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شــهرداري كوهدشــت در نظــر دارد بــر اســاس مجــوز شــوراي محتــرم اســامي شــهر، نســبت بــه فــروش امــاك 
بــا کاربــری  تجــاري و مســكوني واقــع در ســطح شــهر از طريــق برگــزاری مزايــده عمومــی بــه شــرح ليســت ذيــل اقدام 
نمايد.متقاضيــان مــي تواننــد جهــت دريافــت اســناد مزايــده بــه دبيرخانــه شــهرداري و يــا ســايت شــهرداری کوهدشــت 

بــه آدرس http://koohdasht.ir مراجعــه نماينــد.

قیمت پایه كاربريمتر مربعمشخصات ملك)آدرس(ردیف
هر متر مربع

مبلغ تضمین

شهرك شهید رجايي ،تقاطع خیابان يادگار 1
امام)ره( و خیابان 12 متري سوم

166.790.000 ريال13.000.000 ريالمسكوني256.60

خیابان 12 متري منشعب از خ 20متري 2
شهید قدرت اله عبديان

70.000.000  ريال7.000.000  ريالمسكوني200

شهرك باهنر ، خیابان 12 متري منشعب از 3
خ 20متري

70.000.000ريال7.000.000 ريالمسكوني200

فاز يك فرهنگیان خ 16 متري منشعب از 4
خیابان اصلي

60.000.000 ريال6.000.000 ريالمسكوني200

میدان امام حسین خیابان 30 متري روبروي 5
ترمینال

52.000.000 ريال10.000.000 ريالتجاري104

پاساژ گودرزي میدان شهدا خیابان بازارچه 6
)مغازه شماره 2(

91.350.000 ريال100.000.000 ريالتجاري18/27

پاساژ گودرزي میدان شهدا خیابان 7
بازارچه)مغازه شماره 4(

91.350.000 ريال100.000.000 ريالتجاري18/27

نوبت اول آگهي مزايده عمومي

شرايط:
نوبت دوم این آگهي در روزنامه سراسري عصر اقتصاد و دیده بان لرستان روز سه شنبه مورخ 97/12/14چاپ مي شود.

1.توزیع اسناد بمدت از تاریخ 97/12/14 تا پایان وقت اداري روز دوشنبه 97/12/20
2.مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 97/12/21 مي باشد.

3.جلسه برگزاري مزایده روز چهار شنبه مورخ 97/12/22 مي باشد.
4.متقاضیان می بایست سپرده شركت در مزایده برای هر قطعه زمین بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بحساب شماره 
0107148078002 نزد بانک ملی شعبه پارک شهر براساس جدول فوق تهیه و اصل فیش آنرا به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند در غیر 

5.اینصورت مجاز به شركت در مزایده و اعالم قیمت پیشنهاد نخواهند بود.
6.هزینه های پروانه ساخت، نقشه، نقل و انتقال، نشر آگهی و حق الزحمه كارشناس رسمی دادگستری جهت برآورد ارزش ملک بر عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
7.شهرداری در رد یاقبول هریک از پیشنهادها مجاز و تام االختیار است. 

8.براساس ماده8آیین نامه مالی شهرداریها مبلغ سپرده شركت در مزایده برنده اول،دوم تا زمان واگذاری زمین به برنده اول،مسترد 
نخواهدشد وچنانچه برنده اول از تاریخ ابالغ حداكثر به مدت یک هفته از انجام معامله خودداری نماید،سپرده او به نفع شهرداری 
نفع  به  نیز  آنان  نشوند سپرده  معامله  انجام  به  نیز حاضر  برنده دوم  ابالغ شهرداری چنانچه  و درصورت  كوهدشت ضبط خواهدشد 

شهرداری ضبط خواهد شد.
9. سایرشرایط در اسناد مزایده قید میگردد.

10.قطعات موصوف به باالترین قیمت پیشنهادي و به صورت نقدي فروخته خواهد شد. 
11.پیشنهاداتي كه براي خرید زمین بجاي طلب و بدهي پیمانکاري باشد در جلسه باز نخواهند شد.

سجاد طرهاني12. شركت كنندگان مختار به حضور در جلسه بازگشائي پیشنهادات مي باشند.
شهردار كوهدشت
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داسـتان قاچـاق حـاال بـه زاگـرس رسـیده 
اسـت، جایی که ایـن روزها پرونـده قاچاق 
چـوب در آن بـاز شـده تـا بلوط هایـی کـه 
هجـوم  و  زوال  و  خشکسـالی  کـوران  در 
ریزگردهـا دوام آورده بودنـد حـاال طعمـه 

قاچاقچیـان شـوند. 
حامـل  خـودروی  دسـتگاه  دو  »توقیـف 
چـوب غیرمجـاز«، »کشـف ۳۵ تـن چـوب 
قاچـاق در بروجـرد«، »کشـف ۴۰ کیسـه 
زغـال غیرمجاز بلـوط«، »۷۰ کیسـه زغال 
خرم آبـاد  شهرسـتان  در  بلـوط  غیرمجـاز 
تنهـا  این هـا  شـد«؛  ضبـط  و  کشـف 
بخشـی از اخبـاری اسـت که ایـن روزها از 

می رسـد. گـوش  بـه  بلـوط  جنگل هـای 
خبرهـا حکایت از حـال ناخوش جنگل های 
زاگـرس دارد کـه هر بـار به شـیوه ای زخم 
جدیدی را متحمل می شـوند و در سـکوت 

رو بـه نابـودی می روند...
و  عمـدی  سـوزی های  آتـش  روز  یـک 
غیرعمـدی بـای جـان بلوط هـا می شـود، 
روز دیگـر زمیـن خوارهـا بـه منابـع ملـی 
پوشـیده  عرصه هـای  و  می برنـد  هجـوم 
بیابـان  را  گیاهـی  پوشـش  و  جنـگل  از 
دام هـا،  رویـه  بـی  چـرای  می کننـد؛ 
کشـاورزی سـنتی و زغـال گیـری هـم که 
از سـال ها پیـش گریبـان گیـر جنگل های 

اسـت. بـوده  زاگـرس 
امـا ایـن بار خبر ناگوارتر از گذشـته اسـت، 

چوب«... »قاچاق 
قطـع درختان زاگـرس و حمـل چوب های 
بلـوط بـه شـمال کشـور تیـر خـاص را به 
جنگل هـای زاگـرس می زنـد و تخریب هـا 
را گسـترده از قبـل می کنـد تـا بازهـم در 
سـکوتی مرگبـار نابـودی منابع ملـی ایران 

بخورد. رقـم 

بحران قاچاق چوب در لرستان
شـیرزاد نجفـی مدیـرکل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری لرسـتان در سـخنانی با اشـاره 
بـه اینکـه در رابطـه بـا موضـوع ریزگردهـا 
و همچنیـن بیابانـی بـودن مناطـق جنوبی 
در  جنگل هـا  سـازمان  طریـق  از  اسـتان 
داشـت:  اظهـار  هسـتیم،  رایزنـی  حـال 
امسـال ۴۰۰ میلیـارد تومـان تنهـا بـرای 
منابـع  بـه  ریزگردهـا  موضـوع  بـا  مقابلـه 
طبیعـی خوزسـتان پرداخـت شـد، این در 
حالیسـت کـه هیـچ اعتبـاری بـه اسـتان 
نشـده  پرداخـت  رابطـه  ایـن  در  لرسـتان 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه لرسـتان بیشـترین 
در  ریزگردهـا  کانون هـای  از  را  آسـیب 
بایـد  کـرد:  تصریـح  بینـد،  مـی  کشـور 
رایزنـی صـورت گیرد کـه اعتبـارات بخش 
مقابلـه بـا ریزگردها نیز به اسـتان لرسـتان 

پرداخـت شـود.

درختی در حریم رودخانه ها باقی 
نمانده است

آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
از  بخشـی  اینکـه  بیـان  بـا  لرسـتان 
بـه  توجـه  بـا  زاگـرس  جنگل هـای 

ممنوعیـت برداشـت چـوب در جنگل هـای 
شـمال در حـال نابـودی هسـتند و این امر 
در حـال تبدیـل بـه یـک بحران بـرای کل 
کشـور اسـت، ادامه داد: درختـی در حریم 

اسـت. نمانـده  باقـی  رودخانه هـا 

بلوط های زاگرس به مقصد شمال 
بارگیری می شوند

درختـان  تمـام  اینکـه  بیـان  بـا  نجفـی 
نابـودی  حـال  در  بلـوط  جنگل هـای  و 
هسـتند، گفـت: روزانـه دو هـزار کامیـون 
چـوب از لرسـتان به روش هـای مختلف به 

می شـود. حمـل  کشـور  شـمال 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـر اسـاس قانـون 
بهـره  و  برداشـت  توسـعه  ششـم  برنامـه 
منـع  شـمال  جنگل هـای  چـوب  بـرداری 
شـده اسـت، افـزود: ایـن امر موجب شـده 
کـه کارخانه هـای شـمال تعطیـل شـوند و 
االن بـه مناطـق زاگـرس هجـوم آورده انـد.

لرستان هم شبیه خوزستان به كانون 
ریزگردها تبدیل می شود

آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
لرسـتان بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 
درختـان کهـن ۶۰۰ و ۷۰۰ سـاله در حال 
قطـع شـدن هسـتند، تصریـح کـرد: اگـر 
نگیـرد  رابطـه صـورت  ایـن  در  راهـکاری 
لرسـتان نیـز ماننـد خوزسـتان بـه بیابـان 
ریزگردهـا  کانـون  بـه  و  می شـود  تبدیـل 

تبدیـل خواهیـم شـد.
امـور  هماهنگـی  معـاون  مرادپـور  احمـد 
عمرانی اسـتانداری لرستان نیز در سخنانی 
با اشـاره بـه نقش انسـان در خسـارت های 
زیسـت محیطـی، بیان داشـت: بایـد رفتار 
خـود را بـا طبیعت اصـاح کنیـم، طبیعت 
نظمـی دارد و اگر دسـت بـه آن بزنیم نظم 
آن بـه هـم می خـورد، اگـر نظـم طبیعـت 
بـه هـم بخـورد رفتارش بـا ما بد می شـود.

وقتی مدیركل منابع طبیعی لرستان 
خواب است!

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه هـر چـه مـا ضربه 
کـه  اسـت  کسـانی  دسـت  از  می خوریـم 
داشـت:  بیـان  هسـتند،  طلـب  منفعـت 
کسـانی کـه دنبـال قاچـاق چوب هسـتند 
را  دزدهـا«  »چـوب  هسـتند،  مشـخص 
مدیـرکل منابـع طبیعی می شناسـد و باید 

برخـورد کنـد.
معـاون هماهنگـی امور عمرانی اسـتانداری 
لرسـتان با اشـاره بـه اینکـه در ایـن رابطه 
منابـع طبیعـی  بـا مدیـرکل  یـک مرتبـه 

تمـاس تلفنـی گرفتـم کـه »خـواب« بـود، 
بیـان داشـت: بـه مدیـرکل منابـع طبیعی 
یـک  در جـاده  کـه  کـردم  اعـام  تلفنـی 
کامیـون را دیـده ام کـه پـر از چـوب اسـت 

از مسـیر رد می شـود! و 
مرادپـور بـا بیـان اینکـه مدیـرکل منابـع 
طبیعـی بـه مـن اعـام کـرده بودنـد کـه 
اگـر جایـی چوبـی بـار زده شـد و مشـکلی 
پیـش آمـد مـن بـه او خبـر بدهـم، بیـان 
را  کامیـون  آن  پـاک  شـماره  داشـت: 
یادداشـت کـردم، یـک ربـع بعـد مدیرکل 
منابـع طبیعـی از خواب بیدار شـد و با من 
تمـاس گرفت که این ماشـینی کـه گفتید 
چـه بـوده؟ مـن بـه او گفتـم ماشـینی که 

مـن گفتـم ایـن شـکلی بود!
وی، تصریـح کـرد: مدیرکل منابـع طبیعی 
از مـن پرسـید کـه ایـن چوب هـا جنگلـی 
بـود یـا محلـی؟ مـن بـه او گفتـم کـه من 

آنهـا را معاینه نکـرده ام!

»سر و كله« ماشین های حمل چوب 
پیدا شده و همه جای استان هم 

هستند
معـاون هماهنگـی امور عمرانی اسـتانداری 
لرسـتان بـا بیـان اینکـه مدتـی اسـت کـه 
حمـل  ماشـین های  ایـن  کلـه«  و  »سـر 
چـوب پیـدا شـده و همـه جای اسـتان هم 
هسـتند، بیـان داشـت: »شـیرزاد نجفـی« 
خیلـی  بایـد  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
فعال تـر در ایـن زمینـه ورود پیـدا کننـد، 

مـا هـم در خدمتشـان هسـتیم.
مرادپـور بـا بیـان اینکه اگـر نیاز اسـت که 
نیـروی انتظامـی وارد عمـل شـود، اگر نیاز 
از اسـت کـه دادسـتانی وارد عمـل شـود تا 
اقـدام کنیـم، افـزود: در حال حاضـر کار از 
فرهنـگ سـازی و ایـن داسـتان ها گذشـته 

اسـت و بایـد اقـدام کنیم.

دادستان خرم آباد: افراد سودجو به 
جنگل های زاگرس هجوم آورده اند

اسـتان  مرکـز  دادسـتان  رازانـی  سـعید 
می گویـد:  رابطـه  ایـن  در  هـم  لرسـتان 
متأسـفانه شـاهد هسـتیم که برخی دالالن 
بـه جنگل هـای منطقـه  افـراد سـودجو  و 

آورده انـد. هجـوم  زاگـرس 
وی تصریـح کـرد: به نیـروی انتظامی اباغ 
کردیـم هـر گونـه حمل چـوب از لرسـتان 
بـه اسـتان های دیگـر مسـتلزم اخـذ مجوز 
کتبـی از اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان 

اسـت. مربوطه 
اینکـه  یـادآوری  بـا  خرم آبـاد  دادسـتان 
تاکنـون پرونده هـای جـدی که مربـوط به 
قاچـاق خـود چـوب باشـد بـه آن صـورت 
نداشـته ایم، بیـان کـرد: یـک مـورد تخلف 
در ایـن زمینـه بود که برخورد شـدید شـد 

و فـرد متخلـف بـه زنـدان معرفی شـد.

هرچه سریع تر از قاچاق چوب 
جنگل های زاگرس جلوگیری شود

محسـن تیزهوش کارشـناس ارشـد محیط 
زیسـت نیـز با اشـاره بـه اینکـه جنگل های 

لرسـتان در منطقـه ای قـرار گرفته انـد کـه 
از نظـر زیسـتگاهی و حفـظ تنوع زیسـتی 
ارزش بسـیاری دارنـد و در عین حال تأثیر 
بسـیار زیادی روی نگه داشـت منابع آب و 
خـاک دارنـد، اظهار داشـت: با وجـود همه 
ایـن مزیت هـا در مـورد ضـرورت حفاظـت 
از جنگل هـای زاگـرس جـای هیـچ بحثـی 

. نیست
بحـث  در  هرچقـدر  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
حفاظـت از جنگل های زاگـرس پیش روی 
کنیـم و کار را قوی تـر پیـش ببریـم بازهم 
جـای فعالیـت وجـود دارد، تصریـح کـرد: 
جنگل هـای زاگـرس از دهه هـای گذشـته 
بـا چالش هـای متعـددی مواجـه بوده انـد 
کـه سـرآمد آن خشـکیدگی، خشکسـالی 

پـی در پـی و زغـال گیـری اسـت.

اگر قاچاق چوب به چالش های متعدد 
جنگل های زاگرس اضافه شده باشد 

واقعًا جای تأمل و بررسی است
این کارشـناس ارشـد محیط زیست یادآور 
شـد: اگـر قاچاق چـوب به ایـن چالش های 
متعـدد اضافه شـده باشـد کـه واقعـاً جای 
تأمـل اسـت، قاچـاق چـوب از زاگـرس بـه 
شـمال کشـور قابل تأمل و بررسـی است و 
اگـر ایـن اتفـاق رخ می دهد باید با کسـانی 
کـه ایـن کار را صـورت می دهنـد برخـورد 
قانونـی شـود و هرچـه سـریع تر جلوگیری 

شود.
قاچـاق  کـرد:  خاطرنشـان  تیزهـوش 
چـوب در دراز مـدت رونـد بیابانـی شـدن 
جنگل هـای زاگـرس به ویژه در لرسـتان را 

تشـدید خواهـد کـرد.

مدیران ما تفکر حفاظت از منابع 
طبیعی ندارند

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن سـال ها 
زغـال  مثـل  بـا چالش هایـی  نتوانسـته ایم 
گیـری و قاچـاق چـوب کـه امـروز مطـرح 
کنیـم،  برخـورد  شایسـتگی  بـه  می شـود 
اظهـار داشـت: ایـن موضـوع برمـی گـردد 
بـه اینکـه مدیـران مـا تفکـر حفاظـت از 
منابـع طبیعـی ندارنـد و هیچ گونـه عزمـی 
وقتـی  تـا  نـدارد،  وجـود  رابطـه  ایـن  در 
عملکردهـا خنثـی باشـد آنچـه در میـدان 
عمـل می بینیـم صرفـاً از بین رفتـن منابع 

طبیعـی اسـت.
ایـن کارشـناس ارشـد محیـط زیسـت بـا 
بیـان اینکـه حفاظـت از منابـع طبیعـی در 
اسـتان ما اولویت نیسـت، تصریـح کرد: در 
ایـن رابطه هم اینکه جدیتـی در کار وجود 

نـدارد در صدر قـرار می گیـرد، تجهیزات و 
نبـود نیـرو وجود دارد نـه آنطور کـه نتوان 
عرصه هـای طبیعـی را مدیریـت و حفاظت 

کرد.

قاچاق چوب نتیجه سال ها غفلت از 
حفاظت از منابع طبیعی است

تیزهـوش بـا تاکیـد بـر اینکـه می تـوان از 
جوامع محلـی برای حفاظـت از عرصه های 
اسـتفاده کـرد همانطـور کـه در  طبیعـی 
کشـورهای توسـعه یافتـه تعـداد زیـادی از 
نیروهـای داوطلب بـرای حفاظـت از منابع 
طبیعـی بـه کار گرفتـه می شـوند، افـزود: 
اینکـه ایـرادات کار دقیقـاً کجاسـت و چـرا 
حفاظـت  طبیعـی  منابـع  از  نتوانسـته ایم 
کنیـم که امـروز به موضوع قاچاق برسـیم، 
نتیجـه سـال ها غفلـت از حفاظـت از منابع 

اسـت. طبیعی 
تشـکل های  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مختلـف  موردهـای  در  محیطـی  زیسـت 
جنبش هـای مختلـف راه انداختنـد و نامـه 
نگاری هـای متعـدد کردنـد، اظهار داشـت: 
سـال ها  از  محیطـی  زیسـت  تشـکل های 
پیـش در مـورد مدیریـت منابـع طبیعـی 
نگرانـی خـود را اعـام کرده انـد و بارهـا و 

کرده انـد. تاکیـد  بارهـا 
چرای دام، کشـاورزی سـنتی، زغال گیری 
و … همـواره جنگل هـای زاگـرس را تهدید 
کـرده اسـت و اگـر قاچـاق چـوب هـم بـه 
ایـن مـوارد اضافـه شـود کـه بایـد فاتحـه 

عرصه هـای طبیعـی اسـتان را خوانـد
ایـن کارشـناس ارشـد محیـط زیسـت در 
بـر  از صحبت هـای خـود  بخـش دیگـری 
لـزوم بهـره گیـری از تـوان جوامـع محلـی 
طبیعـی  عرصه هـای  از  حفاظـت  بـرای 
اسـتان تاکیـد کـرد و گفـت: تـا زمانـی که 
بـه اقتصـاد جوامـع محلـی بـه آن شـکلی 
کـه باید رسـیدگی نشـود جامعـه محلی ما 
کار خـودش را می کنـد و اسـتفاده از منابع 

طبیعـی را حـق خـودش می دانـد.
تیزهـوش ادامـه داد: به ویژه در فصل سـرد 
سـال جوامـع محلی مـا کمترین بهـره را از 
منابـع نفـت و گاز دارنـد و ناچار می شـوند 
درختـان را قطـع کنند؛ برای بـه کارگیری 
از  حفاظـت  راسـتای  در  محلـی  جوامـع 
عرصه هـای طبیعـی ابتـدا باید به معیشـت 

و اقتصـاد آنهـا توجه شـود.
دام،  چـرای  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
کشـاورزی سـنتی، زغال گیری و... همواره 
جنگل هـای زاگـرس را تهدیـد کرده اسـت 
و اگـر قاچـاق چـوب هـم بـه ایـن مـوارد 
اضافـه شـود کـه بایـد فاتحـه عرصه هـای 

را خوانـد. اسـتان  طبیعـی 
جنگل هـای  از  حفاظـت  روی،  هـر  بـه   
زاگـرس و عرصه های طبیعـی نیازمند عزم 
جـدی مسـئوالن ذی ربـط اسـت تـا ایـن 
سـرمایه ملـی بـرای همـه نسـل ها بمانـد؛ 
در عیـن حـال هریـک از عوامـل تخریـب 
کننـده جنگل هـای زاگـرس ایـن مناطـق 
را بـه سـوی بیابانـی شـدن و ایجـاد مرکـز 

می دهد.مهـر سـوق  ریزگردهـا  تولیـد 

رضـا میرزایـی در پنجمیـن جلسـه 
و  آب  منابـع  از  حفاظـت  شـورای 
طـرح ملـی سـازگاری بـا کـم  آبـی 
از  بارش هـا  کل  میـزان  گفـت: 
ابتـدای سـال آبـی جـاری تاکنـون 
کـه  بـوده  میلی متـر   ۶۷۸ معـادل 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبل 
بـه  نسـبت  و  درصـد   ۱۸۹ حـدود 
میانگیـن آمـار بلند مدت ۴۹ سـاله 

اسـت. داشـته  افزایـش  درصـد  حـدود ۱۰۱ 
بـه گـزارش روابـط عمومـی آب منطقـه ای لرسـتان، رضـا میرزایـی 
در پنجمیـن جلسـه شـورای حفاظـت از منابـع آب و طـرح ملـی 
سـازگاری بـا کـم  آبی که بـه ریاسـت اسـتاندار و با حضـور معاونت 
اسـتان در  اجرایـی  مدیـران دسـتگاههای  و  فرمانـداران  عمرانـی، 
سـالن جلسـات اسـتانداری برگـزار شـد، اظهـار داشـت: بـر اسـاس 
آمـار شـبکه باران  سـنج شـرکت آب منطقـه ای لرسـتان، میزان کل 
بارش هـا از ابتـدای سـال آبی جاری تاکنـون معـادل ۶۷۸ میلی متر 
بـوده کـه  نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل حـدود ۱۸۹ درصد و 
نسـبت بـه میانگیـن آمـار بلند مـدت ۴۹ سـاله حـدود ۱۰۱ درصد 

افزایش داشـته اسـت.
ایشـان گفـت: بـر همین اسـاس بیـش  ترین میـزان بارش بـاران در 
شهرسـتان پلدختـر با ۶۲۵ میلی متر و شهرسـتان الیگـودرز با ۳۷۷ 
میلی متـر کم تریـن میـزان بـارش را در سـال آبـی جـاری تاکنـون 

داشـته  است.
مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای لرسـتان با اشـاره بـه حجم روآناب  
رودخانه هـای اسـتان از ابتـدای مهـر تـا پایـان بهمن مـاه سـال آبی 
۹۷-۹۶  افـزود: حجـم روانـاب رودخانـه خرم آبـاد در محـل دوآب 
ویسـیان تـا پایـان بهمـن مـاه ۲۱۷ متـر مکعب بـوده که نسـبت به 
سـال گذشـته حـدود ۸۶ درصـد افزایش داشـته و نسـبت بـه دوره 
آمـاری بلندمـدت حـدود ۱۰۰ درصـد و حجـم روانـاب کشـکان در 
ایـن محـل حـدود ۴۳۵ میلیـون متـر مکعـب بـوده کـه نسـبت به 
سـال گذشـته ۹۲ درصـد و نسـبت بـه آمـار بلندمـدت حـدود ۷۰ 

درصـد افزایـش داشته اسـت.
میرزایـی گفـت: میـزان حجـم روانـاب مادیـان  رود کوهدشـت نیـز 
کـه در حـوزه شهرسـتان پلدختـر بـا کشـکان تاقـی پیـدا می کند 
تاکنـون ۲۸ میلیـون متـر مکعـب بوده که نسـبت به سـال گذشـته 
حـدود ۵۸۷ درصـد و نسـبت بـه میانگین آمار بلندمـدت ۲۶ درصد 

افزایش داشـته  اسـت.
وی بیـان داشـت: کل حجـم آورد سـاالنه رودخانه تیره حـوزه دز تا 
پایـان بهمـن  مـاه ۳۱۰ میلیون متـر مکعب بوده که نسـبت به دوره 
مشـابه سـال قبـل ۳۵۲ درصـد و نسـبت بـه آمـار بلندمـدت ۱۰۲ 

درصـد افزایش داشته اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای لرسـتان در خصـوص ذخایر آب 
پشـت مخازن سـدهای اسـتان افزود: حجم ۶ سـد مروک، ایوشـان، 
هالـه، کزنـار، خان آبـاد و حوضیان در مجموع معـادل  ۲۰۶ میلیون 
مترمکعـب اسـت کـه تاکنـون حجـم آب پشـت ایـن ۶ سـد معادل 
۱۱۴ میلیـون متـر مکعب اسـت، لذا در مجمـوع ۵۲ درصد از حجم 

سـدهای اسـتان  پُـر و ۴۸ درصـد آنها خالی اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای لرسـتان خاطرنشـان کـرد: حجم 
بـوده و در حـال  ایوشـان ۵۲ میلیـون متـر مکعـب  مخـزن سـد 
حاضـر ۴۸.۶۸ میلیـون متر مکعب آب پشـت سـد اسـت کـه با این 
وضعیـت پیش بینـی می شـود تـا پایان سـال سـرریز کـرده و اراضی 
منطقـه زاغـه، چغلونـدی و همچنین بخشـی از کمبـود آب رودخانه 

کشـکان را تأمیـن آب کند.
هالـه کوهدشـت ۳.۵  افـزود: کل ظرفیـت مخـزن سـد  میرزایـی 
میلیـون متـر مکعـب اسـت که طـی روزهـای اخیر پس از گذشـت 
۱۲ سـال، ایـن سـد سـرریز کـرده، هـم  چنیـن حجـم مخـزن سـد 
خان آبـاد الیگـودرز حـدود ۱۴ میلیـون متر مکعب بـوده و حجم آب 

موجـود پشـت ایـن سـد۵.۶ میلیـون متـر مکعب اسـت. 
مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای لرسـتان عنوان کرد: خوشـبختانه 
سـد کزنـار الیگـودرز بـا حجم مخـزن ۸۰۰ هـزار متر مکعـب هفته 
گذشـته سـرریز کـرد و حجـم مخـزن سـد حوضیـان معـادل ۷/۳۱ 
میلیـون متـر مکعب اسـت که ۱۶ میلیـون متر مکعب آن پر اسـت.

مهنـدس تابش رئیس بنیاد مسـکن 
انقـاب اسـامي و هیـات همـراه  با 
عمـادي  میـر  اهلل  آیـت  حضـرت 
نماینـده ولـي فقیـه در اسـتان،  در 
محـل دفترامـام جمعـه شـهر خـرم 

آبـاد دیـدار نمـود . 
الـه  آیـت  دیدارحضـرت  ایـن  در 
فقیـه  ولـي  نماینـده  عمـادي  میـر 
سـفر  از  تشـکر  ضمـن  اسـتان  در 
مهنـدس تابش به اسـتان لرسـتان بـا هدف بازدید از مناطق آسـیب 
دیـده از سـیل و رونـد کارهـاي اجرایـي بنیـاد مسـکن لرسـتان ،  
اظهـار داشـت : بحمـداهلل بنیـاد مسـکن در وظایف محولـه وحوادث 
غیـر مترقبـه اقدامـات به موقـع و ارزشـمندي انجام داده کـه نمونه 
بـارز آن بازسـازي  موفقیـت آمیـز واحدهاي آسـیب دیـده در زلزله  

اسـتان کرمانشـاه بـوده اسـت .
نماینـده ولـي فقیـه در بنیـاد مسـکن  لرسـتان با اشـاره بـه بازدید 
میداني ایشـان ازمناطق آسـیب دیده از سـیل افزود : در این حادثه 
خسـارات قابـل توجهي   به  وسـایل ولـوازم زندگي مـردم ، اجناس 
مغـازه هـا و تاسیسـات زیربنایـي در مناطـق آسـیب دیـده از سـیل 
وارد شـده که باتوجه به وسـعت خسـارات ، الزم اسـت در خصوص 
جبـران آسـیبهاي وارده ، اقدامـات جـدي صـورت پذیـرد .در ادامه 
رئیـس بنیادمسـکن انقـاب اسـامي بـا اظهـار تاسـف از خسـارات 
وارده بـر اثرسـیل اخیـر در اسـتان لرسـتان ، اظهـار داشـت : بنیـاد 
مسـکن انقـاب اسـامي بـا تمـام امکانـات و در چهارچـوب وظایف 
ذاتـي خـود ، در خصـوص کمـک بـه مـردم آسـیب دیـده از سـیل 

اقـدام خواهدنمود .

دو قدم مانده بلوطستان به یغما برود

قاچاق به دارایی های زاگرس رسید؛ چوب بلوط ُمفت!

۴ اسـفند در ششـمین جلسـه خدمـات سـفر اسـتان 
تمـام  بسـیج  بـر  لرسـتان  اسـتاندار  خادمـی  دکتـر 
بـه  مطلـوب  رسـانی  خدمـت  منظـور  بـه  امکانـات 

کـرد. تاکیـد  نـوروزی  مسـافران 
اسـتاندار لرسـتان بـا اشـاره بـه تاکید و دعـوت رییس 
سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور بـرای دیـدن جاذبه 
هـای گردشـگری غرب کشـور گفت: لرسـتان امسـال 
بـا افزایـش مسـافر روبـرو خواهـد شـد و بایـد در این 

خصـوص برنامـه ریـزی کرد.
بـه  نسـبت  هـا  شـهرداری  افـزود:  خادمـی  دکتـر 
زیباسـازی شـهرها برای اسـتقبال از مسـافران نوروزی 

اقـدام کننـد.
نماینـده عالی دولت در لرسـتان تصریح کـرد: با توجه 
به مشـخص شـدن اعضـای کمیته هـای ۱۲ گانه، این 
کمیتـه هـا ضمـن احصا وظایـف خود هر چه سـریعتر 

تشـکیل جلسـه داده و ارائه گزارش نمایند.
دکتـر خادمـی با اشـاره بـه قطار گردشـگری لرسـتان 
اظهـار داشـت: حرکـت ایـن قطار بایسـتی بـه صورت 

منظـم و بـا کیفیـت انجام شـود.
اسـتاندار لرسـتان افـزود: شـروع ناموفـق هـر طرحـی 
باعـث هزینـه هـای غیـر قابـل جبـران خواهد شـد از 
ایـن رو بایـد ایـن طـرح آغـاز موفقی داشـته باشـد در 

غیـر اینصـورت بـا شکسـت مواجـه خواهد شـد.
   رییـس سـتاد خدمات سـفر اسـتان در ادامـه گفت: 
قـوی  ارتباطـات  بـا  بایسـتی  نیـز  مجـری  شـرکت 
بـرای جـذب  ملـی  هـای   تورگـردان  ظرفیتهـای  از 

کنـد. اقـدام  گردشـگران 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان لرسـتان نیـز در ایـن جلسـه تصریح کـرد: این 

تاسیسـات  از  بخشـی  تامیـن  راسـتای  در  کل  اداره 
اسـکان نـوروزی سـاماندهی خانـه هـای مسـافری را 
بـا همـکاری شـهرداری، اداره کل صمـت در دسـتور 
کار خـود قـرار داده و تـا ۲۵ اسـفندماه در سـه شـهر 
خـرم آبـاد، بروجـرد و دورود این خانه ها سـاماندهی و 

معرفـی خواهند شـد.
قاسـمی بازنگـری و ارزیابـی مراکـز اقامتـی اسـتان را 
یکـی دیگـر از اقدامات ایـن اداره کل دانسـت و افزود: 
بـه زودی ارزیابـی هتـل هـا از نظـر کیفیـت بـه اتمام 
و  مصـوب  هـای  نـرخ  آن  از  پـس  و  رسـید  خواهـد 

متناسـب ابـاغ خواهـد شـد .
دبیـر سـتاد خدمـات سـفر اسـتان بـا اشـاره بـه اینکه 
عمـده تصادفـات در ۳۰ کیلومتـر منتهـی بـه شـهرها 
اتفـاق مـی افتـد اظهـار داشـت: بـرای جلوگیـری از 
ایـن تصادفـات کمـپ هـا و اسـتراحتگاههایی در ۳۰ 
نظرگرفتـه  در  اسـتان  مقصـد  شـهرهای  کیلومتـری 

. د شو

ــروژه  ــت: پ ــتان گف ــازی لرس ــاون راه و شهرس مع
چهارخطــه خرم آباد-پلدختــر جــزو پروژه هــای 
مهــم و اولویــت دار راه و شهرســازی اســتان اســت 
ــل آن  ــرای تکمی ــار ب ــر اعتب ــئولین پیگی ــه مس ک

هســتند.
ــرد:  ــار ک ــوص اظه ــن خص ــری در ای ــعید نظ  س
 ۱۰۸ طــول  بــه  خرم آبــاد  چهارخطــه  پــروژه 
بــه  منتهــی  و جــز چهارخطه هــای  کیلومتــر 

ــت. ــتان اس ــز اس مرک
وی بــا بیــان اینکــه از ایــن ۱۰۸ کیلومتــر تاکنــون 
ــر ۹۰  ــغ ب ــاری بال ــرف اعتب ــا ص ــر ب ۴۶ کیلومت
ــیده اســت،  ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــارد توم میلی
بیــان کــرد: ۲۵ کیلومتــر باقی مانــده  آن در چنــد 
نقطــه از مســیر بــا ۱۱۵ میلیــارد تومــان قــرارداد 
ــده  ــر باقی مان ــوده و ۳۷ کیلومت ــام ب ــال انج در ح

در حــال مطالعــه اســت.
و  راه  کل  اداره  ســاخت  و  مهندســی  معــاون 
شهرســازی لرســتان گفــت: اعتبــار ایــن پــروژه از 
ــه مرکــز اســتان  محــل چهارخطه هــای منتهــی ب

ــود. ــن می ش ــت تأمی ــی اس ــروژه مل ــه پ ک
نظــری عنــوان کــرد: مشــکاتی کــه باعــث کنــدی 
پــروژه شــده باتوجــه بــه توپوگرافــی خــاص 
احــداث چهارخطــه بســیار هزینه بــر  منطقــه 
ــبب  ــاری س ــع اعتب ــودن مناب ــدود ب ــوده و مح ب

ــت. ــده اس ــروژه ش ــدی پ کن
وی افــزود: بــه رغــم تــاش مســئولین راه و 

ــر  ــردم پلدخت ــده م ــتاندار و نماین ــازی، اس شهرس
در بحــث اخــذ اعتبــارات امــا متأســفانه بــه دلیــل 
هزینه بــر بــودن پــروژه و محدودیــت اعتبــاری 

ــدارد. ــرعت الزم را ن ــروژه س ــن پ ای
ــرد:  ــح ک ــتان تصری ــازی لرس ــاون راه و شهرس مع
جــزو  خرم آباد-پلدختــر  چهارخطــه  پــروژه 
ــازی  ــت دار راه و شهرس ــم و اولوی ــای مه پروژه ه
اســتان اســت کــه مســئولین پیگیــر گرفتــن 

اعتبــار بــرای تکمیــل آن هســتند.
ــروژه  ــن پ ــل ای ــرای تکمی ــد: ب ــادآور ش ــری ی نظ
اعتبــاری بالــغ بــر ۲۵۰ میلیــارد تومــان موردنیــاز 

اســت.

استاندار لرستان: 

برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی 
بایستی تمام امکانات بسیج شود

معاون راه وشهرسازی لرستان: 

برای تکمیل چهارخطه خرم آباد-پلدختر
 250 میلیارد تومان نیاز است

خبر

مدیرعامل شركت آب منطقه ای لرستان عنوان كرد:

۵۲ درصد از حجم مخازن سدهای 

لرستان ُپر است

جلسه رئيس بنياد مسکن

 انقالب اسالمي بانماينده ولي 

فقيه در استان
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بــه همــت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــا همــکاری انجمــن شــاهنامه  اســتان لرســتان و ب
پژوهــان اســتان لرســتان، کارگاه یــک روزه ی 
ــزل  ــری در من ــی و روایتگ ــی، نقال ــاهنامه خوان ش
اســتان مجیــد توســلی در روســتای نصیرآبــاد 

ــد. ــزار ش ــرف برگ کاکاش

ــگ و  ــی اداره کل فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن مراســم  ارشــاد اســامی اســتان لرســتان، در ای
ــاه و  ــفند م ــارم اس ــنبه چه ــر ش ــش از ظه ــه پی ک
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن ــور مدی ــا حض ب
کل،  اداره  فرهنگــی  معاونــت  لرســتان،  اســتان 
ــان و  ــاهنامه خوان ــی از ش ــانه و جمع ــاب رس اصح
ــام،  ــتان، ای ــای لرس ــتان ه ــان اس ــاهنامه پژوه ش

ــه  ــران ب ــد، حاض ــزار ش ــزی برگ ــتان و مرک خوزس
شــاهنامه خوانــی ، نقالــی و روایتگــری از نبــرد 

ــد. ــاهنامه پرداختن ــای ش ه
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم ناصــر دولتشــاه، 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  فرهنگــی  معــاون 
اســامی اســتان لرســتان و اســتاد ادبیات دانشــگاه، 
ــات و  ــتاد ادبی ــتمی، اس ــوش رس ــن کیان و همچنی
ــریح  ــه تش ــگاه ب ــدرس دانش ــگاری و م ــه ن روزنام

ــد.  ــاهنامه پرداختن ــای ش ــاخصه ه ــی از ش برخ

ــار  ــرف نه ــس از ص ــم پ ــن مراس ــران در ای حاض
ــنواره  ــه ی جش ــم اختتامی ــور در مراس ــرای حض ب
شــاهنامه خوانــی، نقالــی و روایتگــری بــه خرم آبــاد 

ــد. ــت نمودن عزیم

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت لرســتان 
گفــت: عــاوه بــر تقویــت واحدهــای موجــود 
تولیــدی پوشــاک و افزایــش ظرفیــت هــای فعلــی، 
ایجــاد شــهرک های کارگاهــی پوشــاک از اولویــت 

هــای ایــن ســازمان درســال آینــده اســت.
ــاورین  ــا مش ــی در نشســت ب ــا صفی خان محمدرض
امــور بانــوان دســتگاه های اجرایــی اســتان در 
محــل شــهرک صنعتــی خــرم آبــاد افــزود: اقــدام و 
تحــرک جــدی در حــوزه پوشــاک اســتان ایجــاد و 
تولیداتــی کــه امســال بــه بــازار ارائــه شــده کمتــر 

از برندهــای معــروف خارجــی نبــوده اســت.
در  پوشــاک  زنجیــره  داشــت:  اظهــار  وی 
سیاســت های اصلــی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت طــی ســال آینــده و در ایــن راســتا یکــی 

اســت. لرســتان  هــدف  اســتان های  از 
ــن  ــق ای ــوان در تحق ــش بان ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
ــتانی  ــتان اس ــرد: لرس ــح ک ــزی تصری ــه ری برنام
توانمنــد در حــوزه صنایــع معدنــی، پوشــاک، 
ــت  ــا حمای ــه مطمئن ــوده ک ــی ب ــاجی و داروی نس
ــات  ــت اقدام ــا در اولوی ــن واحده ــه از ای همه جانب

ــرار دارد. ــئوالن ق مس

رئیــس صمــت لرســتان بیــان کــرد: ایجــاد ثــروت 
بایــد بــه دغدغــه همگانــی تبدیــل شــود کــه بــرای 
ــب  ــزی مناس ــا برنامه ری ــوان ب ــی ت ــم م ــن مه ای
نســبت بــه افزایــش ارزش افــزوده در اســتان 

ــرد. ــدام ک ــتان اق ــون لرس ــی همچ محروم
ــه دســتگاه های  صفــی خانــی اضافــه کــرد: اتــکا ب
دولتــی، بخش نامه هــا و ســایر مــوارد اقدامــی 
ــر  ــد نظ ــژه م ــورت وی ــه ص ــد ب ــت و بای ــر اس موث
ــام  ــاز تم ــواره چاره س ــا هم ــرد ام ــرار گی ــوان ق بان

ــت. ــکات نیس مش
بانــوان  مشــاوران  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــی  ــای اجتماع ــت ه ــی ظرفی ــتگاه های اجرای دس
و فرهنگــی بســیاری دارنــد ادامــه داد: ایــن افــراد 
بایــد شــرایطی را بــه وجــود آورنــد کــه تشــکل ها 
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص و حرکت ه

ــرد. ــکل بگی ش
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن وتجــارت لرســتان 
صندوق هــا،  تعاونی هــا،  ایجــاد  شــد:  یــادآور 
ــتور  ــد در دس ــه ای بای ــعه منطق ــرکت های توس ش
کار بانــوان قــرار گیــر کــه تحقــق ایــن امــر در گــرو 

تغییــر نگــرش و باورهــا اســت.
صندوق هــای  بایــد  افــزود:  خانــی  صفــی 
ــاد  ــا ایج ــط آنه ــوان توس ــژه بان ــرمایه گذاری وی س
ــوده و  ــود ب ــات آن موج ــرح و اطاع ــه ط ــود ک ش
ــت و  ــزی درس ــه ری ــرای آن برنام ــرای اج ــد ب بای

اصولــی انجــام شــود.
وی گفــت: مهمتریــن موضــوع در راســتای تحقــق 
ــت زیرســاخت های فرهنگــی و  ــداف، تقوی ــن اه ای
باورهــا اســت تــا بتــوان تحــرک جــدی در اقتصــاد 
ــای  ــت ه ــوان و فعالی ــت بان ــا محوری ــتان را ب اس

ــان ایجــاد کــرد. اشــتغال زای آن

رئیـس جهـاد دانشـگاهی لرسـتان گفـت: امـروزه واحدهـای فنـاور 
جهـاد دانشـگاهی بـا شـرکت های بـزرگ دنیـا رقابـت می کننـد.

دومیـن  و  سـی  کـرد:  اظهـار  دهقانی الـوار  سـیدعلی نادر  دکتـر   
جلسـه شـورای فنـاوری مرکـز رشـد جهـاد دانشـگاهی بـا هـدف 
پذیـرش واحدهـای فنـاور و متقاضیـان اسـتقرار در ایـن مرکـز بـا 
حضـور اعضـا برگـزار شـد کـه در ایـن جلسـه مجموعـا ۱۰   طـرح 
در حوزه هـای پزشـکی، فنـی و مهندسـی و نرم افـزار مـورد پذیرش 
قـرار گرفتنـد کـه غالبـاً ارائه دهنـدگان طرح هـا از فارغ التحصیـان 
فنـاوران وتیزهوشـان بودنـد؛ همچنیـن یـک طـرح نیـز خـروج از 

مرکـز داشـتیم.

وی اضافـه کـرد: خوشـحالیم جوانانـی کـه بـه مرکـز رشـد جهـاد 
دانشـگاهی لرسـتان مراجعـه و طـرح و ایده خـود را ارائـه می دهند 
پـس از مدتـی بـا پشـتیبانی و حمایـت مرکـز رشـد می تواننـد در 

مرکـزی خـارج از جهـاد مسـتقر و کار خـود را ادامـه دهنـد.
دهقانـی الـوار هـدف اصلی از تشـکیل این جلسـه و پیگیری طرح ها 
را ایجـاد زمینـه بـرای خودبـاوری و کمـک بـه جوانانـی کـه دارای 
ایده هـای مختلفـی در حوزه هـای صنعـت و کشـاورزی و مدیریـت 
منابـع و برنامه نویسـی و نرم افـزار هسـتند دانسـت و تاکیـد کـرد: با 
بـه نتیجـه رسـیدن ایـده و طرح هـا، هـم ایجاد اشـتغال می شـود و 

هـم کمـک بـه توسـعه فناوری کشـور می شـود.

عضـو هیـات علمـی جهـاد دانشـگاهی لرسـتان بـا اشـاره بـه اینکه 
تجربـه نشـان می دهـد همیـن افـراد فنـاور و شـرکت های بـه ظاهر 
سـاده توانسـتند بـه عنـوان شـرکت های بـزرگ در کشـور حضـور 
پیـدا کـرده و بـا کمتریـن هزینه و صـرف کمتریـن سـرمایه گذاری 
بـه سـود رسـیده و اشـتغال خوبـی ایجـاد کرده انـد، تصریـح کـرد: 
خرسـندیم در مرکـز رشـد جهـاد دانشـگاهی شـرکت های بزرگـی 
داریـم کـه قابـل مقایسـه بـا شـرکت های بـزرگ و مطـرح کشـور و 

هسـتند. دنیا 
وی افـزود: هـم اکنـون دو شـرکت بـزرگ در اسـتان داریـم کـه 
خروجـی جهـاد دانشـگاهی هسـتند؛ شـرکت دانش بنیـان کیـو که 
در زمینـه برنامه نویسـی و تولیـد اپلیکیشـن فعـال بـوده و توانسـته 
حجـم عظیمـی از فنـاوری را تولیـد و کمک های زیادی بـه فناوری 

کشـور کرده اسـت.
به عنـوان  آپاسـای داده سیسـتم  اضافـه کـرد:  دکتـر دهقانی الـوار 
شـرکت دانش بنیـان در خروجـی دیگـر جهـاد دانشـگاهی لرسـتان 
و  دارد  فعالیـت  تصویـر  و  اتوماسـیون صـدا  زمینـه  در  کـه  بـوده 
موفقیت هایـی کسـب کـرده و بـا صـدا و سـیمای کشـور همـکاری 

می کنـد.

رئیـس جهـاد دانشـگاهی لرسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه در زمینـه 
برنامه ریـزی کشـاورزی، مدیریت منابع و اتوماسـیون کارهای خوبی 
در کشـور انجـام داده ایـم، گفـت: آنچه در جهاد دانشـگاهی اسـتان 
روی آن تمرکـز کرده ایـم بحـث بهینه سـازی مصـرف انـرژی اسـت، 
در بخـش هوشمندسـازی کشـاورزی و مدیریـت مصـرف منابـع نیز 
کارهـای خوبـی انجـام داده ایـم. بایـد منابـع را مدیریـت کنیـم و از 
حداقـل آب موجـود حداکثـر اسـتفاده و بهره وری را داشـته باشـیم.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه جهـاد دانشـگاهی لرسـتان سـعی کـرده 
انـرژی،  منابـع  مدیریـت  کشـاورزی،  هوشمندسـازی  حـوزه  در 
فعـال  از مجموعه هـای  یکـی  برنامه نویسـی  و  منابـع  بهینه سـازی 
باشـد، عنـوان کـرد: مرکـز رشـد جهـاد دانشـگاهی اسـتان بـه صد 
درصـد اهدافی کـه طراحی کرده رسـیده و امـروزه خروجی های آن 

در سـطح دنیـا مشـغول فعالیـت هسـتند.
رئیـس جهـاد دانشـگاهی لرسـتان خاطرنشـان کـرد: شـرکت های 
زیـر مجموعـه مرکز رشـد جهاد دانشـگاهی لرسـتان با کشـورهایی 
همچـون سـوئد و افغانسـتان کار می کننـد و این نشـان می دهد که 

اسـتان ظرفیت خوبـی دارد.

دکتـر دهقانی الـوار بـا بیـان اینکـه از دانشـگاه های مختلـف اسـتان 
و حتـی فارغ التحصیـان دانشـگاه های معتبـر کشـور بـه مرکـز مـا 
مراجعـه می کننـد، افـزود: مرکز رشـد جهاد دانشـگاهی لرسـتان به 
خوشـنامی و تـاش مشـهور اسـت و خیلـی از کسـانی کـه ایـده و 

طـرح دارنـد بـه مـا مراجعـه می کنند.
وی تصریـح کـرد: جـای خرسـندی اسـت کـه توانسـتیم زمینـه ای 
را ایجـاد کنیـم تـا جوانـان لرسـتانی بـه جـای مهاجرت در  اسـتان 
فعالیـت کـرده و طرح هـا و ایده هـای خـود را بـا کمـک مرکز رشـد 

جهـاد دانشـگاهی به سـرانجام برسـانند.

عضـو هیـات علمـی جهاد دانشـگاهی لرسـتان گفت: در مرکز رشـد 
جهاد دانشـگاهی لرسـتان پیگیر ایجاد ارتباط منسـجم، هماهنگ و 
موثر با مراکز اسـتعدادهای درخشـان و تیزهوشـان اسـتان هسـتیم، 
چـون ایـن افـراد به لحـاظ علمی در سـطح خوبی هسـتند و امید و 

آینده کشـور نیـز به همیـن افراد و فناوران اسـت.
وی افـزود: امـروز دو طرح دانش آموزان متوسـطه اول اسـتعدادهای 
درخشـان در ایـن جلسـه مطـرح و ایده های خوبـی را ارائـه دادند و 

ما نیـز اسـتقبال کردیم.
بـه  اسـتان  ارشـد  مدیریـت  حمایت هـای  و  نـگاه  از  دهقانی الـوار 
جهـاد دانشـگاهی و مرکز رشـد تشـکر و اظهار کـرد: بازید مهندس 
امیـری، معـاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری از مرکز  رشـد 
جهاد دانشـگاهی سـبب ایجاد انگیزه بیشـتر شـد؛ همچنین فعالیت 
مرکـز مرهـون تـاش اعضـاء در شـورای فنـاوری اسـت کـه جـای 

دارد./ایسـنا تقدیر 

در راسـتای اجرای برنامه های سـتاد خدمات سـفر 
اسـتان لرسـتان، جلسـه کمیتـه انـس بـا طبیعت، 
سـالن  محـل  در    ۹۷ اسـفند   ۷ شـنبه  سـه  روز 
جلسـات اداره کل محیـط زیسـت لرسـتان برگـزار 

. شد
بـه منظـور اجرایی نمـودن مصوبات سـتاد خدمات 
بـا  انـس  کمیتـه  جلسـه  لرسـتان  اسـتان  سـفر 
طبیعـت بـا حضور اعضـاء در سـالن جلسـات اداره 
کل  حفاظـت محیـط زیسـت لرسـتان برگزار شـد.
در ایـن جلسـه مهـرداد فتحـی بیرانونـد مدیـر کل 
حفاظـت محیـط ریسـت لرسـتان ضمـن تبریـک 
فعـال  حضـور  بـر  )س(  فاطمـه  حضـرت  والدت 
تمامـی دسـتگاههای ذیربـط در برنامـه هـای روز 

انـس بـا طبیعـت تاکیـد نمـود.
در سـالهای  بیرانونـد گفـت: خوشـبختانه  فتحـی 
اخیـر ورود گردشـگران بـه اسـتان بیشـتر شـده و 
ایـن امـر وظیفـه مـا را در انجـام خدمـات رسـانی 
و فرهنـگ سـازی و نیـز حفاظـت از عرصـه هـای 

طبیعـی و ملـی بیشـتر مـی کنـد.
وی بـا تاکیـد بـر اجـرای برنامـه هـای آموزشـی 
و فرهنگـی در ایـام نـوروز خصوصـٌا در روز انـس 
بـا طبیعـت گفـت: بـا فرهنـگ سـازی در مباحـث 
زیسـت محیطی، بسـیاری از مشـکات ما در حوزه 

اجـراء رفـع خواهد شـد.
فتحـی بیرانونـد بـا اشـاره بـه کمبـود امکانـات در 

نیـز  و  طبیعـی  منابـع  و  زیسـت  محیـط  ادارات 
گسـتردگی وظایـف آنها خواسـتار اسـتفاده از تمام 
ظرفیتهـای دولتـی و مردمی در جهـت بهتر برگزار 

نمـودن مراسـمات روز انـس بـا طبیعـت شـد.
در پایـان جلسـه پـس از  بحث و بررسـی،  وظایف 
دسـتگاههای مختلف  مشخص شـد. و مقرر گردید 
پاسـتیکی  هـای  کیسـه  توزیـع  نظیـر  اقداماتـی 
حمـل زبالـه، جمـع آوری سـبزه هـا، تعییـن مکان 
مناسـب برای رها سـازی ماهیـان قرمز، پاکسـازی 
مناطـق طبیعـی از زبالـه بعـد از ایـام تعطیـات، 
گشـت و کنتـرل و حضـور نیروهای محیط زیسـت 
و منابـع طبیعـی در مناطق جهت ارائه آموزشـهای 
ترویجی در راسـتای فرهنگ سـازی محیط زیسـت 
و منابـع طبیعـی و همچنیـن  برخـورد بـا تخلفات 

احتمالـی در روز انـس بـا طبیعـت انجـام گیرد.

برگزاری كارگاه برگزاری جلسه كمیته انس با طبیعت در لرستان

شاهنامه خوانی، نقالی و روایتگری در روستای كاكا شرف خرم آباد

مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان لرسـتان با اشـاره به 
آمادگـی ایـن نهاد بـرای برپایی جشـن نیکـوکاری 
گفـت: ۵۰۰ پایـگاه جمـع آوری کمک هـای نقـدی 
میدان هـای  مـدارس،  در  نیکـوکار  مـردم  و کاالی 
برگـزار  جمعـه  نمـاز  مصـای  و  شـهرها  اصلـی 

می شـود. 
بـه گـزارش سـایت خبـری کمیتـه امـداد، جاسـم 
محمـدی فارسـانی، مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان 
لرسـتان از برگزاری جشـن نیکـوکاری در نیمه دوم 
اسـفندماه خبـر داد و گفـت: در آسـتانه سـال نـو 
و بهـار طبیعـت جشـن نیکـوکاری باهـدف کمـک 
صداوسـیما،  همـکاری  بـا  بی بضاعـت  افـراد  بـه 
سـازمان  و  آموزش وپـرورش  نیکـوکاری،  مراکـز 

می شـود. برگـزار  دانش آمـوزی 
معنـوی  مراسـم  ایـن  برگـزاری  نحـوه ی  بـه  وی 
اشـاره کـرد و افـزود: جشـن نیکـوکاری در تمـام 
طـول سـال بـا حضـور گسـترده مـردم سـخاوتمند 
لرسـتان بـه اشـکال مختلـف اجـرا می شـود امـا در 
پایـان سـال به منظـور کمـک بـه تأمین اقام شـب 
پانزدهـم، شـانزدهم  نیازمنـدان در روزهـای  عیـد 
کمیتـه  دفاتـر  مـدارس،  در  اسـفندماه  هفدهـم  و 
امـداد سراسـر اسـتان و مصاهای نمـاز جمعه اجرا 

می شـود.
مدیـرکل کمیتـه امـداد بـا اشـاره به آمادگـی ۵۰۰ 
کاالی  و  نقـدی  کمک هـای  جمـع آوری  پایـگاه 
مـردم نیکـوکار اسـتان گفـت: ۴۲۰ پایـگاه مربـوط 
بـه مدارس برخـوردار،۸۰ پایـگاه مراکـز نیکوکاری، 
دفاتـر کمیتـه امـداد در میدان های اصلی شـهرها و 

مصـای نمـاز جمعـه برگـزار می شـود.
محمـدی فارسـانی با تأکید بـر اینکه کمیتـه امداد 

بـا اسـتفاده از روش هـای نویـن الکترونیکـی امکان 
مشـارکت مـردم نیکـوکار را فراهـم نمـوده گفـت: 
دسـتوری  کـد  از  اسـتفاده  بـا  می تواننـد  خیـران 
کمـک  در  هزینـه  بـدون   *۸۸۷۷*۱*۰۶۶#
کمک هـای  شـبانه روز  طـول  در  نیازمنـدان  بـه 
نقـدی خـود را بـه جشـن نیکـوکاری و یـا سـایر 

نماینـد. واریـز  امـداد  سـرفصل های 
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان لرسـتان بـه حضور 
گسـترده دانـش آمـوزان، اولیا و مربیـان مدارس در 
کمـک بـه همنوعـان نیازمنـد اشـاره کـرد و گفت: 
به منظـور مشـارکت خانوارهـا و دانـش آمـوزان در 
ایـن برنامـه معنـوی ۱۰۰ هـزار پاکـت جمـع آوری 
بـا شـعار )عیـدی بـرای همـه( در هفتـه احسـان و 

نیکـوکاری در مـدارس توزیعمـی شـود.
توزیـع کمک هـای جمع آوری شـده  نحـوه  بـه  وی 
در جشـن نیکـوکاری اشـاره کـرد و افـزود: هدایـا 
بـا  مـدارس  در  جمع آوری شـده  کمک هـای  و 
تشـخیص مدیـران و مربیـان بیـن دانـش آمـوزان 
نیازمنـد همـان مدرسـه یـا مـدارس و محله هـای 
مجـاور، مراکـز نیکـوکاری نیز بر اسـاس تشـخیص 

هیئـت عامـل در همـان محلـه توزیـع می شـود.

مدیركل كمیته امداد استان لرستان اعالم كرد؛ 

۵۰۰ پایگاه آماده كمک های مردمی در جشن نیکوكاری 

گازرسانی

 به360 روستای استان لرستان 

در حال اجراست
مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه در 
حال حاضر بیش از ۱۶۰۰ روستای استان از نعمت 
طرح  تعداد  این  از  افزود:  می باشند  مند  بهره  گاز 
گازرسانی به ۲۰۸ روستا همزمان با چهلمین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقاب اسامی به بهره برداری 

رسیده است  .
غامرضا لطفعلیان گفت: در سال جاری ،گازرسانی 
استان می  اولویت نخست شرکت گاز  به روستاها 
باشد و در همین راستا طرح گازرسانی به ۳۶۰ روستا 
در سال جاری و از محل بند ق تبصره ۲ بودجه سال 

۱۳۹۳ کل کشور در حال اجرا می باشد.
با گازرسانی به این تعداد روستا که در  افزود:  وی 
دارند حدود ۱۵  قرار  استان  شهرستانهای مختلف 
هزار خانوار روستایی از نعمت گاز بهره مند خواهند 
شد . لطفعلیان خاطرنشان کرد که در همین راستا 
کار گازرسانی به تنها شهر بدون گاز استان یعنی 
شول آباد نیز تعیین تکلیف شده و بزودی وارد مرحله 

اجرایی خواهد شد . 
در  اینکه  بیان  با  لرستان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
سالهای اخیر تمام توان کارکنان در خدمت اهداف 
مجموعه شرکت  تاش  و  بوده  استان  گاز  شرکت 
عزیز  استانیهای  هم  رضایت  موجب  لرستان  گاز 
شده افزود: رضایت مردم بزرگترین پاداشی بوده که 
شرکت گاز لرستان دریافت داشته و به آن مفتخر 
است .  مهندس لطفعلیان گفت: در حال حاضر بیش 
از ۹۹.۵ درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز 
بهره مند هستند و ۸۹ درصد جمعیت روستائی نیز 
از گاز استفاده می کنند که طی امسال و سال آینده 
با گازرسانی به شمار بیشتری از روستاهای استان 
این رقم از حد استاندارد کشوری فراتر خواهد رفت . 

بربیماریهـای  نظـارت  اداره  دکترحسـنوندرئیس 
نظـارت  از  لرسـتان  دامپزشـکی  کل  اداره  دامـی 
دامهـا  برعملکردواکسیناسـیون  کل  اداره  ایـن 
عشـایری  درمناطـق  خصوصـی  بخـش  توسـط 
اداره  رئیـس  حسـنوند  دکتـر  پلدخترخبـرداد. 
نظـارت بر بیماری های دامی اداره کل دامپزشـکی 
عملکـرد  بـر  کل  اداره  ایـن  نظـارت  از  لرسـتان 
خصوصـی  بخـش  توسـط  دام هـا  واکسیناسـیون 
در مناطـق عشـایری پلدختـر خبـر داد. حسـنوند 
گفـت: در راسـتای حمایـت و صیانـت از سـرمایه 
مناسـبت  بـه  و  اسـتان  کوچنـده  عشـایر  دامـی 
گرامیداشـت چهلمین سـالگرد پیروزی شکوهمند 
انقـاب اسـامی ایـران، طـرح واکسیناسـیون تب 
برفکـی و آبلـه دام های عشـایری در محل اسـکان 
دامـداران در مناطـق قشـاقی بـه مـدت یـک ماه 
ازتاریـخ ۲۰دیماه۹۷بـه اجرا گذاشـته شـد که این 
طـرح به صورت کامـا رایگان و بااسـتفاده از توان 
بخـش غیردولتـی درقالـب ۱۵ اکیـپ مایـه کـوب 
ازسـطح مراکزمایه کوبی اسـتان درحـال انجام می 
باشـد. وی افـزود: هزینه این طرح بالـغ بر۶میلیارد 
ریـال می باشـدکه از اعتبارات اسـتانی و سـازمانی 
عقـد  بـا  و  خدمـت  خریـد  طریـق  از  و  تامیـن 
قـرارداد بعـد از پایـان عملیـات و تاییـد عملکـرد 
مبلـغ کارکـرد به حسـاب مراکـز مایه کوبـی واریز 
خواهـد شـد. همچنیـن پیـش بینـی شـده در این 
طـرح بیـش از۷۵۰هـزار راس دام عشـایر بـر علیه 
بیمـاری تـب برفکـی و حـدود۵۰۰ هـزار راس بـر 
علیـه بیمـاری آبلـه واکسـینه گردنـد. در همیـن 
راسـتانیز اکیپهـای نظارتـی دامپزشـکی اسـتان بر 
عملکـرد واکسیناسـیون توسـط بخـش غیردولتی 
نظـارت داشـته واقدامـات الزم راانجـام مـی دهد.

گرامیداشت روز زن در 

راهداری و حمل و نقل 

جاده ای لرستان 

درمراسمی با حضور مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
اداره کل  این  در  بانوان شاغل  از  لرستان،  جاده ای 

تکریم بعمل آمد.
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  شرفی  عباس 
جاده ای لرستان در این مراسم ضمن تبریک والدت 
باسعادت حضرت فاطمه )س(، روز مادر و زن و میاد 
خجسته بنیانگذار کبیر انقاب اسامی، اظهار کرد: از 
پیروزی انقاب اسامی تاکنون شاهد نقش آفرینی 
برجسته، عفیف و اخاق محور بانوان در عرصه های 

مختلف اجتماعی و فرهنگی هستیم.
وی افزود: بانوان ما در حالی که دوشادوش مردان 
برای اعتای میهن اسامی تاش می کنند در خانه 
نیز مسئولیت بزرگ همسرداری و تربیت نسل های 
بعدی را عهده دار هستند که جا دارد از زحمات همه 

بانوان بخصوص بانوان همکار قدردانی کنیم.
در این مراسم که با حضور معاونان حمل و نقل و 
منابع  و  روسای حراست  منابع،  و  مدیریت  توسعه 
انسانی، پشتیبانی و رفاه اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای لرستان برگزار شد، پس از بیان نقطه 
نظرات بانوان، با اهداء لوح سپاس و هدایایی ازآنان 

تجلیل شد.

اسـتان  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  مدیـر 
لرسـتان از انتخـاب خـرم آبـاد بـه عنـوان »شـهر 

داد.  خبـر  کتابخوانـی«  ترویـج  در  فعـال 
ایـن  اعـام  بـا  حنـان  رضـا  حمیـد  االسـام 
خبر،گفت:بنـا بـر اعـام معاونـت امـور فرهنگـی 
پنجمیـن  اسـامی،در  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 
دوره انتخـاب و معرفـی پایتخـت کتـاب ایـران، 
شـهر خـرم آباد بـه عنوان »شـهر فعـال در ترویج 

کتـاب خوانـی »معرفـی شـد.
اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  افـزود:اداره  وی 
برنامـه   ۱۳۹۸ سـال  بـرای  لرسـتان  اسـتان 
هـای خاقانه،موثـرو منسـجمی را در حـوزه ی 
کتابخوانـی تدویـن نموده که در سـال آینده اجرا 

خواهنـد شـد.
اسـتان  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  مدیـر 
لرسـتان،درپایان تصریـح کرد : الزم اسـت از کلیه 
ی نهـاد هـای دولتـی و غیـر دولتـی اسـتان و به 
خصـوص سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی، ورزشـی 
شـهرداری خـرم آبـاد کـه در اجرای موفـق طرح 
پایتخـت کتـاب با ایـن اداره کل داشـته اند تقدیر 

و تشـکر شود.

شهرک های كارگاهی پوشاک
 در لرستان ایجاد می شود

خبر

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان:

امروزه واحدهای فناور جهاد 

دانشگاهی با شرکت های بزرگ 

دنيا رقابت می کنند

 انتخاب خرم آباد

 به عنوان »شهر فعال در ترویج 

کتابخوانی«

اجرای طرح واکسیناسیون

 تب برفکی وآبله دامهای عشایری 

بصورت رایگان درشهرستان پلدختر



بـه سـده ۱۵۰۰ میـادی  بـه کار قطارهـا  آغـاز 
بازمی گـردد. در ابتـدا ریـل قطـار از جنـس چوب 
سـاخته شـده و جـور کشـیدن واگن هـا بـر عهده 
از ۳۰۰ سـال قطـار  اسـبان پرقـدرت بـود. بعـد 
بخـار در اوایـل سـده ۱۸۰۰ اختراع شـد و بارهای 
سـنگین را به راحتی روی ریل می کشـاند. اشـتباه 
نکنیـد مـا قصد گفتـن تاریخچه سـاخت قطـار را 
نداریـم بلکـه مـی   خواهیـم از قطـاری بگوییم که 
حـال مـی   خواهـد بـار سـنگین گردشـگری را در 

لرسـتان تحمـل کند.
بـه گـزارش ایسـنا منطقه لرسـتان، ریل ایـران در 
ناحیـه اسـتان مـا که مسـیر اندیمشـک تـا دورود 
را در بـر مـی   گرفتـه دارای پیچیدگـی هندسـی 
اسـت و در منطقـه   ای پرپیچ وخـم سـاخته شـده 
بـرای همیـن ویژگی خـاص، بـه دانشـگاه راه آهن 

شـهره دارد.
 هم اکنـون سـوت قطـاری از ایـن مسـیر شـنیده 
می   شـود کـه می   خواهـد از طبیعت بکر اسـتان 
عبـور کرده و فراموشـی   های گذشـته را درنوردد.

قطار مدرن گردشگری لرستان 148 كیلومتر 
را می   پیماید

در ایـن رابطـه حامـد خلیلـی، مجـری طـرح ریل 
رود اظهـار کـرد: لرسـتان سـرزمین بکـری اسـت 
کـه در غـرب ایـران و همچـون نگینـی در میـان 
جنـگل   هـای بلوط، بنـه و کوه   های سـر به فلک 

کشـیده می   درخشـد.
وی بـا بیـان اینکـه قطار مـدرن گردشـگری ۳۳۶ 
صندلـی ظرفیـت داشـته و ۱۴۸ کیلومتـر را مـی 
منطقـه  دیـدن  قصـد  اگـر  داد:  ادامـه  پیمایـد،    
زیبـا و طبیعـت بی همتـای دورود را داریـد پـس 
از سوارشـدن در ایسـتگاه دورود بـا طی مسـافتی 
حـدود ۲۰ دقیقـه بـه ایسـتگاه گردشـگری چـم 
و  بکـر  مناظـری  بـا  چیـت خواهیـد رسـید کـه 

طبیعـی و فـوق   العاده این امکان را برای عکاسـی 
بـه شـما مـی   دهد.

خلیلـی بیان کـرد: صبحانه در این ایسـتگاه صرف 
شـده و پـس از بازدیـد آبشـار آب گرمه به سـمت 
آبشـار زیبـای عیدانـه کـه در مسـیر ریـل ایجـاد 

شـده اسـت حرکت مـی   کنیم.
بعـد  گفـت:  لرسـتان  گردشـگری  قطـار  مجـری 
از یـک توقـف پنج دقیقـه ای بـه سـمت آبشـار و 
ایسـتگاه بیشـه رفتـه و دو سـاعت در آنجـا مـی   
مانیم. سـپس بـرای صرف ناهـار و دیـدن زیبایی   
هـای روسـتایی بکر به نام آب شـباندر در کیلومتر 

۵۰۱ مسـیر شـمال بـه جنـوب خواهیـم رفت.
وی ادامـه داد: منطقـه بکـر ۵۰۳ قـاب عکس سـه 
وجهـی از دیگـر مناطقـی اسـت کـه بـه آن مـی   
رویـم و نمـای ورودی دو تونل در امتداد هم پل را 
خواهیـم دیـد که پس از آن به شـاهکار مهندسـی 
سپیددشـت)چم  ایسـتگاه  یعنـی  کشـور  ریلـی 
سـنگر( کـه یکـی از رؤیایی تریـن ایسـتگاه   هـای 

ریلـی کشـور اسـت؛ خواهیم رسـید.
خلیلـی گفـت: بعـد عبـور از ایسـتگاه چـم سـنگر 
بـه چشـمه آب درمانی گوگرد رسـیده و ۲۰ دقیقه 
توقـف مـی   کنیـم. سـپس در ایسـتگاه ۵۳۸ پنج 
دقیقـه مانـده و نهایتـاً با طی مسـافتی ۲۰ دقیقه   
ای بـه ایسـتگاه پل آب مامون بـا ۹۰ دقیقه توقف 

خواهیم رسـید.
مجـری طـرح ریـل رود بیـان کـرد: اینجـا انتهای 
مسـیر ریـل رود قطـار گردشـگری اسـت و دوباره 

بـدون توقـف بـه ایسـتگاه دورود برمـی   گردیم.

تاكنون 80 درصد راه را آمده   ایم
فرهنگـی  میـراث  مشـاور  ابراهیمـی،  سـیروس 
اسـتاندار لرسـتان نیز گفـت: با توجه به شـناختی 
کـه از ایـن طـرح داریـم در حـوزه تبلیغـات بایـد 
از  اسـتفاده  میـان  ایـن  در  و  شـود  کار  بیشـتر 

ظرفیـت تورگـردان   هـا فرصـت بسـیار مناسـبی 
. ست ا

بلیت هـای  تواننـد  مـی    آن هـا  کـرد:  بیـان  وی 
ایـن سـفر را پیش فـروش کننـد و مردم اسـتقبال 

بیشـتری خواهنـد کـرد.
را  راه  درصـد  تاکنـون ۸۰  داد:  ادامـه  ابراهیمـی 
آمـده   ایـم و بـرای ادامـه بایـد تورگـردان   هـای 
داخلـی و خارج اسـتان را شناسـایی و به کارگیری 

. ند شو

مسیر را به جاذبه   ای طبیعی 
و علمی تبدیل كرد

در ادامـه قـدرت   اهلل ترابـی   نـژاد، فرماندار چگنی 
نیـز بیـان کرد: مـی   توان این مسـیر را بـه جاذبه 

  ای طبیعـی و علمـی تبدیل کرد.
وی ادامـه داد: مدیـران فنـی مـا حتـی در حـوزه 
راه سـازی نیـز مـی   توانند مؤثـر باشـند و این تور 

را بـه سـفری علمـی و تفریحـی تبدیـل کنند.
دیگـر  ظرفیـت  همچنیـن  گفـت:  نـژاد  ترابـی   
چشـمه   هـا ماننـد هفت چشـمه نیـز مـی   توانـد 

شـود. به کارگیـری 

قطار گردشگری لرستان پذیرای مسافرین 
نوروزی است

سـید امیـن قاسـمی مدیـرکل میـراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی و گردشگری لرسـتان نیز بیان کرد: 
قطـار گردشـگری اسـتان شـامل ریل بـاس مدرن 
بـا ظرفیـت ۳۳۶ صندلـی در چهـار واگـن اسـت 
کـه در ایـام نوروز از شهرسـتان دورود تا ایسـتگاه 
کشـور بـا عبـور از ۱۹ ایسـتگاه رفت وبرگشـت و 
مسـافرین  پذیـرای  ایسـتگاهی  بیـن  باک هـای 

اسـت. نوروزی 
وی بـا اشـاره بـه مناظـر بکـر و بی نظیر در مسـیر 
ایـن قطـار تصریح کـرد: آبشـارهای زیبای بیشـه، 

آب گرمـه، عیدانـه، جلوه هـای بی نظیـر از زندگـی 
آب درمانـی  چشـمه  شـباندر،  آب  در  روسـتایی 
گوگـردی چـم سـنگر، شـاهکار مهندسـی صنعت 
حمل ونقـل ریلی در ایسـتگاه سپیددشـت در کنار 
رودخانـه خروشـان سـزار، کـوه   های سـر به فلک 
کشـیده، تونـل   ها و پـل   های راه آهن ثبت شـده 
در فهرسـت آثـار ملـی از جملـه جلوه   هـای ویژه 
و جاذبـه   هـای گردشـگری در مسـیر حرکت این 

قطار گردشـگری اسـت.
قاسـمی گفـت: اقامـت در اقامتـگاه   هـای بـوم   
گـردی، طبـخ  و سـرو غذاهـای بومـی و اجـرای 
در  ریلـی  ایـن مسـافرت  موسـیقی محلـی طـی 
خـرم  شـهرهای  تاریخـی  آثـار  از  بازدیـد  کنـار 
االفـاک،  فلـک    قلعـه  ماننـد  بروجـرد  و  آبـاد    
مسـاجد تاریخـی بروجـرد و جاذبه   هـای طبیعی 
گردشـگری شهرسـتان الیگودرز از برنامه   های در 
نظـر گرفتـه شـده در پکیج گردشـگری ایـن قطار 
اسـت کـه بـه همت شـرکت حامـی گشـت گهر و 

حمایـت ایـن اداره کل راه انـدازی مـی   شـود.

شروع بد باعث تبلیغات منفی
 علیه كار می   شود

سـید موسـی خادمـی اسـتاندار لرسـتان نیـز در 
ادامـه گفـت: اصـل کار ایجـاد قطـار گردشـگری 
بـود کـه انجـام شـد و در ادامـه بایـد سـعی کـرد 
کـه هـدف گردشـگری آن بـه نحو مطلوبی شـکل 

. د گیر
وی بیـان کـرد: در پیشـبرد ایـن هـدف تمامـی 
مدیـران و مسـئولین بایـد کمک کننـد چراکه اگر 
بـد شـروع شـود در آینـده از آن اسـتقبال نمـی 

شود.   
خادمـی اضافه کـرد: یک تیـم قوی بایـد مدیریت 
کار را بـر عهـده بگیـرد و هیـچ ایـرادی نـدارد که 
دیـر آغـاز شـود امـا شـروعی خـوب بایـد داشـته 

شد. با
اسـتاندار لرسـتان بیان کرد: همچنین از تورگردان 

  هایی که اهلیت الزم را دارند اسـتفاده شـود.
وی اضافـه کرد: تمامی جوانب بررسـی و دسـتگاه 
  هـای مربوطـه همـکاری بیشـتری بـا ایـن طـرح 
داشـته باشـند چراکـه شـروع بـد باعـث تبلیغـات 

منفـی علیـه کار می   شـود.

قطار كار خود را از 25 اسفند 
جاری شروع می   كند

همچنیـن اصغـر مونسـان، رئیس سـازمان میراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری گفتـه بود: 
برنامـه  کشـور  غـرب  گردشـگری  قطـار  امسـال 

ریـزی شـده کـه مسـیر بسـیار زیبایی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه این مسـیر حدود ۲۵ ایسـتگاه 
ایسـتگاه  داد: هم اکنـون حـدود ۱۴  ادامـه  دارد، 
عملیاتی شـده اسـت. مونسـان بیان کرد: قطار در 
ایـن ایسـتگاه   هـا توقـف مـی   کند و گردشـگران 

مـی   تواننـد از ایـن فضـا بهـره ببرند.
رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری بـا بیـان اینکـه ایـن قطـار بـه غرب 
کشـور مـی   رود، اضافه کـرد: اقامتـگاه   ها و هتل 
  هـای بسـیار خوبی در مسـیر قرار دارنـد که همه 

آمـاده پذیرایی از مسـافران هسـتند.

به گفته وی این قطار كار خود را از 25 
اسفند جاری شروع می   كند.

سـفر بـا قطـار گردشـگری تجربـه خـاص و نابـی 
اسـت کـه رسـیدن بـه مقصد هیـچ معنایـی ندارد 
بلکـه هـدف از سـفر، لـذت بـردن از مسـیر زیبـا 
و بکـر اسـت. بایـد دیـد اسـب آهنـی که همـواره 
بارهـای سـنگین را بـر دوش مـی   کشـد ایـن بار 
چگونـه مـی   توانـد بـه یـاری لرسـتان بشـتابد؟/

ایسـنا- عکـس: زهره شـرفی

نماینـده ولی فقیـه در لرسـتان گفـت: فسـاد 
مالـی تمـام دسـتاوردها و زحمـات را نابـود 
می کنـد و تمـام پـول و ثـروت را بـه جیـب 
مفت خورهـا روانـه می کنـد! لـذا بایـد مبـارزه 
و  جـدی  به صـورت  اقتصـادی  مفاسـد  بـا 

مسـتمر ادامـه پیـدا کنـد.
آیت اهلل سـید احمـد میرعمـادی در گفت وگو 
بـا ایسـنا منطقـه لرسـتان، در رابطـه  بـا آثـار 
و پیامدهـای منفـی فسـاد مالـی و اقتصـادی، 
اظهـار کـرد: فسـاد مالی هـم زندگـی مادی و 
هـم زندگـی معنـوی و اخاقـی انسـان را تباه 

. می کند
خالـی  موجـب  اقتصـادی  فسـاد  افـزود:  وی 
شـدن  جمـع  و  بیت المـال  از  خزانـه  شـدن 
ثـروت بـه دسـت اغنیـا و مفسـدان اقتصادی 
می شـود  سـبب  اقتصـادی  فسـاد  می شـود. 
امـوال به جیـب ثروتمندان در گـردش درآید 
نـه عمـوم مردم یعنـی اموال و ثـروت متمرکز 

در دسـت گروهـی محـدود شـود.
بیـان این کـه فسـاد  بـا  آیـت اهلل میرعمـادی 
اقتصادی موجب فاسدشـدن افراد و گسـترش 
اگـر  داد:  ادامـه  می شـود،  اخاقـی  فسـاد 
اتفـاق  جامعـه  در  سـرمایه داری  حاکمیـت 
بیفتـد، نیکـی و نیکـوکاری از جامعـه رخـت 
برمی بنـدد، فسـاد اخاقـی گسـترش  می یابد، 

رشـوه رواج پیـدا می کنـد؛ بعضـی از مدیران، 
مسـئوالن و مأمـوران کـه نمی تواننـد در برابر 
گنـاه مقاومـت کننـد، آلـوده می شـوند وقتی 
پـول و نان حـرام در زندگـی افراد آمـد، انواع 

فسـاد اخاقـی رواج پیـدا می کنـد.
ایـن مفسـر قـرآن کریـم بـا یـادآوری این کـه 
و  رشـوه  به واسـطه  برخـی  فاسدشـدن 
طمـع ورزی موجـب تشـویق دیگران به فسـاد 
می شـود، اضافـه کرد: فسـاد اقتصادی سـبب 
رواج فقـر و افزایـش شـکاف بین فقیـر و غنی 

می شـود.
و  شایسـتگی ها  بـه  توجـه  عـدم  گفـت:  وی 
می شـود  باعـث  قابلیت هـا  و  صاحیت هـا 
شـوند  گذاشـته  کنـار  جامعـه  نیـک  افـراد 
کمـا  می آینـد.  سـرکار  بـر  ناالیـق  افـراد  و 
اینکـه بدتریـن و بزرگ تریـن فسـادها، فسـاد 

اسـت. مالـی  و  اقتصـادی 
نماینـده ولی فقیـه در لرسـتان با بیـان این که 
فسـاد مالی زخم واگیردار اسـت، افزود: فسـاد 
مالـی تمـام دسـتاوردها و زحمـات را نابـود 
می کنـد و تمـام پـول و ثـروت را بـه جیـب 
مفت خورهـا روانـه می کنـد! لـذا بایـد مبـارزه 
و  جـدی  به صـورت  اقتصـادی  مفاسـد  بـا 
مسـتمر ادامـه پیدا کنـد و هیچ گونـه اغماض 

و اهمالـی صـورت نگیـرد.

آیـت اهلل میرعمـادی بـا اشـاره به ایـن حدیث 
نبـوی کـه »مـن از فقـر بـر شـما نمی ترسـم، 
شـما  بـر  امـوال  انحصـار  و  تکاثـر  از  لیکـن 
در  کـه  باوجـودی  کـرد:  اظهـار  می ترسـم«، 
احادیـث متعـدد دربـاره مذمـت فقـر و آثـار 
منفـی آن سـخن بـه میـان آمـده بااین وجود، 
بـر  فقـر  از  می فرمایـد:  )ص(  اکـرم  پیامبـر 
پدیـده  یـک  فقـر  چـون  نمی ترسـم،  شـما 
تحمیلـی بر انسـان و قابل تحمل اسـت ولیکن 
مالـی  سوءاسـتفاده های  و  رانت خـواری  از 
می ترسـم چـون رانـت معمـوالً از راه حـرام و 
نامشـروع بـه دسـت می آیـد و سـبب فسـاد، 
تبعیـض، فقـر، بیکاری، قتل و غـارت، طغیان، 
رکـود اقتصادی، فروپاشـی نظام سیاسـی و ... 

می شـود.

اســتاندار لرســتان گفــت: ۹۶ روســتا در طــرح 
قمــرود حقابــه خــود را دریافــت کردنــد.

ــید  ــتان، س ــه لرس ــنا منطق ــزارش ایس ــه گ ب
ــگاران اظهــار  موســی خادمــی در جمــع خبرن
کــرد: بــا توجــه بــه بارندگی هــای خــوب 
بارش هــا،  ادامــه  پیش بینــی  و  امســال 
کشــاورزان امســال در تأمیــن آب مشــکل 

نخواهنــد داشــت.
و  ارزشــمند  منبــع  یــک  آب  افــزود:  وی 
حداکثــر  بایــد  کــه  اســت  گران قیمــت 
ــته  ــتفاده از آن را داش ــن اس ــتفاده و بهتری اس

باشــیم.
خادمــی اضافــه کــرد: قــرار شــد جهــاد 
کشــاورزی بــا همــکاری شــرکت آب منطقــه ای 
مشــکل  داریــم  کــه  درجاهایــی  لرســتان 
ــدر  ــه چق ــد ک ــرآورد کنن ــب کشــت را ب ترکی
کشــت داشــته باشــیم و مــا نیــز کنتــرل 

ــرد. ــم ک خواهی
نماینــده عالــی دولــت در اســتان مطــرح 
ــه دنبــال ایــن نیســتیم کــه معیشــت  کــرد: ب

ــود. ــکل ش ــار مش ــاورزان دچ کش
فرهنــگ  مقــداری  متأســفانه  گفــت:  وی 
ــد  ــای جدی ــا روش ه ــنایی ب ــدم آش ــا ع کار ی
ــار  ــاری تحت فش ــاژ و آبی ــتگاه پمپ کاری  ایس

به جــای  کشــاورزان  و  کردیــم  ایجــاد  را 
ــاً اراضــی را  اینکــه خودشــان کار کننــد عمدت
باقیمــت کمــی اجــاره می دهنــد و نیــاز اســت 
ــه  ــبت ب ــد و نس ــدام کنن ــود اق ــاورزان خ کش
مرغوبــت خــاک و منابــع آب اســتان دلســوزی 
داشــته باشــند  خودشــان ایــن اراضــی را 
کشــت کننــد چــون هــم درآمــد حاصلــه بــرای 
ــوده و هــم دلســوزی نســبت  خــود کشــاورز ب

ــت. ــتر اس ــن بیش ــه زمی ب
ــای  ــرد: کنترل ه ــان ک ــتان بی ــتاندار لرس اس
تــا  باشــد  نیــز وجــود داشــته  مقابلــه ای 
کشــاورزان غیربومــی کمتــر در منطقــه حضــور 

ــد. ــدا کنن پی
ــه  ــتان در ادام ــت در اس ــی دول ــده عال نماین

ــًا  ــه اینکــه ســد مــروک کــه قب ــا  اشــاره ب ب
در اســتان طراحی شــده ظرفیتــش حــدود 
بــا  کــه  اســت  مترمکعــب  میلیــون   ۱۰۵
ــر از  ــه انجــام شــد کمت ــه بررســی ک توجــه ب
ــای  ــه ج ــب آب دارد ک ــون مترمکع ۴۰ میلی
ســؤال  دارد چــرا ســدی کــه در این همــه 
ــته  ــوز نتوانس ــال هن ــوب س ــای خ بارندگی ه
تکمیــل شــود دلیــل آن چیســت؟ افــزود 
ــان  ــح هم زم ــال صال ــروک و کم ــه ســد م البت
باهــم ساخته شــده و چــون ســد کمــال صالــح 
در باالدســت مــروک قــرار دارد آب بیشــتر در 
ایــن ســد ذخیــره می شــود کــه  بنــا شــد در 
ــه  ــد ک ــح دهن ــاوران توضی ــی مش ــورای فن ش
ــش از ۷۰  ــه بی ــود ک ــاخته ش ــدی س ــرا س چ
ــن  ــه ای ــد ک ــی بمان ــش خال ــد از ظرفیت درص

ــت. ــکال داری اس کار اش
وی گفــت: اآلن کــه دیگــر نمی تــوان کاری 
کــرد جــز اینکــه مشــاور و ناظریــن بــه شــورای 
فنــی بیاوریــم و اگــر توجیه درســتی نداشــتند 

ــط معرفــی کنیــم. ــه دســتگاه های ذی رب ب
ــال  ــه از س ــوردی ک ــرد: م ــان ک ــتاندار بی اس
ــه آب  ــم حقاب ــا اآلن پیگیــری کردی گذشــته ت
روســتاهای طــرح قمــرود کــه ۹۶ روســتا بــود 

ــت شــد. را دریاف

فرمانـدار رومشـکان گفـت: کمتریـن سـرانه 
ورزشـی را در ایـن شهرسـتان داریـم.

نورالدین درمنان در جلسـه سـتاد سـاماندهی 
امـور جوانان اسـتان بـا بیان اینکه رومشـکان 
شهرسـتانی جـوان بـا مدیـران جـوان اسـت، 
موضوعـات  شهرسـتان  ایـن  در  افـزود: 

نظیـر  اجتماعـی  آسـیب های  از  پیشـگیری 
بـه  توجـه  و  کردیـم  پیگیـری  را  اعتیـاد 
امـورات فرهنگـی و ورزشـی جوانـان ازجملـه 

اسـت. شهرسـتان  ایـن  در  مـا  برنامه هـای 
فرمانـدار رومشـکان بـا بیـان اینکـه کمتریـن 
سـرانه ورزشـی را در ایـن شهرسـتان داریـم، 
اظهـار کـرد: در حـوزه ورزش اسـتعدادیابی ها 

دادیم. انجـام  را 
پرداخـت  در  تسـهیل  گفـت:  مسـئول  ایـن 
از  اشـتغال  و  ازدواج  قرض الحسـنه  وام هـای 
دیگـر برنامه هـای مـا بـوده کـه در این راسـتا 

۶۰ کمک هزینـه تأمین جهیزیـه و ۴۰۰ مورد 
تسـهیات بـه ۴۰۰ نفر از سـوی بنیـاد برکت 

بـه جوانـان پرداخت شـده اسـت.
وی ادامه داد: قبًا ۳۷۲ ورزشـکار سـاماندهی 
شـده و بیمـه شـده داشـتیم که در سـال ۹۷ 

ایـن رقـم به ۱۲۵۰ نفر رسـیده اسـت.
درمنـان یـادآور شـد: چندیـن پروژه ورزشـی 
داشـتیم کـه زمین هـای این پروژه ها از سـوی 
مـردم اهـدا شـده و پیشـرفت خوبـی دارنـد؛ 
چنانچـه تکمیـل شـوند سـرانه ورزشـی ایـن 

شهرسـتان افزایـش خواهـد یافت./ایسـنا

مدیـرکل تبلیغات اسـامی لرسـتان با اشـاره 
بـه اهـداف شـوم دشـمنان درزمینـه جدایـی 
جوانـان از باورهـای دینـی، گفـت: بـا توجـه 
بـه این کـه بسـیاری از آسـیب های اجتماعـی 
متوجـه خانواده هـا در جامعـه اسـت، ضرورت 
دارد برنامه هایـی کـه در حـوزه گفتمان دینی 
اجـرا می شـوند در راسـتای تقویـت باورهـای 
دینـی، بیـداری و آگاهی بخشـی خانواده ها به 

آسـیب ها و معضـات اجتماعـی باشـند.
لرسـتان،  منطقـه  ایسـنا  گـزارش   بـه 
اظهـار  مهدوی امیـن  سـعید  حجت االسـام 
کـرد: بـا توجـه بـه اهـداف شـوم دشـمنان و 
اسـتکبار جهانـی درزمینـه… جدایـی جوانـان 
برگـزاری  دینـی،  اعتقـادات  و  باورهـا  از 
بـا  مقابلـه  جهـت  دینـی  گفتمان هـای 
ترفندهـای آنـان نقـش مهـم و اساسـی دارد.

وی افـزود: بـا توجـه بـه این کـه بسـیاری از 

خانواده هـا  متوجـه  اجتماعـی  آسـیب های 
در جامعـه اسـت، ضـرورت دارد برنامه هایـی 
کـه در حـوزه گفتمـان دینـی اجرا می شـوند 
در راسـتای تقویـت باورهـای دینـی، بیـداری 
و  آسـیب ها  بـه  خانواده هـا  آگاهی بخشـی  و 
مهدوی امیـن   باشـند.  اجتماعـی  معضـات 
اضافـه کرد: دشـمنان با اسـتفاده از روش های 
مختلـف و تزریـق شـیوه های متنـوع مفاسـد 
اخاقـی، سـعی می کننـد جوانـان مـا را بـه 
گنـاه آلـوده سـازند کـه در ایـن میـان نقـش 
دیـن به عنـوان کنترل کننده انسـان از ارتکاب 

بـه گنـاه بسـیار مهم اسـت.
وی یـادآور شـد: اجـرای برنامه هـای پُرمحتوا 
بـرای جوانـان و جذب ایـن قشـر از مهم ترین 
راهکارهـا در مقابلـه بـا جنـگ نـرم اسـت و 
بـا توجـه بـه ابهامـات و شـبهات زیـادی کـه 
ممکـن اسـت در ذهـن دانش آمـوزان و قشـر 

جـوان و نوجـوان باشـد، اجـرای گفتمان های 
دینـی در سـطح مـدارس بیشـترین اهمیـت 
را دارنـد. مدیـرکل تبلیغات اسـامی لرسـتان 
در ادامـه گفـت: گفتمان هـای دینـی یکـی از 
طرح های درخشـان و موفق سـازمان تبلیغات 
اسـامی کشور اسـت که توانسـته برای اشاعه 
دین مـداری  و  اسـامی  فرهنـگ  ترویـج  و 
در میـان جوانـان و نوجوانـان نقـش مؤثـری 
را ایفـا کنـد. وی تأکیـد کـرد: بـا توجـه بـه 
اسـامی  نظـام  دشـمنان  گسـترده  تهاجـم 
انحـراف  بـه  جهـت  آن هـا  سـرمایه گذاری  و 
کشـاندن آحـاد جامعـه به ویـژه قشـر جـوان 
و نوجـوان، برنامه ریـزی و تـاش در راسـتای 
دینـی  گفتمان هـای  بهتـر  هرچـه  برگـزاری 
در مـدارس و مراکـز آموزشـی باهـدف ارتقـاء 
سـطح آگاهـی دینی این قشـر الزم و ضروری 

. ست ا

آیت اهلل میرعمادی:

فساد مالی زخم واگیردار
مبارزه با مفاسد اقتصادی مستمر ادامه پیدا کند

فرماندار رومشکان:

کمترین سرانه ورزشی را در شهرستان داریم

آگاهی بخشی به خانواده ها در زمینه آسیب های اجتماعی مورد توجه باشد

سدی با ظرفیت 105 میلیون مترمکعب کمتر از 
40 میلیون مترمکعب آب دارد!
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