت: بــرای برون رفت از 
مشــکالت کنونی مقــام معظم رهبــری اقتصاد 
مقاومتــی را مطــرح کردند اقتصــاد مقاومتی در 

شرایطی مطرح شد که دشــمنان انقالب، تحریم 
ما را نوشــتند و هر روز تحریم های بیشتری را بر 
علیه مردم ایران اعمال نمودند در واقع یک جنگ 

اقتصادی را بر علیه کشور براه انداختند.
وی ادامه داد: بنابرایــن برای مقابله با توطئه های 
دشمن هم چون زمان جنگ ما باید آرایش جنگی 
و ابزار الزم بــرای مقابله با دشــمن را در اختیار 
داشته باشــیم، به قول مقام معظم رهبری پادزهر 
تحریم هــای اقتصادی را اقتصــاد مقاومتی اعالم 

کردند.
حضرت آیت اهلل تقــوی افزود: اقتصــاد مقاومتی 
نوعی جنگ اقتصادی اســت در اقتصاد مقاومتی 

سیاست ها به پایداری در تمام سطوح است.
 وی راهکارهــای اقتصــادی مقاومتی برای مقابله 
با دشــمن را به اختصار خودباوری و خود اتکایی، 
انگیزه ســازی، توجه به اصل بهره وری و استفاده 
بهینه از منابع تولید، گســترش بخش خصوصی و 
اجرای سیاست های اصل ۴۴، اصالح الگوی مصرف 

و سوق دادن سرمایه ها به سمت تولید دانست.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی بیان 
کرد: از دیگــر راهکارهای اقتصادی مقاومتی برای 
مقابله با دشــمن مــی توان به تکیه بــر تولیدات 
داخلی و تولید محصوالت استراتژیک، بسترسازی 
و روان کردن ضوابط و قوانین، اصالح نظام مالیاتی، 
بانکی، پولی و گمرک، مشخص کردن اولویت ها و 
نیازهای جامعه، حمایت از سرمایه گذاران و فعال 
کردن کارگاه ها،کمک به افزایش مهارت ها، تربیت 
نیروهای متخصــص، جلوگیری از درآمدهای غیر 
مشــروع و تنظیم نیازهای عمومی جامعه اشــاره 

کرد.

تولید بیش از 3 میلیون تن انواع محصوالت 
کشاورزی در لرستان

 عبدالرضا بازدار رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
لرســتان نیز در مراسم جشــن چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی بیان کرد: 2 هزار و ۲۵۰ 
نفر از نیروهای سازمان جهاد کشاورزی لرستان و 
ادارات تابعه کــه ۲۷ درصد این نیروها را بانوان و 
مابقی نیروها را آقایان تشکیل می دهند، در اقصی 
نقاط محروم اســتان به ارائه خدمت به کشاورزان، 
روســتاییان  و  بهره بــرداران  تولیدکننــدگان، 
می پردازند و این یک افتخار برای جهاد کشاورزی 

است.
وی اعالم کــرد: قبل از انقالب چیزی نداشــتیم 
که بخواهیم مقایســه انجام دهیم کشاورزی قبل 
از انقالب بســیار ســنتی و درآمد نیز سنتی بود 
و اصوال اعتقاد به کشــاورزی خــود اتکایی نبود و 
بیشتر مایحتاج مورد نیاز مردم از خارج وارد کشور 

می شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: قبل 
از انقالب کل تولیدات کشــاورزی اســتان حدود 
۴۰۰ هزار تن بود، اما اکنون به بیش از ۳ میلیون 
تن رســیده است. وی سرانه تولید برای هر نفر در 
اســتان را ۵۰۰ کیلوگرم اعالم کرد و گفت: اکنون 

این سرانه به ۱۶۰۰ کیلوگرم رسیده است. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد: 
در حال حاضر ۵۶ محصول زراعی در استان تولید 
می شــود، در گذشــته فقط گندم و جو به صورت 

دیم و به صورت کامال سنتی کشت می شد.
در چهل ســالگی انقالب 3 هــزار و 537 خانوار 
لرســتانی از طرح های جهاد کشــاورزی بهره مند 
شــدند. بازدار افــزود: در ایام اهلل دهه فجر ســال 
جاری ۲۱۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۳ میلیارد 
تومان با اشــتغالزایی ۶۴۱ نفر و بهره مندی ۳۵۳۷ 

خانوار به بهره برداری می رسد.
وی همچنین گفت: در ۱۰ ماه ســال جاری ۱۲۰ 
میلیــارد تومان اعتبــار پایدار روســتایی جذب 

کرده ایم.
این مسئول اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی 
استان لرستان تعداد ۸۶ شهید، ۳۵۰ جانباز و ۲۲ 
آزاده را تقدیم انقالب اســالمی نموده و همچنین 
۱۱۰۰ سنگرساز بی سنگر و ۷۰۰۰ نیروی مردمی 
را به جبهه هــای نبرد حق علیه باطل اعزام نموده 

است.

افسردگی در واقع یک بیماری فراگیر و 
لطمه زننده به روح و روان آدمی اســت 
که از مشخصات آشکار آن احساس پوچ 
بودن ناراحتی، احســاس نا امیدی وبی 

ارزش بودن و تفکرات منفی است.
محققــان علــوم رفتــاری می گوینــد 
نشــانه ها  پیشــرفته  افســردگی های 
و عالئمــی هســتند کــه می تواننــد 
فعالیت هــای روزمــره، مطالعه، خواب،  
خــوراک و شــرکت در فعالیت هــای 
خوشایند و سرگرم کننده را تحت تأثیر 
قرار دهند. چنین حالتی ممکن اســت 
به دفعات در زندگی انســان روی دهد، 
به نظر محققان در نوع دیگر افسردگی، 

اختالل روانی دارای نشانه های طوالنی 
مدت اســت و براســاس آن شخص از 
برخورداری  یا  روزانه  فعالیت های  انجام 
از احساســاتی خــوب و دلپذیر محروم 
می شــود و دوره های پریشــان خاطری 
قابل توجهــی را در برخــی از برهه های 

زندگی طی می کند.
یک نوع دیگر افســردگی در واقع یک 
اختالل روحی شــیدا گونه است که نام 
بیماری افســردگی دوقطبــی را گرفته 
اســت. این نوع از ابتال به افســردگی و 
پریشان خاطری، در بیشتر مواقع، تفکر؛ 
قــدرت تشــخیص و حتــی رفتارهای 
اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد، که 

به بروز مشــکالت جدی برای شخص و 
اطرافیان منجر می شود.

عالئم افسردگی
خلق فرد افسرده می شود، یعنی غمگینی 
طوالنــی مــدت دارد.. عالقه مندی وی 
نســبت به عالیق گذشــته اش از دست 

می رود و غالبًا بی حوصله است
فرد اشــتهای خود را از دست می دهد، 
البته در برخی انواع آن پرخوری شیوع 
دارد. خواب فرد مبتال غالبًا دچار مشکل 
می شود معمواًل نیمه شب بیدار می شود 
و تا صبح نمی تواند بخوابد و کسل است 

در جوانان مبتال، پرخوابی شیوع دارد.

غلبه بر افسردگی و افزایش 
نگرش مثبت

از علــت افســردگی خــودآگاه بوده و 
سعی کنید نســبت به آینده خوش بین 
باشــید ، افکار منفی خود را شناخته و 
آن هــا را با افکار مثبــت تعویض کنید. 
بر تجارب مثبت تمرکز کنید. فهرستی 
از تکالیــف مثبت هفتگــی تهیه کنید 
از نظر اجتماعی فعال باشــید.. جدولی 
از فعالیت هــای روزمــره هفتگی تهیه 
کنید و افــزودن فعالیت های اجتماعی 
را فرامــوش نکنیــد تفریحاتــی برای 
خود پیدا کنید. هرگاه احســاس تنش 

می کنید، از روش های خود آرام بخشی 
برای  به عنوان مثــال،  کنید،  اســتفاده 
چندین دقیقــه و تا زمان ایجاد آرامش 
در - کل بدنتان به طور آرام و آهســته 
نفس بکشــید.. اهــداف واقع گرایانه ای 
انتخــاب کنید. برای فعال نگه داشــتن 
دهید.  انجــام  داوطلبانه  کاری  خــود، 
توانایی های  هرکســی  کــه  بپذیریــد 
متفاوت خود را دارد و شما بر ویژگی ها 
و اعمال مثبت خودتان تمرکز کنید. به 
باشــید.  بیان مطالب، جرأتمند  هنگام 
ســعی کنید نقاط قوت خود را شناخته 
و توســعه دهید. روزانه ورزش کنید و 

فعالیت بدنی مستمر داشته باشید

کاســبان قدیمی و کهنه کار به عنوان پیشــینه یک جامعه 
به شــمار می روند چرا که از دیرباز در گوشــه و کنار شــهر 
مشــغول بــه ارایــه خدمت به مــردم و تامین نیازهــای آنها 
بــوده انــد. در ایــن میــان نقش کاســبان حــوزه فرهنگ در 
توســعه جامعه از دیرباز بیشــتر بوده و اکنون نیز با وجود 
تمامی نامالیمات با شدت و ضعف ادامه دارد. به همین 
دلیــل شــرایط بــه گونــه ای فراهم شــد تا با یکــی از قدیمی 
تریــن کســبه شــهر و یکــی از اولیــن کتــاب فروشــی های 

خرم آباد صحبت اله باقریان گفت و گویی انجام دهیم.

احمــد  ســید  آیــت اهلل 
میرعمــادی در ارتبــاط با 
راهپیمایــی با شــکوه 22 
بهمن و حضور بی نظیر مردم 
انقالب اسالمی،  از  در دفاع 
راهپیمایی  کــرد:  عنــوان 
امســال بار دیگر لــرزه بر 

ســردمداران کاخ ســفید انداخت؛ ترامپ جنایتکار 
تصور نمی کرد مردم ایران چنین حضور بی نظیری 
داشته باشــند. وی افزود: بی شک دشمنان انقالب 
اســالمی و در راس آن آمریکا ســعی خواهند کرد 
که این حضور با شــکوه را کم رنگ جلوه دهند اما 
حضور با شکوه مردم حرفی برای گفتن نمی گذارد. 
نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد 
با تاکید بــر اینکه راهپیمایــی 22 بهمن بار دیگر 
توطئه دشــمنان را خنثی کرد، گفت: علیرغم تمام 
مشــکالتی که در بحث اقتصادی وجود دارد، مردم 
ایران نشــان دادند هیچ چیــزی در دفاع از انقالب 
اسالمی مانع آنها نیست و مشکالت موجود تاثیری 
در دفاع آنها از نظام ندارد. وی با بیان اینکه وظیفه 
مسؤوالن است که در رفع مشکالت معیشتی مردم 
تالش بیشتری داشــته باشند، عنوان کرد: مردم ما 
ثابــت کرده اند هر جا الزم باشــد در صحنه دفاع از 
انقــالب حضور پر رنگ دارند و لذا مســؤوالن باید 
قدردان آنها باشند. آیت اهلل میرعمادی اظهار داشت: 
مســؤوالن باید در مقابل خدمت صادقانه داشــته 
باشــند و جلوی پارتی بازی ها را بگیرند و نگذارند 

روحیه اشرافی گری به وجود آید.

ســردار مرتضی کشــکولی 
در مراسم ســالروز عملیات 
در جمع  والفجــر هشــت 
حضرت  ســپاه  کارکنــان 
اظهار  لرستان  ابوالفضل)ع( 
کــرد: ملت ایران در ســال 
57 با ســردادن شعارهایی 
آزادی،  »استقالل،  همچون 

جمهوری اســالمی« خواســتار حکومتی اسالمی 
شــدند. وی خاطرنشــان کرد: همچنین شعار »نه 
شــرقی و نه غربی« را در پاســخ به زورگویی های 
آمریکا و ایادی آن ســر داده و از هرگونه وابستگی 
به کشورهای زورگو اعالم انزجار می کردند. فرمانده 
ســپاه حضرت ابوالفضل)ع( لرســتان با بیان اینکه 
مردم با حضور 98 درصدی خود جمهوری اسالمی 
را برگزیدند، افزود: بر همین اســاس قانون اساسی 
کشور کاماًل دینی، اسالمی و قانونی است. کشکولی 
از جملــه آرمان های انقالب را دفــاع از مظلومین 
جهان خواند و اظهار داشــت: امروز آمریکا به دنبال 
حذف این آرمان انقالب و دســت کشیدن ایران در 
حمایت از مستضغفان جهان است اما بایستی بداند 
این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. وی ادامه داد: پس 
از گذشت چهل سال از عمر بابرکت انقالب اسالمی 
همچنان شکل حکومت و جوهره دینی نظام حفظ 
شده است، ضمن اینکه با وجود مشکالت اقتصادی، 
تهدیدهای نظامی و تحریم های سخت اما همچنان 
ملت ایران پای آرمان های انقالب ایســتاده و حامی 
آن هســتند. فرمانده ســپاه حضرت ابوالفضل)ع( 
لرســتان با اشــاره به نقش بی بدیل امامین انقالب 
در پیروزی و تداوم انقالب اســالمی بیان داشــت: 
امروز مقــام معّظم رهبری همچون دیده بانی بینا و 
بصیر راه مســتقیم را به ملت ایران نشان می دهند 
و آن ها را به ســر منزل مقصود هدایت می نمایند.

کشــکولی با بیان اینکه انقالب اســالمی مردم پایه 
بوده و همه مســؤوالن خادمان ملت ایران هستند، 
گفت: شایسته اســت مردم در انتخاب نمایندگان، 
پاک دستی و مسؤولیت پذیری را اولویت قرار داده و 
همواره مطالبه گر خواسته های نظام و انقالب باشند.

حضور  بــا  مراســمی  طی 
جمعی از مسووالن لشگری 
فرمانده جدید  و کشــوری 
 84 لشگر  عملیاتی  قرارگاه 
ارتش استان لرستان معرفی 
شد. در این مراسم امیر مراد 
خوش کنار به عنوان فرمانده 

جدید قرارگاه عملیاتی لشگر 84 لرستان معرفی و 
از امیــر تقی دریکوند فرمانده پیشــین این قرارگاه 
تجلیل به عمل آمد. خوش کنار پیشــتر جانشــین 
فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشــگر 84 لرستان نیز 
بوده است. حکم فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر 84 
لرستان از سوی امیر حمزه بیدادی فرمانده جنوب 

غرب نزاجا قرائت و ابالغ شد.

اخبار
آیت اهلل میرعمادی:

جلوی اشرافی گری و پارتی بازی 
گرفته شود

سردار کشکولی:

دفاع از مظلومین جهان، آرمان 
بزرگ انقالب اسالمی است

امیر »خوش کنار« فرمانده قرارگاه 
عملیاتی لشگر 84 لرستان شد

گنجینه ای ارزشمند از ۶۰ هزار جلد کتاب دارم 

گوناگون

جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در خرم آباد برگزار شد؛

در چهل سالگی انقالب 3 هزار و ۵۰۰ خانوار لرستانی از طرح های جهاد کشاورزی بهره مند شدند

افسردگی و عالئم آن
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عالءالدین بروجردی در آیین 
افتتاحیه ســرای دانشجویی 
آیت اهلل بروجردی اظهار کرد: 
ریزه خوار  اروپایی هــا  زمانی 
محافل علمی ایرانی ها بودند؛ 
بایــد این تمــدن را یک بار 
دیگر به دست جوانان ایرانی 

محقق ســازیم. نماینده مردم بروجرد و اشترینان در 
مجلس با اشــاره به پیشــرفت های چشم گیر کشور 
در عرصه دانش های نویــن، افزود: ما در حالی امروز 
موشک ســاز هســتیم که در جنگ تحمیلی قادر به 
دفاع از تمامیت ارضی خود نبودیم. وی با بیان اینکه 
در صنعت خودروسازی کشور ضعف هایی وجود دارد، 
اظهار داشــت: این در حالی است که ساخت خودرو 
بســیار آسان تر از صنعت موشک بوده و بنابراین باید 
دانشگاهیان به این حوزه وارد شوند. بروجردی ادامه 
داد: با اینکه آمریکا به صراحت بارها عنوان کرده که 
ایران نبایســتی از انرژی هسته ای برخوردار شود اما 
بنا به تأکید رهبر انقالب بر توســعه این حوزه، امروز 
ایــران از این نعمت برخوردار اســت. وی با تأکید بر 
اینکه بســیاری از قله های دانش های دست نیافتنی 
را فتــح خواهیم کرد، گفت: آینــده از آن جمهوری 

اسالمی است.

آیت اهلل هاشــم نیــازی در 
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن 
اظهار  خبرنــگاران  در جمع 
داشت: شــعور ملت ایران به 
جایی رســیده اســت که به 
اعتراف دشــمنان ندیده های 
ندیده، شکســت این انقالب 

را نخواهند دید. وی افزود: این رشــادت و پایمردی 
مردم با تمام سختی ها در طول 40 سال زمینه ظهور 
حضرت ولی عصر خواهد بود. نماینده مردم لرســتان 
در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: مردم ایران 
و لرستان همانند 40 ســال گذشته امروز نیز نشان 

دادند که همواره پای انقالب می ایستند.

کــوروش ســاکی در جمع 
خبرنــگاران با بیــان اینکه 
این بیمارســتان در منطقه 
کمالوند در دســت ساخت 
است، اظهار داشت:ساختمان 
بیمارســتان شهدای عشایر 
بیش  دارای قدمت  خرم آباد 

از 60 ســال است و نیازمند ســاختمان جایگزین 
اســت. وی با اشــاره به اینکه بیمارستان جایگزین 
360 تخت دارد و با مشارکت قرارگاه خاتم ساخته 
می شــود، ادامه داد: 30 درصد اعتبار ساخت این 
بیمارستان از ســوی وزارت بهداشت و 70 درصد 
آن نیز ار محل منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
تامین می شــود. ســاکی ادامه داد: با افتتاح این 
بیمارستان تا 20 سال آینده نیاز به تخت جدید در 
مرکز اســتان نخواهیم داشت. رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی لرستان گفت: در راســتای ارائه خدمات 
متمرکز و گســترده به بیماران خاص مرکز جامع 

بیماران خاص در لرستان راه اندازی می شود.
وی افزود: در این مرکز خدمات ویژه دندانپزشــکی 
نیز به بیماران خاص ارائه می شــود و در این راستا 
هفت یونیت دندانپزشکی در این مرکز مستقر می 

شود. 

مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 
علوم پزشکی شــهید صدوقی یزد اظهار داشت: سی 
و پنجمین اهدای عضو، با ایثــار و فداکاری خانواده 
مرحومه فهمیه شــکوهی فرد که در حادثه رانندگی 
در جاده یزد – طبس ضربه مغزی شــده بود در یزد 
اتفاق افتاد. وی افزود: اعضای مرحومه شــکوهی فرد 
که اهل اســتان لرســتان و ســاکن خرم آباد بود به 
ســه بیمار در انتظار پیوند، اهداشــده است. حسین 
قاسمی ادامه داد: با این اقدام خداپسندانه و رضایت 
خانواده آن مرحومه، کبــد و یک کلیه این مرحومه 
در بیمارستان نمازی شیراز و کلیه دیگر آن مرحومه 
نیز در بیمارستان شــهید رهنمون یزد نجات بخش 
جان افراد نیازمند شــد. به گفته پزشــکان اعضای 
قابل اهدای فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه ها، کبد، 
روده ها، لوزالمعده، کلیه ها و برخی بافت های بدن از 
جمله پوســت، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و 

دریچه قلب است.

وحید رشــیدی در جمع معاونین ، مدیران مناطق 
سه گانه و مدیران عامل سازمان های تابعه شهرداری 
خرم آباد بیان کرد: این جلسه به منظور تسریع در 
انجام و اتمام پروژه های عمرانی ، الیروبی رودخانه 
خرم رود ، روکش ، لکه گیری و آســفالت معابر و 
خیابان ها همچنین در خصوص واکاوی و کاشــت 

گل و گیاه در روز تعطیل برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد : با توجه به نزدیک شدن سال 
جدید و اســتقبال از مهمانان نوروزی طبق سنوات 

گذشته این روزها مجموعه مدیریت شهری و عوامل 
شهرداری ایام پرکاری را پیش رو خواهد داشت.

شــهردار خرم آباد عنوان کرد: سرعت بخشیدن در 
اتمام عملیاتهای عمرانی و زیبایی مبلمان شهری، 
در دســتور کار مدیریت شهری است. وی در ادامه 
گفت: امید آن می رود بتوانیم همچون ســال های 
گذشــته خدمات شایانی به مســافران نوروزی که 
سالیانه سیل عظیمی از اقصی نقاط کشور خرم آباد 

را مقصد گردشگری انتخاب می کنند ارائه دهیم.

هفته گذشــته وزیر کشــور در احکام جداگانه ای 3 
لرستانی را به عنوان معاون اســتاندار در استان های 

سمنان، تهران و همدان منصوب کرد.
بر این اســاس حبیب اله خجســته پور با جدایی از 
معاونــت سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
لرســتان به همین معاونت در اســتانداری سمنان و 

دیار رئیس جمهور منصوب شد.
حمیدرضــا گودرزی نیز به عنــوان معاون انتظامی و 
امنیتی اســتانداری تهران منصوب شــد و مصطفی 
آزادبخت نیــز صندلی معاونت سیاســی، امنیتی و 

اجتماعی استانداری همدان را بدست آورد.
اما نکته قابل توجه در این بین است که هنوز گزینه 
جانشــینی خجسته پور در لرســتان معرفی نشده و 
سیدموســی خادمی تا کنون حتی اقدام به انتخاب 
سرپرســت نیز بــرای معاونت سیاســی، امنیتی و 

اجتماعی استانداری لرستان نکرده است.
در این بین گفته می شود خادمی به دنبال آن است که 
گودرز امیری معاون فعلی هماهنگی امور اقتصادی و 
منابع انسانی استانداری را جانشین خجسته پور کند 
اما این اقدام هنوز عملی نشده است تا شاهد افزایش 

گمانه زنی ها در این راستا باشیم.
برخی معتقدند خادمــی به این خاطر فعال امیری را 
از معاونت هماهنگی امور اقتصادی و منابع انســانی 
اســتانداری جابه جا و سرپرســت معاونت سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی نمی کند تا اینکه مطمئن باشــد 
حکم وی برای این معاونت قطعی می شود چرا که در 
غیر ایــن صورت و چنانکه با انتصاب امیری به عنوان 
معاون سیاســی به هر دلیلی مخالفت شــده و او از 
معاونت اقتصادی و منابع انسانی نیز جدا شده باشد، 

دیگر جایگاه مناســبی برای وی در استانداری وجود 
نخواهد داشــت و به این صورت مهــره مورد وثوق 
خادمی در لرســتان جایگاه و نفوذ خود را از دســت 

می دهد.
از ســوی دیگر عده ای می گوینــد احتمال انتخاب 
فردی دیگر غیر از امیری نیز برای معاونت سیاســی 
استانداری وجود دارد و احتمااًل در هفته جاری موقتًا 

سرپرست این معاونت منصوب خواهد شد.
گفته می شــود بســیاری از سیاســیون حتی برخی 
نماینــدگان بر انتخاب فردی بومــی به عنوان معاون 
سیاسی اســتانداری لرستان تاکید دارند و دلیل این 
پافشــاری خود را حساســیت این معاونت و نیاز به 
شــناخت کافی از شرایط استان می دانند و از طرفی 
معتقدند وقتی لرســتان از نظر نیروی انسانی دارای 
چنان ظرفیت باالیی است که چندین استاندار کشور 
از این دیار هســتند و معاونین چندین استاندار نیز 
لرستانی هســتند، دلیلی ندارد برای انتخاب معاون 

سیاســی که مهمترین معاونت استانداری محسوب 
شــده و الزمه موفقیت کار در این معاونت شناخت 

الزم از استان است، فردی غیر بومی انتخاب شود.
اما با وجود تمــام گمانه زنی ها و اتفاقاتی که خواهد 

افتاد، چند سؤال مهم و اساسی وجود دارد؛
اول اینکه چرا همزمان با 3 استان دیگر حکم معاون 
جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان 

از سوی وزیر کشور ابالغ نشد؟
باید پرســید چرا خادمی با علم بــه این موضوع که 
خجســته پور از لرســتان می رود از مدت ها قبل به 
طور جدی به دنبال انتخاب جانشــین مناسب برای 
وی نبوده اســت تا امروز شاهد ســردرگمی و تعلل 
در انتخاب گزینه مناســب برای این پســت حساس 

نباشیم.
اگر حدس و گمان ها درست باشد و خادمی به دنبال 
انتصاب امیری در معاونت سیاســی اســت پس باید 
پرســید که چرا تا کنون این اقدام صورت نگرفته و 
هم اکنون صندلی معاونت سیاســی خاک می خورد؛ 
از طرفی اگر امیری گزینه اصلی نیست و فرد دیگری 
مد نظر اســتاندار است پس چرا در انتصاب و معرفی 
وی تعلل صورت می گیرد تا این شــبهات در اذهان 
عمومی ایجاد شــود که افراد پشــت صحنه در این 

زمینه تاثیرگذار هستند.
در هر صــورت آنچه از اســتاندار انتظار می رود این 
است که هر چه ســریعتر به تمام شبهات و سؤاالت 
موجود در بحث معاونت سیاسی استانداری لرستان 
پاسخی روشــن داده و با انتخاب گزینه ای مناسب و 
توانمند و آشــنا به مسائل لرســتان، به این داستان 

پایان دهد.

محمد بیرانوندی در نشســت 
خبــری بــا اصحاب رســانه 
لرســتان در ارتبــاط با عدم 
ثبــات مدیریتی در آموزش و 
پرورش لرســتان طی سالیان 
اخیر، گفت: این موضوع جای 
نگرانــی دارد چرا کــه جابه 
جایــی زیاد مدیــران در این 

حوزه باعث بروز مشــکالتی شده اســت که امیدوارم 
این رویه اصالح شود. وی یادآور شد: در جریان سیل 
اخیر که به شــهروندان خرم آبادی آسیب زیادی وارد 
شــد با پیگیری زیاد اعتراض خــود را در نطق میان 
دســتور مجلس اعالم کردم تا بلکه از حق مردم دفاع 
کرده باشــم و مجددا این مشکالت را در سطوح عالی 
پیگیری می کنــم. نماینده مــردم خرم آباد و چگنی 
در مجلس در ارتباط با مشــکالت شــهر خرم آباد نیز 
تصریح کرد: متاسفانه در چند وقت اخیر سیمای شهر 
خرم آباد وضعیــت خوبی ندارد که به همین منظور از 
استاندار و شهردار درخواســت کرده ام در اسرع وقت 
و در چنــد روز آینده برای رســیدگی به این وضعیت 
جلسه فوری برگزار شــود. وی در پاسخ به سوالی در 
مورد آمارهایی از سوی برخی مدیران نیز بیان داشت: 
متاسفانه این موضوع که آمارسازی صورت می گیرد در 
بین برخی مدیران وجــود دارد و ما به عنون نماینده 
وظیفه خود را در رســیدگی و نظارت به این موضوع 
انجام می دهیم. بیرانونــدی در ادامه به بحث منطقه 
ویژه اقتصادی لرســتان اشــاره و عنوان کرد: از سوی 
مجلس مصوب شــده که در 12 اســتان منطقه ویژه 
اقتصادی ایجاد شــود که خرم آباد نیز در این بین قرار 
دارد و قرار است بخشــی از شرکت پارسیلون در این 

راستا به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شود.

عبــاس گــودرزی در آئیــن 
دانشجویی  ســرای  افتتاحیه 
بروجرد اظهار کــرد: بروجرد 
ارزشــمند  ســوابق  وجود  با 
قرار  مورد کم لطفی  اما  بسیار 
گرفته اســت. وی خاطرنشان 
کــرد: اگرچــه در دولت های 

مختلف قدم هایی برای این شهرســتان برداشته شده 
اما آنچه شایســته بروجرد بوده تاکنون محقق نشده 
اســت. نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه در مقایسه با شهرهای 
هم جوار پیشــرفت درخور توجهی در بروجرد صورت 
نگرفته اســت، افزود: انتظار می رود وزیر علوم ضمن 
پیگیری مسائل حوزه علم و فناوری، به عنوان نماینده 
دولــت ظرفیت های بروجرد را نیــز به مرکز منعکس 
نماید. گودرزی با اشــاره به مقاومت و ایستادگی ملت 
ایــران در برابر همه توطئه های دشــمن افزود: امروز 
نیز با فرصت کشــی به دنبال ترفندهای دیگر هستند. 
وی در بخش دیگر از ســخنان خــود ضمن تأکید بر 
ایجاد مأموریت های ویژه برای دانشگاه ها تصریح کرد: 
بایســتی مسائل و مشکالت در دانشگاه ها آنالیز و حل 
شــود. نماینده مردم بروجرد و اشــترینان در مجلس 
شورای اســالمی خاطرنشــان کرد: شایسته است در 
بودجه ســال آینده سهم لرستان و بروجرد ویژه دیده 
شــود چرا که در گذشته به این مهم کمتر توجه شده 

است. 

سید حمیدرضا کاظمی اظهار 
داشــت: ایــران اســالمی به 
الگویی ضد سلطه گری  عنوان 
در دنیا شناخته شــده و این 
مهــم یکــی از بزرگ تریــن 
مسلمان  ملت  دســتاوردهای 
ایران اســت. نماینــده مردم 
پل دختر و معموالن در مجلس 

شورای اســالمی گفت: علی رغم تحریم ها ، تهدیدها و 
شــرایط ســخت کنونی، نظام جمهوری اسالمی ایران 
دستاوردهای بزرگی برای مردم به ارمغان آورده است. 
وی در ادامه به بحث ایستگاه های پمپاژ پل دختر اشاره 
کرد و افزود: ایستگاه های پمپاژ شهرستان با تالش زیاد، 
جزو پروژه های اولویت دار اســتان لرستان قرار گرفت و 
تخصیص صد درصدی به آنها داده شــد و اکنون تمام 
پروژه های حوزه آب شهرســتان در حال اجرا هستند. 
کاظمی خاطرنشــان کــرد: پروژه های ایســتگاه های 
پمپاژ واشــیان و جایدر تا پایان ســال افتتاح می شوند 
و ایســتگاه های جلگه، رنگین بان و چم مهر نیز آماده 
افتتاح هستند که مقرر شــد به زودی همزمان با سفر 
وزیر کشاورزی به شهرســتان افتتاح شوند. وی افزود: 
با بهره برداری از این ایستگاه ها به عنوان یک دستاورد 
بزرگ، بیش از هشت هزار هکتار از زمین های منطقه آبی 
می شود و تحول جدی در حوزه کشاورزی در شهرستان 
رقم می خورد و در اشتغال زایی، سرمایه گذاری و افزایش 

درآمد کشاورزان تاثیر خواهد داشت.

اخبار

بیرانوندی:

برخی مدیران آمارسازی می کنند

گودرزی:

ظرفیت های بروجرد دیده شود

شهردار خرم آباد:

سرعت بخشیدن در اتمام عملیات های عمرانی شهری در دستور کار قرار دارد

کاظمی خبر داد

افتتاح ایستگاه های پمپاژ پل دختر 
پس از دو دهه انتظار

بروجردی:

دانشگاهیان به صنعت 
خودروسازی کشور ورود کنند

معادله معاون سیاسی

آیت اهلل نیازی:

ندیده های ندیده
شکست انقالب را نخواهند دید

بیمارستان جایگزین شهدای عشایر 

25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

اعضای بدن زن جوان خرم آبادی 

اهدا شد

خبر

سیاسی

به گــزارش تمدن، صارم رضایی افــزود: عالوه بر 
ســایت هوایی، طــرح مرکز جامــع فیزیوتراپی و 
توانبخشی، پایگاه امداد جاده ای در دوراهی الشتر، 
ساختمان اداری شــعبه الشتر از جمله طرح های 
جمعیت هالل احمر اســتان لرســتان است که با 
اعتباری بالغ بر ســه میلیــارد تومان در دهه فجر 

افتتاح شدند.

افتتاح پایگاه امداد و نجات بین جاده ای 
هالل احمر در کوهدشت 

پایگاه امداد و نجات جاده ای بین جاده ای گراب به 
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
به حضــور امام جمعــه، فرماندار، مســئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان، 
مشــاور مدیر عامل، معاونت امداد ونجات، رئیس 
اداره حراســت، مدیر روابط عمومی و سرپرســت 
جمعیت هالل احمر شهرســتان بــه بهره برداری 

رسید .
این پســت موقت امداد و نجات بیــن جاده ای با 
مســاحت ۲۵۰ متر مربع در ۴۰ کیلومتری غرب 

شهرستان کوهدشت افتتاح گردید.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر لرســتان در این 
راســتا گفت؛ باتوجه به تردد وسایل نقلیه سبک، 
نیمه ســنگین و سنگین شــهر گراب، بخشهای 
کوهنانــی، طرهــان و همچنین وجود۹۶روســتا 

تصمیم به احداث این پایگاه جاده  ای گرفته شد. 
وی با تاکید بر ضرورت ترویج و گســترش فعالیت 
های امدادی در جامعه به ویژه مشارکت جویی از 
گروه ســنی جوان و نوجوانان گفت: باید با رویکرد 
توســعه گرایانه در جهت خدمات رسانی به مردم 

گام برداشت.

اعزام کاروان های سالمت تحت عنوان 
چهل سال چهل خدمت چهل روستا

صارم رضایــی همچنین با اعالم ایــن خبر اظهار 
داشت: اعزام این کاروانها به شهرستان های بروجرد 

و الشتردر دهه مبارکه فجر صورت گرفت.
 مدیرعامــل جمعیت هالل احمر لرســتان گفت: 
در شهرســتان بروجرد این کاروانها شامل پزشک 
عمومی، عمومی، ماما، مربی امداد، آرایشگر، تست 
قند و خون، توضیح ۸۰ بســته بهداشتی، دارو به 
مبلــغ یک و نیم میلیون تومــان تعداد ۸۰ خانوار 
۳۰۰نفر، توضیح بسته آموزشــی امدادی، کالس 
احکام، یــک خیر که تعداد ۱۰جفت چکمه بزرگ 
پا وتعداد ۳۲ بلوز زنانه و۱۰۰ جفت چکمه بچگانه 
و۱۰۰ جفت دستکش زمستانه و55 عدد روسری 
زنانه بین روســتائیان محروم توزیع گردید تعداد 
کارکنان ۵ نفر و داوطلبان ۱۰نفر فعالیت داشتند.

رضایی درادامه خاطر نشــان کرد: در شهرســتان 

الشتر نیز یک پزشک عمومی، یک ماما، یک پزشک 
انتقال بیماری دام به انسان، برگزاری کالس احکام 
توســط یک روحانی، معاینه و تحویل دارو، توزیع 
۱۰۰ بســته بهداشــتی به۱۰۰ خانوار ۳۵۰نفر از 

دیگر اقدامات جمعیت هالل احمر می باشد.

سه خودروی ست نجات به ناوگان خودرویی 
هالل احمر لرستان اضافه شد

مدیر عامل جمعیت هالل احمر لرستان در بخش 
دیگری از ســخنانش بــا اعالم ایــن خبر گفت: 
پیگیری های که در طی یکســال گذشته صورت 
گرفت کــه همزمان با چهلمین ســالگرد پیروزی 
شکوهمند جمهوری اسالمی توانستیم سه دستگاه 
خودروی تویوتا ست نجات مدل ۲۰۰۱۷با اخرین 
آپشن های روز دنیا را به ناوگان خودرویی جمعیت 

استان اضافه کنیم  .
رضایی افزود: خودرو های مذکور خودروی کمک 
دار تیپ دو هستند که در سریعترین زمان ممکن 
به محل حادثه می رســند و مجهــز به تجهیزات 
امداد و نجات جاده ایی، امداد و نجات کوهســتان، 
امداد و نجات در آوار میباشــد و دارای یک موتور 

برق و برج نوری برای خدمت است.
 صارم رضایی به بحث ســیل اخیر نیز اشاره کرد و 
افزود: در بحث ســیل اخیر به 77 روستا در سطح 
استان امدادرسانی شد که در سطح شهر خرم آباد 

نیز 401 خانوار و 1800 نفر امدادرسانی شد.
این مســؤول عنوان کرد: در جریان سیل اخیر 90 
پرســنل و 240 نفر داوطلب، کار امدادرســانی را 
انجام دادند و از طرفی52 تخته چادر و261 بسته 

ک 72 ساعته بین حادثه دیدگان توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان مطرح کرد 

از امدادرسانی به 77 روستای لرستان در سیل اخیر 
تا افتتاح 3 میلیارد تومان پروژه در دهه فجر 
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جواد صالحیان در گفت وگو 
با خبرنگار فارس، با اشاره 
بیش  انتظاری  کشــت  به 
از 4 هــزار هکتار نخود در 
کرد:  اظهار  لرستان  مزارع 
عالوه بر این میزان حدود 
200 هکتــار نیز کشــت 

پائیزه این محصول را در استان شاهد هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: از آنجا که سال گذشته به 
دلیل وجود برخــی بیماری ها همچون برق زدگی 
شاهد افت عملکردی 20 هزارُتنی نخود در استان 
بودیم بنابرایــن برای جلوگیــری از این کاهش 
تولید، امسال بیش از 130 ُتن بذر اصالح شده از 
ارقام متفــاوت و در طبقات مختلف این محصول 

کشت شد.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی لرستان از پیش بینی 
برداشت بیش از 60 هزار ُتن نخود در استان خبر 
و ادامه داد: لرســتان دز زمینه ســطح زیر کشت 

حبوبات مقام دوم کشور را دارد.
صالحیــان بیان داشــت: نورآباد، کوهدشــت و 
خرم آباد بیشــترین سطح زیرکشــت نخود را در 
لرســتان دارند، ضمن اینکه بیــش از 100 هزار 
هکتار ســطح زیر کشت ســاالنه نخود در استان 
اســت. وی نداشــتن بخش خصوصــی فعال در 
زمینه فرآوری و برندســازی حبوبــات را یکی از 
مشــکالت جدی بخش کشــاورزی استان خواند 
و افزود: متأســفانه به دلیــل نبود صنایع تبدیلی 
و بســته بندی، حبوبات لرستان با برندهای دیگر 

استان ها صادر می شود.

احمد مرادپــور در دیدار با 
ورزشی  انجمن های  هیات 
استان گفت: واگذاری زمین 
در منطقه بام با هماهنگی 
مشاور انجام می شود و پس 
از آن نیــز باید برای جذب 

سرمایه گذار اقدام شود. 
وی اظهار داشــت: لرستان 

استعداد ورزشــی بســیاری دارد و نمونه بارز آن 
علیرضا بیرانوند اســت که بدون صرف هزینه های 
دولتی و با غیرت خود موفقیت های بسیاری کسب 
کرده است. وی با تاکید بر دوری ورزش از سیاست 
زدگی گفت: دخالت افراد صرفًا سیاســی و ناآگاه 
به ورزش و مدیریت های ورزشــی موجب آســیب 
می شود. معاون اســتاندار لرســتان تصریح کرد: 
سیاســی بودن ورزشــکاران ایرادی ندارد اما باید 
تالش شود از سیاست زدگی ورزش جلوگیری شود 
تا با تحقق این مهم موفقیت های ورزشی ارتقا یابد.
وی بیــان کرد: باید تالش همــه جانبه ای به کار 
گرفته شــود تا سایت ورزش های هوایی استان راه 
اندازی شــود چراکه عدم تحقق وعده مســئوالن 

موجب بی اعتمادی مردم به نظام می شود.

فاطمه زهرا توکلی در آیین 
افتتــاح خانه های حمایتی 
ســالمندان صدیق با اعالم 
این مطلب افزود: باتوجه به 
رویکرد  و  استراتژی  تغییر 
نگهــداری  از  ســازمان 
معلولین در  و  ســالمندان 

مراکز کوچک و خانه های حمایتی بجای مؤسسات 
و مراکز آسایشگاهی؛ خانه های حمایتی سالمندان 
جهت ارتقــاء کیفیت زندگــی و اعتمادبه نفس و 
کاهش وابســتگی بــه دیگــران و ارزیابی میزان 
توانمندی فرد ســالمند، رویارویی با مشــکالت و 
آماده سازی سالمندان برای ورود مجدد به خانواده 
و جامعه و در فضای مشــابه محیط خانواده ایجاد 
شده اند. وی خاطرنشــان کرد: خانه های حمایتی 
ســالمندان در شهرستان خرم آباد دومین خانه در 
سطح کشور بوده که با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد 
ریال به بهره برداری رسیده است. توکلی افزود: در 
استان لرستان 3 مرکز شبانه روزی سالمندان در 
سطح استان فعال است که مرکز صدیق بزرگترین 
و قدیمی ترین مرکز می باشــد. این مقام مسئول 
یادآور شد: در آسایشگاههای سالمندان، سالمندان 
با انواع مســائل و مشــکالت دوران ســالمندی 
نظیرآلزایمر، فلج های ناشــی از سکته ها و ...کنار 
یکدیگر زندگی می کنند و بودن ســالمندان سالم 
اما فاقد سرپرســت مؤثر در کنار سالمندان دارای 
بیماری و معلولیت، ســبب افسردگی و مشکالت 

روحی می شود.

بــا خبرنگار  رضا رحمتــی در گفت وگو 
فــارس در پل دختر به تشــریح چگونگی 
کاربرد، مصارف، مزایا و فواید اختراع خود 
پرداخت و اظهار داشــت: در این اختراع 
انــواع کنســرو و بســته بندی میوه های 
جنگلی ایران وجهان جهت تولید صنعتی 

و تجاری به ثبت رسیده است.
انــواع  و  کنســرو  انــواع  افــزود:  وی 
بسته بندی های صنعتی میوه های جنگلی 

خدادادی جهت حذف و اصالح چهار گروه 
اصلی غذایی و یک گروه متفرقه غذایی در 
ایران و جهان، جهت تجاری سازی جهانی 

به ثبت رسید.
ایــن محقق و مختــرع پل دختری گفت: 
پاالیشــگاه های  اختــراع می توان  این  با 
میوه جات جنگلی ایــران و جهان جهت 
تولید انــواع مواد صنعتــی مورد مصرف 
داروهای  غذایی،  افزودنی های  در صنعت 
گیاهی، آرایشی و بهداشتی و سایر صنایع 

مربوطه را احداث کرد.
وی خاطرنشــان کرد: عــالوه بر مصرف 
انواع ظروف بســته بندی، برای نخستین 
بار در جهان درصــدد تولید انواع ظروف 
بسته بندی شیشــه ای 2 جداره ضدضربه 
با فنــاوری نانو و هوشــمند جهت تولید 

محصوالت انحصاری بلوط هستم.
رحمتــی به عناوین حاصلــه در رابطه با 
قســمت اول زمینه فنی اختراع کنســرو 
بلوط اشــاره کرد و افزود: بهینه ســازی 
فرموالسیون تولید کنسرو بلوط و بررسی 
خــواص تغذیه ای، فیزیکی، شــیمیایی و 
حســی، قبل و بعد از فرایند پاســتوریزه 
Gc_ و اســتریلیزه با استفاده از دستگاه

MS معیار سنجی می شود.
این مختــرع پل دختری گفت: قســمت 
دوم زمینه فنــی اختراع تحــت عنوان، 
بهینه سازی فرموالسیون تولید کلیه انواع 
محصوالت  بســته بندی های  و  کنسروها 
جنگلی ایران و جهان و بررســی خواص 
تغذیه ای، فیزیکی، شیمیایی و حسی قبل 
و بعد از فرایند پاســتوریزه و اســتریلیزه 

با استفاده از دســتگاه Gc_MS جهت 
ارزش یابی این محصوالت است.

رحمتی خاطرنشــان کرد: این محصوالت 
شامل انواع بسته بندی ترکیبی شیر بلوط، 
شیر عســل بلوط و ... ســایر محصوالت 

شیری است.
این مخترع پل دختری به کنســرو میوه 
بلوط به همراه غالت اشــاره کرد و گفت: 
از آنجــا که میــوه بلوط بــه دلیل فیبر 
باالیی، خاصیت ســیرکنندگی، دارا بودن 
اسیدهای چرب غیراشباع فاقد کلسترول 
بــوده و پتاســیم آن ادرارآور اســت در 
مجموع مصرف انواع بســته بندی ترکیب 

آن با گروه غالت خواص زیادی دارد.
وی بیان داشت: ترکیب بلوط با غالت، به 
دلیل میزان باالی اسید اولئیک به میزان 

حــدود 57% و به عبارتی باال بودن میزان 
اســید چرب غیر اشباع، ضد بیماری های 
قلبــی عروقی و ضد ســکته های قلبی و 

مغزی و ضد دیابت نوع 2 است.
رحمتی تصریح کرد: میــوه بلوط حاوی 
مقادیــر باالی فیبــر و کربوهیدرات های 
پیچیده است و قند خون را در افراد مبتال 
بــه دیابت نوع 2 کاهــش می دهد که از 
جمله تولید و بســته بندی انواع غذاهای 
مرتبط بــا صنعت غالت جهت مصرف در 
بســته بندی شده  سایر محصوالت  قالب 

است.
این محقق لرســتانی گفت: بــا توجه به 
دالیل علمی باال و مشــابه پــس از اخذ 
مجوزهای قانونی از سازمان ملی استاندارد 
 HAccP ،و استانداردهای جهانی و ایزو
و ســازمان بین المللی استاندارد نسبت به 
تولید  بسته بندی های  و  تولید محصوالت 
شــده و تجاری ســازی در قالب امتیازات 

اختراع اقدام خواهم  کرد.

کارشناس بیماریهای خاص دانشگاه علوم 
پزشــکی لرســتان گفت: » EB « هیچ 
درمانی ندارد و فقط میتوان با مراقبتهای 
ویــژه از جملــه خوراکهــای غذایــی و 
از میزان زخمهای آن  پانسمانهای خاص 

کاست. 
دکتر حســن شــجاعی بــا بیــان اینکه 
»اپیدرمولیز بولوســا« با نــام اختصاری 
» EB « یک بیمــاری ارثی در بافتهای 
پوســتی اســت که در پوســت و غشای 
مخاطی ایجاد تاول میکنــد، اظهار کرد: 
این بیماری به دلیل نازک شــدن پوست 
و آسیبپذیری آن به بالهای پروانه تشبیه 
میشــود که در ایــران با نــام بیماری » 

پروانهای« شناخته شده است. 
وی اضافه کرد: شــیوع ایــن بیماری به 
صورت ارثی و یــک در ۵۰ هزار نفر بوده 
و شدت آن نیز از مالیم تا کشنده است. 

شجاعی با بیان اینکه این بیماری ممکن 
اســت بســیاری از بافتهای حساس بدن 
را از بیــن ببرد، تصریــح کرد:» EB « یا 
پروانهــای به هیچ قومیــت خاصی تعلق 
ندارد و در تمام نقاط جهان رخ میدهد و 
به طور مساوی بر مردان و زنان اثر میکند. 
دانشگاه  بیماریهای خاص  کارشناس  این 
علوم پزشکی لرســتان یکی از مهمترین 
علــل بیمــاری » EB « را ازدواجهــای 
فامیلی برشمرد و با بیان اینکه بسیاری از 
کــودکان پروانهای از پدر و مادری متولد 
شــدهاند که ازدواج فامیلی داشــتهاند، 
عنــوان کرد: پزشــکان توصیــه میکنند 
کســانی که ازدواج فامیلی انجام میدهند 
حتما بعد از آزمایشهای ژنتیکی اقدام به 

بارداری کنند. 

» EB « ژتیکی است و واگیر ندارد 

 » EB « شــجاعی با اشــاره به اینکه در
پوســت به شــدت حساس و شــکننده 
خواهد شد به طوریکه کوچکترین خراش 
یا آســیبی موجب تاولهــای عذاب آور و 
عفونتهای زیادی برای بیمار میشود اما به 
هیچوجه واگیر ندارد، گفت: پوست انسان 
شامل دو الیه است الیه خارجی که روی 
پوست بوده و الیه داخلی که زیر قرار دارد؛ 
در افراد سالم کالژن بین این دو الیه وجود 
دارد که مانع از حرکتهای اصطکاکی این 
دو الیه روی هم میشود، اما در افراد مبتال 
به این بیمــاری پروتئیــن کالژن وجود 
نــدارد و کوچکترین چیزی مانند مالیدن 
دســت باعث ایجاد این اصطکاک و تاول 
و زخمهای درد ناک میشــود به طوریکه 
درد ناشی از آن با سوختگی درجه سه که 
در آن تمام الیههای پوست تخریب شده 

است مقایسه میشود. 
این پزشــک با بیان اینکه » EB « هیچ 
درمانی ندارد و فقط میتوان با مراقبتهای 
ویــژه از جملــه خوراکهــای غذایــی و 
از میزان زخمهای آن  پانسمانهای خاص 
کاســت، افزود: در مواردی ممکن اســت 
یک بیمار نتواند از شــدت جراحات حتی 
یک لباس بر تن کند و حتی شــدت یک 
بیماری منجر به از دست رفتن قسمتی از 
اعضای بدن مانند دستها و یا پاها و یا در 

نهایت منجر به مرگ بیمار شود. 
وی با بیــان اینکــه در اپیدرمولیز بولوزا 
یا» EB « چنانچــه تاولها عفونت کنند، 
باعث بروز مشکالت جدی میشوند، گفت: 
برخی افراد دارای تاولهای کمی هســتند 

در حالیکــه افراد دیگر تعــداد زیادی از 
آنهــا را دارند؛ تاولها غالبــًا بر روی پاها و 
میتوانند  یافت میشوند؛ همچنین  دستها 
درون دهان، مــری )لولهای که به غذاها 
اجازه میدهد تا از انتهای دهان به شــکم 
بروند(، در شکم و در مثانه تشکیل شوند. 
در شرایط شدیدتر، EB ممکن است در 
دندانها، ناخنها، مو و دیگر بخشهای بدن 

نیز یافت شود. 

هیچ درمانی برای » EB « وجود 
ندارد 

اپیدرمولیز  با اشــاره به اینکه  شــجاعی 
بولوزا زمانــی اتفاق میافتــد که یکی از 
ســاختارهای مهم پوست کاهش یافته یا 
کامــاًل از بین برود، اظهار کرد: از دســت 
رفتن چســب پوست، باعث ضعیف شدن 
پوست میشــود که تاکنون، هیچ درمانی 

برای » EB « یافت نشده است. 
دانشگاه  بیماریهای خاص  کارشناس  این 
علوم پزشــکی لرستان بیان کرد: بسیاری 

از انواع » EB « به خوبی کنترل شــده 
و افراد دارای ایــن نوع از بیماری زندگی 
نرمالی دارند اما متأسفانه، انواع نادری از 
» EB « وجود دارد که میتوانند منجر به 
مرگ در نوزادی، یا بعدتر در بزرگســالی 

شوند. 
وی با اشاره به عالئم و نشانههای بیماری 
EB گفت: ایجاد تاولهای پر از مایع بر روی 
پوســت، بخصوص بر روی دستها و پاها 
به دلیل ســایش، تغییر شکل یا از دست 
دادن ناخنهای دست و پا، تاولهای درونی، 
شــامل تارهای صوتی، مری و راه هوایی 
باالیی،ضخیم شــدن پوست کف دست و 
کف پا، تاول کف دســت، زخم شدن و از 
دســت دادن مو )آلوپسی زخم(،پوست با 
ظاهر نازک )زخــم آتروفیک(، برآمدگیها 
و جوشــهای کوچــک بر روی پوســت، 
مشــکالت دندان، مانند پوسیدگی دندان 
به دلیل مینای ضعیــف دندان و اختالل 
در بلــع )دیســفاژی( از جملــه عالئم و 

نشانههای بیماری EB است. 
وی خاطر نشان کرد: تاولهای اپیدرمولیز 
بولــوزا ممکن اســت تا زمانی کــه نوپا 
شــروع به راه رفتن نکرده یــا زمانی که 
فعالیــت فیزیکی با یک بچه بزرگتر باعث 
سایشهای شدیدتر بر روی پا نشده است، 

خود را نشان ندهند. 

نزدیک به ۱۰۰۰ نفر در کشور بیمار 
EB وجود دارد 

دانشگاه  بیماریهای خاص  کارشناس  این 
علوم پزشــکی لرســتان با بیــان اینکه 

پیشگیری اپیدرمولیز بولوسا یک بیماری 
اغلب  و  ســخت، گاهگاهــی دردنــاک، 
بدنماست، اضافه کرد: اکثر افراد بزرگسال 
با عالئم EB یا کسانی که میدانستند آنها 
حامل ژن هســتند به کم کردن نسلهای 
آینده، شامل امکان نسل خود آنها، از این 

وضعیت تمایل خواهند داشت. 
وی یــادآور شــد: با شــناخت از جهش 
)دگرگونی(هــای ژن مخصوص که علت 
EB اســت، هــم اینک امــکان دارد که 
جهش ژن مخصوص را در خانواده تعیین 
کنیم و سپس تستهای پیش از تولد روی 
 EB زن باردار را بــا یک جنین در خطر
برای تعیین وضعیت جنین، هدایت کنیم. 
شــجاعی تصریــح کــرد: همچنین، یک 
مشــاور ژنتیکــی میتوانــد اطالعاتی در 
رابطــه با احتمال گــذر ژن برای EB به 
کودکان عرضه کند و مشاوراتی در رابطه 
با بارداری )بچه داری( آینده عرضه کند. 

دانشگاه  بیماریهای خاص  کارشناس  این 
علوم پزشــکی لرســتان با بیــان اینکه 
مشــاوره ژنتیکی میتواند یــک گام مهم 
در کمک بــه خانوادهها و تصمیمگیری و 
برنامهریزی آنان باشــد و افرادی که قصد 
فرزنــد آوری دارند و در عین حال عارضه 
EB در خانواده آنهــا وجود دارد، به آنها 
توصیه میشود در حین بارداری تستهایی 
برای تشــخیص جنین را هفته هشتم تا 

دهم بارداری هم انجام دهند. 
سه  تفاهمنامه ای  کرد:  خاطرنشــان  وی 
جانبه بین بنیاد مســتضعفان، بنیاد امور 
بیماریهای خاص و دانشگاه علوم پزشکی 
امضا شــده اســت برای کمــک به این 
بیماران و البته پیشبینی میشود در کشور 
بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر بیمار EB داشته 

باشیم که باید شناسایی شود./ایسنا

رودخانــه گالل خرم آبــاد که در قعر 
دره خرم آباد جریــان دارد، به لحاظ 
موقعیت توپوگرافی و شیب دار منطقه 
قادر بــه آبیاری زمینهای کشــاورزی 
اطراف خود نمی باشــد، لذا کشاورزان 
ایــن دره کهن از دیرباز با بســتن بند 
هایی در نقاط مختلــف این رودخانه 
آب آن را از طریق جویها یا انهار برای 
مصارف کشــاورزی مورد استفاده قرار 
می داده اند. امــا مهمترین نهر ایجاد 
شــده که گویا نخســتین بار توســط 
ساسانیان احداث شده و در دوره ناصر 
الدین شــاه قاجار مرمت و بازســازی 

شده است، نهر ناصری می باشد. 
زمانی که کارشناسان روسی به منظور 
انجام امور نقشه برداری و زیربنایی از 
جمله اجرای سیســتم آبرسانی برای 
آبیاری اشجار و اراضی زراعی به شهر 
خرم آباد می آیند، ساکنان شهر خرم 
آبــاد بقایای یک نهر قدیــم یا همان 
جوبند را به آنان نشــان می دهند که 
از دوره ساسانی به جای مانده بود. لذا 
کارشناســان تصمیم به احیاء آن می 
گیرند و از سرچشــمه تا انتهای آن را 
الیروبی و در برخی جهات بازســازی 

می کنند. 
در ابتدای قســمت شــمالی دره خرم 
آباد، تنگه ای موسوم به شبیخون قرار 
دارد که رودخانه خرم آباد و جاده خرم 
آباد به کرمانشاه از آن عبور می کنند. 
در غرب تنگه و در دامنه کوه مخملکوه 
غاری طبیعی و کوچک واقع شده است 
که سرابی جوشان به نام ماهی بازان از 
درون آن سرچشــمه می گیرد. کتیبه 
ای ســنگی در چندین ســطر مربوط 
به دوره قاجــار)دوره حکمرانی خانلر 
میــرزا( در دهانه این غــار و بر دیواره 
کوه حک شــده که بیشتر متن آن بر 

اثر فرسایش از بین رفته است.
 نهر ناصری درگذشــته به »جو بند« 
معــروف بوده و از ســراب ماهی بازان 
واقع در تنگ شبیخون سرچشمه می 
گیــرد. این نهر با شــیبی مالیم تمام 
طول دره خــرم آباد را طی می کند و 
پس از طی کردن مســافتی درحدود 
18 کیلومتر با پیــچ و خم های فراون 
به آسیاب آبی ســراب نیلوفر واقع در 
منطقه ســراب چنگایــی منتهی می 

شود.
این نهر به موازات جبهه غربی رودخانه 
خرم آباد احداث شــده و تا رسیدن به 
مرکز شهر خرم آباد و طی کردن حدود 

8 کیلومتــر، اراضی زراعی متعددی را 
در طول مسیر خود سیراب می سازد. 
در شــهر خرم آباد این نهــر از میان 
تعدادی از منازل مســکونی عبور می 
کرده و به سمت غرب تغییر مسیر می 
دهد. عرض نهر ناصری در بیشــترین 
قســمت به 150 ســانتی متــر و در 
کمترین قســمت به حدود 40 سانتی 
متر می رســد. همچنین در برخی از 
قســمتها که نهر به صخره برخورد می 
کند، کاماًل دستکند و با برش از صخره 
هــا و رعایت دقیق تراز آب عبور کرده 
اســت. در قســمتهایی هم که پرتگاه 
وجود داشته جداره های خارجی نهر را 
با استفاده از مصالح سنگ،گچ و آهک 
دیوار چینــی کرده انــد. نهر ناصری 

عــالوه بر تامین نیاز های کشــاورزی، 
چرخ 7 آســیاب قدیمی شــهر شاپور 
خواست را نیز در گذشته می چرخانده 
است. در ادامه مسیر این نهر آسیابهای 
متعددی در مناطق پاپی خالدار، فلک 
باباعباس،  گیلــوران،  تیربازار،  الدین، 
کلنگ بر و سراب نیلوفر وجود داشته 
که هم اکنون بقایای سه آسیاب از آنها 

باقی مانده است.
الزم به ذکر اســت در گذشــته ای نه 
چندان دور در شــهر خرم آباد 2 نهر 
وجود داشــته که به موازات هم، نیاز 
ســاکنان را در دو قســمت شرقی و 
غربی شــهر برطرف می نمــوده اند. 
نهر شــرقی نهر کرگانه نام داشته که 
در منطقه کهریــز از رودخانه کرگانه 

منشــعب، و پس از عبور از دامنه کوه 
مدبه در منطقه علی آباد کنونی، کوی 
فلسطین و قاضی آباد به آسیاب گبری 
منتهی می شــده و چرخ این آسیاب 
را به گردش در می آورده است. مازاد 
آب این نهر نیز در آبیاری اراضی پشته 
حسین آباد و پشته سید شیران نقش 
موثری داشته است. نهر کرگانه حدود 
7 کیلومتــر طول و 1 تــا 1متر و نیم 

عرض آن است.
ایــن دو نهر به خاطــر وضعیت خاص 
توپوگرافی دره خرم آباد و کوهستانی 
بودن آن، دانشــی خاص در دسترسی 
به منابع آبی و ایجاد سازه های سنتی 
آب به شــمار مــی رود و در نوع خود 

اثری جالب توجه خواهد بود. 

معاون عمرانی استاندار:

سایت پروازی در لرستان
 ایجاد می شود

مدیرکل بهزیستی لرستان:

خانه های حمایتی سالمندان 
صدیق افتتاح شد

»EB« هیچدرمانیندارد
با پانسمان های خاص می توان از میزان زخم ها کاست

برای نخستین بار صورت گرفت

تولید انواع مختلف کنسرو بلوط توسط محقق لرستانی

گوناگون

اخبار

به دلیل کم توجهی به برندسازی
حبوبات لرستان به نام دیگر 

استان ها صادر می شود

نهر ناصری
جاری در هزاره های دره کهن

عطا حسن پور 



مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
لرســتان در جمع خبرنگاران گفت: عملیات 
آبخیزداری در تمامی شهرســتان های استان 

در حال اجراست.
نجفی با بیان اینکه، اعتبار این عملیات های 
اعتبارات  ازمحل  آبخوانــداری  و  آبخیزداری 
صندوق توســعه ملی تامین شــده اســت 
خاطرنشــان کرد: ۱۸ حــوزه آبخیز با اعتبار 
۲۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان در این ۱۱ 

شهرستان درحال اجرایی شدن است.
وی به پیشــرفت فیزیکــی ۹۰ درصدی این 
پروژه ها اشــاره کرد و تصریح نمود: هدف از 
اجرای این پروژه ها، جلوگیری از فرســایش 
خاک، کنتــرل آبهای ســطحی و رواناب ها، 
احیای مراتع منطقه، جذب و ذخیره نزوالت 
آســمانی، تاثیر در اقتصاد معیشت ساکنین 
منطقه، احیا چشــمه سارهای حوزه آبخیز و 

... می باشد.
نجفــی به اتمام برخی از این پروژه ها گریزی 
زد و عنوان کــرد: برخی دیگر نیز در مراحل 
پایانی بسرمی برند و در حال اتمام و تکمیل 

شدن هستند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
در پایــان با تقدیر از تمامی اصحاب رســانه 
بیان کرد: خبرنگارانچشم وگوش بینا و آگاه 
جامعه هستند و همیشه ایام در هر حیث یار 

و همراه منابع طبیعی استان بوده اند.

افتتاح پروژه آبخیزداری در شهرستان 
بروجرد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 

لرســتان گفــت: بمناســبت چهلمین فجر 
انقــالب اســالمی، ۱ بند ســنگی مالتی در 
روســتای قلعه میرزاعلی شهرستان بروجرد 
با حضور رحیمی معاون اســتاندار و فرماندار 
ویژه بروجرد، گودرزی نماینده مردم بروجرد 
در مجلس شورای اســالمی، اعضای شورای 
اداری و شورای شــهر این شهرستان افتتاح 

گردید.
نجفی با بیان اینکه حجــم آبگیری این بند 
۲۵ هزار مترمکعب و حجم ســازه آن ۲ هزار 
مترمکعــب و ارتفاع آن ۱۱ متر می باشــد 
خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات آبخیزداری 
مبلغی در حــدود ۵۰۰ میلیون تومان برای 

این بند هزینه شده است.
وی بهــا دادن به منابع طبیعی و آبخیزداری 
در تداوم نســل فعلی و آتی کشــور را بسیار 
مهم دانســت و افزود: هــدف از اجرای این 
پروژه کنترل و مهارسیل، تامین آب مطمئن 
و ماندگار، تغذیه ســفره های آب زیرزمینی، 
پخش ســیالب، پایداری و تامین رژیم آبی 

رودخانه، جلوگیری از فرسایش و....است.
در ایــن افتتاحیه، عباس گــودرزی نماینده 
مــردم شــریف بروجرد در مجلس شــورای 
اســالمی با تقدیر و تشــکر فراوان از نجفی 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
و همچنیــن از ثقلینی مدیــر منابع طبیعی 
شهرستان گفت: اقدام جهادی و ضربتی این 
دو عزیز در راستای ساخت و تکمیل این بند 

ستودنیست.

کلنگ زنی بندهای آبخیزداری 
در معموالن

بمناســبت چهلمین فجر انقالب اســالمی، 
با حضور کاظمی نماینــده مردم پلدختر در 
مجلس شورای اســالمی، دستیاری فرماندار 

پلدختر، امــام جمعه و بخشــدار معموالن 
و دیگر مدیران اســتان و شهرســتان ۲ بند 
سنگی مالتی، ۳ بند گابیونی و ۱ بند خاکی 
در حوزه آبخیــز دمرود معموالن کلنگ زنی 

شد.
درحاشیه این مراسم، مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان لرســتان گفت: دو بند 
سنگی مالتی به حجم سازه 2250 مترمکعب 
و با حجم آبگیری 43000 مترمکعب و ســه 
بند گابیونی رســوبگیر برای جلوگیری از پر 
شدن مخازن بندهای مالتی به حجم 1950 
مترمکعب و یک بند خاکی با حجم خاکریزی 

ده هزار متر مکعب کلنگ زنی شد.
نجفی اعتبار دو بند ســنگی مالتی و سه بند 
گابیونــی را، یک میلیارد و ســیصد میلیون 
تومان عنوان کــرد و تصریح نمود: برای بند 
خاکی نیز مبلغی در حدود دویســت میلیون 

تومان در نظر گرفته شده است.
وی با بیــان اینکه حوزه باالدســت شــهر 
معموالن ۱۵ هزار و هفتصد هکتار مســاحت 
دارد افــزود: مطالعــات تفضیلی-اجرایی به 
منظور کنترل سیالب توسط اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان لرستان انجام 
گرفته و عملیات اجرایی در اسفند ۹۷ شروع 

می شود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، 
اجرایــی شــدن عملیات آبخیــزداری را در 
راســتای مقابله با سیل مفید دانست و اظهار 
کرد: برای این پــروژه از محل اعتبارات ملی 
کرخه یک میلیارد و پانصــد میلیون تومان 

تخصیص داده شده است.
نجفی در پایان بیان داشــت: هدف از اجرای 
این پروژه، کنترل سیالب های وارده به شهر 
معموالن، تغذیه ســفره های آب زیرزمینی، 
کنترل فرسایش، اخذرسوب، استفاده از آب 
جمع آوری شده در پشت بندها برای مصارف 
کشــاورزی، باغبانی و کشت گیاهان دارویی 

است.

عملیات آبخیزداری در تمامی 
شهرستان های استان در حال اجراست
الزم بــه ذکر اســت به مناســبت چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی طرحهای 
آبخیزداری در سایر شهرستانهای استان نیز 

به بهره برداری رسیدند.
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متصل شــدن مرکز استان لرستان به خط 
راه آهن سراسری به عنوان یکی از آرزوهای 
دیرینه مــردم خرم آباد به شــمار می رود 
چرا که مطمئنا تحقق این امر تاثیر بســیار 
شــگرفی در توســعه اقتصادی و همچنین 

جذب سرمایه گذاران خواهد داشت.
متاسفانه با این وجود در دهه های گذشته 
اقدامــی در جهــت احــداث راه آهن خرم 
آبــاد صورت نگرفت ایــن در حالی بود که 
می توانست با درایت نمایندگان و مسئوالن 

وقت این امر را محقق کرد.
به هر حال پــس از کش و قوس های متعدد 
عملیات اجرایی احــداث راه آهن دورود به 
خرم آباد در ســال ۹۲ یعنی درســت چند 
ســال پس از کلنــگ زنی آن بــا عاملیت 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا آغاز شد.
آغاز شــدن عملیات اجرایی راه آهن دورود 
به خرم آباد خوشــحالی مــردم خرم آباد را 
در پیش داشــت چرا که در همان روزگار 
مســئوالن قول داده بودند ایــن پروژه را 
در مــدت زمــان چند ســال تکمیل و به 

بهره برداری برسانند.
در ابتــدا با توجه بــه اینکــه منابع مالی 
مناســبی از محل فروش سهام فوالد برای 
احداث راه آهــن دورود به خرم آباد در نظر 
گرفته بودند شــاهد پیشرفت مناسب طرح 

بودیم.
اما متاســفانه با گذشــت چندین سال روز 
به روز وضعیت راه آهن خرم آباد در شرایط 
مناســبی قرار پیدا نمی کرد تا اینکه امسال 
مسئوالن اعالم کردند که اعتبارات در نظر 
گرفته شــده برای اجرایی شدن این طرح 
در حال اتمام بوده و باید اقدامی در جهت 

تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه کرد.
بــه بیان دیگر حــدود ۴۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شــده بــرای احداث 
این در حال اتمام اســت و به دلیل این که 

تاکنــون اقدامی برای تأمیــن منابع مالی 
صورت نگرفتــه اعتبار دیگــری نیز برای 
پروژه وجود نــدارد و همین موضوع باعث 
ســردرگمی و بالتکلیفی راه آهن دورود به 

خرم آباد شده است.
با وجود گذشــت بیش از ۵ ســال از آغاز 
عملیــات اجرایی راه آهن دورود به خرم آباد 
بر اساس اعالم مســئوالن این طرح دارای 

حدود ۳۴ درصد پیشرفت فیزیکی است.
در نتیجه با توجه به نبــود منابع مالی، بر 
اســاس پیش بینی های صورت گرفته برای 
تکمیل آن به بیــش از هزار میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.
تمامی عوامل دست به دست هم داده تا در 
شرایط کنونی شاهد متوقف شدن عملیات 
اجرایی پروژه باشیم و یا آینده مثبتی برای 

آن وجود نداشته باشد.
به همین دلیل است که در ماه های گذشته 
کارگــران و کارکنــان این طــرح از عدم 
پرداخــت مطالبات خود و یا اخراجشــان 
جایی بهتر از محل اســتانداری لرستان را 
پیدا نکردند تا شــاید آقای استاندار فکری 

به حالشان کند.
باید پذیرفت که اکنــون راه آهن خرم آباد 
بــه دورود با چالــش تامیــن منابع مالی 
مواجه اســت و انتظار می رود که استاندار 
و نماینــدگان مردم خرم آبــاد در مجلس 
شــورای اسالمی از تمام ظرفیت خود برای 
تامین اعتبارات مورد نیاز این طرح بســیار 
مهم استفاده کنند چرا که مطمئنا یکی از 
خواسته های به حق مردم خرم آباد تکمیل 
این پروژه و اتصال مرکز اســتان به خط راه 

آهن سراسری کشور است.
تمامی سخنان به خوبی نشان می دهد که 
برای برطرف شــدن موانع پیش روی این 
پروژه کالن لرســتان باید از تمام ظرفیت 
مسئوالن استانی و کشوری استفاده کنیم.

پیشرفت فیزیکی ۳۴ درصدی پروژه
گفته  سخنان  گواه 
بایــد در  را  شــده 
مدیرکل  مصاحبــه 
شهرســازی  و  راه 
به  دیــد  لرســتان 
بــر  کــه  نحــوی 
اساس اعالم خالقی 
عملیــات اجرایی پــروژه راه آهن دورود به 
خرم آباد که حــدود ۱۱۴ کیلومتر بوده از 
سال ۹۲ آغاز شده و تاکنون نیز ۳۴ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
وی معتقد است در ابتدا اعتبارات مناسبی 
برای این پروژه در نظر گرفته شــده بود و 
از محل فروش سهام فوالد این طرح منابع 
مناســبی داشت اما امسال این اعتبارات به 
پایان رسیده و مهمترین چالش نیز تامین 

منابع مالی است.
مدیرکل راه و شهرسازی در ادامه سخنانش 
اعالم می کند که یکی از راهکارهای حل و 
فصل چالش هــای پیش روی راه آهن دورود 
بــه خرم آبــاد اســتفاده از ظرفیت بخش 

خصوصی بوده که البته به نظر می رسد این 
امر در کوتاه مدت بسیار دشوار است.

خالقی زمــان اجرای پروژه را ۴۸ ماه اعالم 
کرد و گفت: در ابتدا قــرار بوده این پروژه 
در مدت زمــان حدود ۴۸ مــاه تکمیل و 
بهره برداری برســد اما پس از گذشت چند 
ســال این عدد به بیش از ۶۰ ماه رســید 
و اکنون نیــز به دلیل عــدم تأمین منابع 
مالی شاهد پیشرفت فیزیکی ۳۴ درصدی 
آن هســتیم. وی تکمیل راه آهن دورود به 
خرم آبــاد را در گرو تامین بیــش از هزار 

میلیارد تومان اعتبار اعالم می کند.

مشکل تامین منابع مالی پروژه
از سوی دیگر محمد 
ملکشــاهی راد  رضا 
مــردم  نماینــده 
خرم آبــاد و چگنی 
شورای  مجلس  در 
در  اســالمی 
گفت وگــو با فارس 
معتقد اســت: یک نکته حائــز اهمیت در 
خصوص پــروژه راه آهن دورود–خرم آباد-

اندیمشــک این اســت که تا سال گذشته 
بودجه راه آهن از محل ســهام فوالد تامین 
می شــد، اما اعتبار پیش بینی شده از محل 

فروش فوالد امسال به پایان می رسد.
به گفته محمد رضا ملکشاهی راد چنانچه 
پروژه راه آهن دورود-خرم آباد-اندیمشــک 
ســال آینده تامین منابع نشود، عمال ادامه 

راه آهن با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامــه داد: البته پیگیری و رایزنی هایی 
بــا وزیر راه انجام شــده و این وزارت خانه 
آمادگــی دارد در الیحــه بودجه 98 یک 
ردیف جداگانــه که از منابــع درآمدهای 
دولت حاصل می شــود، برای پروژه لحاظ 

کند.

تسریع در روند احداث راه آهن 
دورود به خرم آباد خواسته مشترک 

نمایندگان لرستان
نماینده مردم خرم آبــاد و چگنی در خانه 
ملت تاکید کرد: یکی از مطالبات نمایندگان 
تسریع در عملیات اجرایی و اتمام راه آهن 
به عنوان یکی از زیر ساخت های توسعه در 

لرستان است.

تاکید بر آغاز عملیات اجرایی محور 
خرم آباد- اندیمشک

ملکشــاهی راد اظهار کرد: اگــر چه اصرار 
ما این اســت که عملیات اجرایی پروژه از 
سمت خرم آباد به اندیمشک نیز آغاز شود، 
اما متاســفانه دولت چند سالی است که با 

کمبود اعتبارات مواجه است.

مردم لرستان در آرزوی سوت قطار 
به خرم آباد هستند

از ســوی دیگر محمد بیرانونــدی نماینده 
مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شــورای 
اسالمی بیان کرد: متأســفانه اعتبار پروژه 

 - دورود  راه آهــن 
خرم آباد سال آینده 
بــا چالــش روبه رو 

می شود.
اســت:  معتقد  وی 
اعتبــار  متأســفانه 
راه آهــن از ســهام 
فوالد تأمین می شــود، این اعتبار تا انتهای 
امســال تأمین می شــود ولی برای ســال 
آینــده جهت تأمین اعتبار با چالش روبه رو 
خواهیــم شــد. نماینده مــردم خرم آباد و 
چگنــی در مجلس گفــت: تالش می کنیم 
از محــل دیگری تأمین شــود و حقیقتًا از 
روند کند این پروژه بســیار نگران هستیم 
چرا که بسیاری از مردم لرستان در آرزوی 
ســوت قطار به خرم آباد هستند. بیرانوندی 
بیان کرد: در این راســتا بارها به وزیر راه و 
شهرسازی و مسئوالن این وزارتخانه اعالم 
شــده که باید از تمام ظرفیــت خود برای 
تکمیل و تامین اعتبارات مورد نیاز راه آهن 
دورود بــه خرم آباد اســتفاده کنند چرا که 
تحقق این امر به عنوان یک خواسته به حق 
مردم لرستان اســت. در هر حال باید دید 
مدیریت ارشد استان و دولت برنامه هایشان 
برای تامیــن اعتبارات مورد نیــاز راه آهن 

دورود به خرم آباد چیست؟ 
به نظر می رســد تامین اعتبارات مورد نیاز 
راه آهــن دورود به خرم آبــاد باید به عنوان 
خواسته مشترک تمامی نمایندگان لرستان 
باشــد چراکه مطمئنا تحقق این امر کمک 
زیادی به توســعه اســتان خواهــد کرد و 
مجمع نمایندگان استان باید با همدلی به 
دنبال تامین اعتبارات مورد نیاز این پروژه 
باشــند. در پایان سوال بی پاسخ بسیاری از 
مردم لرستان به خصوص خرم آبادی ها این 
است چه زمانی حسرت شنیدن سوت قطار 

در این دیار به پایان می رسد؟

در حسرت سوت قطار...

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان:

عملیاتآبخیزداریدرتمامیشهرستانهایاستاندرحالاجراست

علی عبداله زاده


