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نماینده ولی فقیه در لرستان:

رسیدگی به مناطق حاشیه نشین در اولویت 
شهرداری خرم آباد باشد

 استاندار لرستان:

۲۵۰ میلیارد تومان تسهیالت کرونایی 
در لرستان جذب شد

صفحه۲

صفحه۲

مدیریت منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لـرستـان به استناد مجوز شماره 111/99/17161 مورخ 1399/1۰/۲9  در نظر 
دارد اجرای پروژه های عمرانی بشرح جدول ذیل را به مناقصه گران صالحیت دار ساجاری و رتبه بندی شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید لذا از کلیه مناقصه 

گران واجد شرایط دعوت بعمل می آید در مناقصه پروژه های ذکر شده مشارکت نمایند. )مبالغ به میلیون ریال می باشند(

) WWW.setadiran.ir ( محل دریافت اسناد مناقصه : مراجعه به سامانه ستاد دولت به نشانی -
- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از سایت ستاد : از روز سه شنبه مورخ 1399/11/۰7 لغایت روز دو شنبه مورخ 99/11/13 

- آخرین مهلت بارگذاری اسناد در ستاد : شنبه مورخ 1399/11/۲۵ 
- اخرین مهلت تحویل ضمانتنامه ارجاع کار به دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/11/۲۵

- تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 99/11/۲6 ساعت 9:3۰ صبح سالن کنفرانس معاونت توسعه دانشگاه
- نوع تضمین بانکی ارجاع کار :  1- ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه   ۲- واریز وجه نقد به حساب  IR  76۰17۰۰۰۰۰۰۰11۰9۰1۵16۰۰7 بنام دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 شناسه ملی 14۰۰۰۲8۲۲۵1  اقدام گردد. 

* هزینه چاپ روزنامه بعهده برنده شد گان مناقصه می باشد. 

تیترها

اقدامات هماهنگ مدیریت مصرف بهینه 
انرژي در لرستان

مدیرکل بنیاد شهید لرستان:
بنیاد شهید، پشتوانه معنوی دستگاه های نظام 

اسالمی است

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان:
تکمیل چهارخطه کوهدشت - خرم آباد 

نیازمند 1۵۰ میلیارد اعتبار است

وجود ۲۰۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده برق؛
کارخانه های فوالد همه بدهکار شرکت 

برق هستند

در راستای طرح آجر به آجر صورت گرفت؛
کلنگ زنی مدرسه روستای فرنگه ماهرو 

الیگودرز

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد:
اجرای بیش از 16۲ هزار نفر ساعت 

آموزش های فنی و حرفه ای در ندامتگاه های 
لرستان

صفحه۲

صفحه۲

صفحه۲

صفحه۲

صفحه۲

صفحه۲

مافیا پروژه انقراض را کلید زده اند

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

 زیر بنا ساختمانبرآورد اولیهشهرستانعنوان پروژهردیف
مترمربع

متراژ حصار 
)متر طول(

متراژمحوطه
)متر مربع(

نحوه اجرایی و نوع 
قرارداد

 تضمین بانکی ارجاع
کار

مرتبه و پایه
مورد نیاز

شماره مناقصهمدت اجرانوع اعتبارنوع پرداختی

 تکمیل مرکز جامع سالمت شهری1
شهید رجایی

 بخشنامه سرجمع34367782دلفان
زیربنایی

 اوراق اسناد خزانه5 ابنیه به باال1718
و وجه نقد

عمرانی )استانی و 
ابالغی وزارت بهداشت

99/16/د12 ماه

 تکمیل مرکز جامع سالمت روستایی2
حسن آباد

 بخشنامه سرجمع15225472200دلفان
زیربنایی

 اوراق اسناد خزانه5 ابنیه به باال762
و وجه نقد

عمرانی )استانی و 
ابالغی وزارت بهداشت

99/17/د6 ماه

 تکمیل مرکز جامع سالمت روستایی3
دمباغ

 بخشنامه سرجمع1553147220200دلفان
زیربنایی

 اوراق اسناد خزانه5 ابنیه به باال777
و وجه نقد

 عمرانی )استانی و
ابالغی وزارت بهداشت

99/18/د6 ماه

 تکمیل مرکز جامع سالمت روستایی4
شهید مبشر

 بخشنامه سرجمع15413472200سلسله
زیربنایی

 اوراق اسناد خزانه5 ابنیه به باال771
و وجه نقد

غیر عمرانی 
)بنیادبرکت(

99/19/د6 ماه

 تکمیل مرکز جامع سالمت شهری5
)سیدالشهدا )ع

 بخشنامه سرجمع23527782200ازنا
زیربنایی

 اوراق اسناد خزانه5 ابنیه به باال1176
و وجه نقد

عمرانی )استانی و 
ابالغی وزارت بهداشت

99/20/د9 ماه

 تکمیل مرکز جامع سالمت شهری6
شهید هادیان

 بخشنامه سرجمع26007782220400کوهدشت
زیربنایی

 اوراق اسناد خزانه5 ابنیه به باال1300
و وجه نقد

عمرانی )استانی و 
ابالغی وزارت بهداشت

99/21/د9 ماه

 احداث مرکز جامع سالمت روستایی7
رومیانی

 بخشنامه سرجمع30371472140200رومشکان
زیربنایی

 اوراق اسناد خزانه5 ابنیه به باال1519
و وجه نقد

عمرانی )استانی و 
ابالغی وزارت بهداشت

99/22/د9 ماه

 تکمیل مرکز جامع سالمت روستایی8
سوری

 بخشنامه سرجمع17792472230200رومشکان
زیربنایی

 اوراق اسناد خزانه5 ابنیه به باال890
و وجه نقد

عمرانی )استانی و 
ابالغی وزارت بهداشت

99/23/د6 ماه

تکمیل 4 واحد  اقامتگاه پزشکان 9
متخصص بیمارستان امام)ره(

 بخشنامه سرجمع16046422پلدختر
زیربنایی

غیرعمرانی          وجه نقد5 ابنیه به باال802
)درآمد اختصاصی و 
ابالغی وزارت بهداشت

99/24/د8 ماه

تکمیل 4 واحد  اقامتگاه پزشکان 10
متخصص بیمارستان شهدای 

هفت تیر دورود

 بخشنامه سرجمع1959342285200دورود
زیربنایی

غیرعمرانی          وجه نقد5 ابنیه به باال980
)درآمد اختصاصی و 
ابالغی وزارت بهداشت

99/25/د9 ماه

  تراژدی قاچاق چوب در ایران تیغ تیز اره  برقی بر گلوی درختان بلوط  
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صاحب امتیاز: دکتر رضا رحیمی نسب 
 مدیرمسوول: محمود داودی نژاد

سردبیر و قائم مقام مدیرمسوول: رضا میرزایی  
دبیر تحریریه: محمود رحیمی نسب

نشاني: لرستان، خرم آباد، چهارراه فرهنگ، مجتمع پگاه، طبقه سوم
تلفکس: 06633331470- 09169691233-  09168885485

چاپخانه پیام رسانه همدان 

هفته نامه سیاسی- فرهنگی- خبری- تحلیلی نوید لرستان

rezamirzai60@ gmail.com

مسکن  خصوص  در  رضایی  مسعود 
لرستان  کرد: سهمیه  اظهار  محرومین 
روستایی  محرومین  مسکن  طرح  در 
هر  ازای  به  که  بوده  واحد   2000
تسهیالت  تومان  میلیون   40 واحد 
هر  همچنین  و  داشته  قرض الحسنه 
بالعوض  وام  تومان  میلیون   25 واحد 

دارد.
وی ادامه داد: مجموع میزان تسهیالت 
 130 واحد،  تعداد  این  بالعوض  و 
میلیارد تومان بوده و در حال تکمیل 

است.
پیشرفت  مجموع  در  طرح  این  افزود: 

که  دارد  درصدی   90 باالی  فیزیکی 
در مراحل نهایی کار هست و به گفته 
مسکن  بنیاد  رئیس  تابش  مهندس 
کشور  یکی از شاهکارهایی بوده که در 

لرستان اتفاق افتاده است.
در  لرستان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
مسکن ساز  خیرین  انجمن  خصوص 
بازوان  از  انجمن  این  نیز گفت:  استان 
در  و  هستند  مسکن  بنیاد  توان  پر 
راستای حل مشکالت مسکن تعدادی 
انجام  خوبی  اقدامات  استانی ها  هم  از 

داده اند.
هیات  اخیراً  خوشبختانه  افزود:   وی 

مدیره این انجمن انتخاب شده و مجدد 
همکاری خودشان را شروع کرده اند و 
در راستای حل مشکل افراد دو معلول 
کمک  بوده  واحد   423 که  شهری 

شایانی کرده اند.
تصریح کرد: حدود 9 میلیارد تومان در 
این موضوع کمک کرده اند و به دنبال 
هستیم که این انجمن فعال تر شود و 
بتوانیم در کنار هم برای مسکن افراد 

نیازمند کمک کنیم

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد:

پیشرفت 9۰ درصدی مسکن محرومین در لرستان



مقاالت نوید 3
شهید توکل مصطفی زاده

شهید »توکل مصطفی زاده« سال 1336 
میان خانواده مذهبی دیده به جهان گشود، 
انقالب  با  بود  مصادف  جوانیش  شکوفایی 
با  وی  )ره(،  خمینی  امام  رهبری  به  اسالمی 
در  روحانیت  هدایت  و  برادران  دیگر  کمک 
و  امام  حضرت  نوارهای  و  اعالمیه ها  پخش 
تشکیل راهپیمایی نقش بسزایی داشت و در 
مبارزه خستگی ناپذیرش یک هدف داشت و 

آن رضای خدا بود.
تا این که پس از انقالب و با شروع جنگ تحمیلی روانه جبهه های حق 

علیه باطل شد.
کنار شهید چمران  در  و  بود  از شاگردان شهید چمران  توکل  شهید 
مردانه جنگید، پس از بازگشت از جبهه با توجه به موقعیت حساس 
در  تیر،  هفتم  تأسف بار  واقعه  و  منافقان  شدید  فعالیت های  و  کشور 
اطالعات سپاه مشغول شد و در کشف خانه های تیمی گروهک ها در 
استان های لرستان، همدان، باختران و مرکزی نقش به سزای داشت، 
ولی مجدداً به جبهه برگشت و به عنوان نیروی اطالعات لشکر عاشورا 
در کنار شهید »سعیدی« و »مهدی باکری« فرماندهان آن لشکر به 

مبارزه با دشمن بعثی پرداخت. 
با گروهک ها،  مقابله  و  مبارزه  و حضور همیشگی وی جهت  شجاعت 
منافقین و غائله هایی که در کردستان و خوزستان به پا می شد، یکی از 

وجه تشابهات این شهیدان است
خوزستان  در  عرب  خلق  فتنه های  سرکوب  در  لرستان  چمران خطه 
نقش فعالی داشت به همین منظور در کنار دیگر رزمندگان به استان 
خوزستان رفته و برای سرکوبی این فتنه ها در شرایطی که دولت مزدور 
عراق برای دامن زدن به غائله ها پول و اسلحه به این مناطق می فرستاد، 

با دیگر هم رزمانش مبارزه را ادامه می داد
شهید »توکل مصطفی زاده« به عنوان فرمانده و یکی از بهترین نیروهای 
ابوالفضل)ع(  تیپ 57 حضرت  اطالعات - عملیات  برجسته  و  کارآمد 
نفوذی در »بندی خان« عراق  و در عملیات های  کار شد  به  مشغول 
درآورد،  اهتزاز  به  مکان  آن  در  را  اسالمی  جمهوری  پرافتخار  پرچم 
و  »والفجر 9«  عملیاتی  منطقه  در شناسایی  فعاالنه  با شرکت  سپس 
و  اسالم  به  دین خود  آن ها،  هدایت  و  عملیاتی  منطقه  به  نیرو  بردن 
اسفندماه  ایثار در 6  و  ایمان  اسوه  این  و سرانجام  ادا کرد  مسلمین  
ارتفاعات  »سلیمانیه«  منطقه  در  اخالص  و  سادگی  با   1364 سال 
گلوله  اصابت  مورد  سر  ناحیه  از   )9 والفجر  )عملیات  »کاتودرپاتک« 

مزدوران بعثی قرارگرفته و به شهادت رسید
فرازهایی از وصیت نامه شهید توکل مصطفی زاده

اوست بسیار پیروز دهنده دانا
 به نام اهلل با درود به رهبر کبیر انقالب ویاران این نائب امام زمان و 
راهنما کننده راه حسین)ع( و با درود و سالم بر خانواده شهدا و درود 
لعن  و  حسین  راه  لبیک گویان  این  معلولین  و  مجروحین  بر  سالم  و 
خداوند و بندگانی که راه حسین را در پیش گرفته اند بر وسوسه گران 
که در کمین نشسته اند و می خواهند که امام و یاران حسین را به هر 
شکل که شده باشد ترور کنند یکی را به ضرب گلوله و دیگری را با 
وسوسه شیطانی و یکسری را هم با تهمت، طعنه و ریا و حسد از راه 
خارج نموده و ترور کنند که باید خیلی با دقت در زمان حاضر از این 
موانع خارج گردیم تا زودتر کوله بار آخرتم بیشتر از گناه و خطا غرق 

نگشته باشد و در آخرت به خدا پناه برده ام.
از روسیاهیم که در این دنیا که محل امتحان است پرده اسرار خدایی 

شکافته
نگردد که در این دنیا هم روسیاه گردم 

از جمیع افراد یا برادرانی که اشتباه یا خطایی از روی برادری دیده اند 
حاللیت می طلبم. امیدوارم از حق خود بگذرند و انشاء اهلل خداوند به 
آن ها سعادت درراه خیر عنایت فرماید و از جمیع دوستان و برادران 
می خواهم که از خدای کریم برای بنده اش عفو و بخشش نماید و هر 
چه پول چه مقدار کم یا زیاد با هر کس دارم اگر توانست که به افراد 

دیگر کمک
نمایدولی اگر نتوانست که به افراددیگرکمک کند حالل می باشد

 و پدر و خواهران و برادرانم دنباله راه امام که راه اهلل و حسین است 
در عمل باشند و پولی که مربوط به دولت می باشد با مقدار پول دیگر 

حدود 40 هزار تومان می باشد جمعان به حساب امام واریز نمایید
. انشاء اهلل پدر و خواهران و برادرانم مراحالل نمایند.

ثروت زاگرس به یغما می رود

چوب درختان بلوط لرستان به  عنوان یکی از باارزش ترین 
یغما  به  سودجویان  توسط  حالی  در  زاگرس  دارایی های 
پروژه  یقینا  کند  پیدا  ادامه  روند  همین  اگر  که  می روند 

انقراض بلوط در لرستان کلید می خورد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، از همان موقعی که 
درختان بلوط در قحطی سال 1320 جان مردم را نجات 
دادند بلوط به عنوان درختی مقدس شناخته شد کمااینکه 
تا پیش از آن هم پیوند عمیقی بین بلوط و زاگرس نشینان 
حد  تا  استان  عشایر  و  ایالت  که  طوری  به  داشت  وجود 
زیادی ادامه حیات خود را مدیون این جنگل های پر برکت 

می دانستند.
این میراث گرانبها و درختان دو هزار ساله که نماد ایستادگی 
حوادث  دستخوش  اخیر  سال های  در  هستند  مقاومت  و 
گوناگونی شده اند که بقای آنها را در معرض تهدید جدی 
قرار داده است و آنهایی که توانستند از مهلکه خشکسالی، 
امروز  ببرند  به در  آتش سوزی، ریزگرد و زوال، جان سالم 
نام »زغال گیری« و »قاچاق چوب«  به  با چالش مهم تری 
و  برقی  اره های  تیز  تیغ  بار حریف  این  اما  مواجه هستند 
تبرهای متجاوزان نخواهند شد و نیازمند توجه و امداد همه 

دلسوزان منابع طبیعی و محیط زیست هستند.
 3 از  بیش  بلوط  درخت  هر  محیطی  زیست  ارزش 

میلیارد تومان است
همواره  سخاوت  اوج  در  که  درختانی  نیست  انصاف  رسم 
منتفع  مختلفی  مزایای  از  را  آنها  و  بوده اند  بشر  یاری گر 

کرده اند امروز برای تهیه چند کیسه زغال به آتش کشیده 
مدیرکل  نجفی«،  »شیرزاد  گفته  به  بنا  حالیکه  در  شوند 
درخت  هر  محیطی  زیست  ارزش  لرستان،  طبیعی  منابع 

بلوط، بیش از سه میلیارد تومان است.
مظفر افشار، پدر بلوط ایران در رابطه با کاربردهای بلوط در 
زندگی مردم لرستان به خبرنگار تسنیم، گفت: در شهریور 
سال 1320 که قحطی سراسر کشور را فرا گرفته بود در 
نبود گندم و جو، از میوه بلوط، آرد و نان تهیه شد که با این 

کار نه تنها جان مردم استان های زاگرس نشین بلکه زندگی 
سایر استان های همجوار نیز نجات پیدا کرد.

وی با بیان اینکه مردم این استان ها با اسب و قاطر بلوط ها 
را به شهرهای خود حمل می کردند، افزود: به همین دلیل 
است که امروز از بلوط به عنوان یک میوه مقدس نام برده 
می شود اما کاربرد آن فقط در بحث خوراکی خالصه نمی شد 

و مصارف درمانی گوناگونی هم داشت.
کاربردهای خوراکی، درمانی و صنعتی بلوط

از نان بلوط که در زبان محلی به نام  افشار اظهار داشت: 
»کلک« معروف است و بسیار هم مقوی و نیرو زاست به 
عنوان موثرترین دارو در ضدعفونی و بهبود دستگاه گوارش 
استفاده می شد عالوه بر این به صورت خام هم برای خوراک 

دام به کار می رفت.
وی افزود: اکثر روستائیان به دلیل اینکه موریانه به سادگی 
در  درخت  این  چوب  از  نمی کند  تخریب  را  بلوط  چوب 
هم  کمالینکه  می کردند  استفاده  خود  های  خانه  ساخت 
اکنون هم در روستای سنگتراشان بخش پایی چوب برخی 

از خانه ها از جنس درخت بلوط است.
پدر بلوط ایران بیان کرد: یکی دیگر از کاربردهای بلوط در 
گذشته این بوده که از »تانن« بذر بلوط که در زبان محلی 
به آن »جفت« گفته می شود در دباغی »مشک آب« که از 
پوست گوسفند تهیه می شده استفاده می کردند؛ البته این 

ماده در صنعت چرم سازی نیز کاربرد دارد.
بلوط، مهمترین و باارزش ترین گونه گیاهی زاگرس

از کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست  بهاروند  لیال 
لرستان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، گفت: درخت بلوط 
عرصه زاگرس به عنوان مهمترین و با ارزش ترین گونه گیاهی 
که قدمت آن به دوره سوم زمین شناسی باز می گردد، از 
نظر اقتصادی و اکولوژیکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 

است.

وی تصریح کرد: این درخت و محصوالت فرعی آن در صنایع 
داروسازی، رنگرزی و چرم و پوست کاربرد دارد ضمن اینکه 
سبب پیشگیری از فرسایش خاک، تقویت پوشش گیاهی و 
آبهای زیرزمینی می شود اما متأسفانه در اثر عواملی مثل 
چرای بی رویه، بهره برداری غیر اصولی از جنگلها و مراتع، 
تصرف اراضی ملی، آتش سوزی، سیالب و برداشت زغال به 

شدت تخریب شده اند.
ممنوعیت برداشت چوب از جنگل های لرستان

این کارشناس منابع طبیعی وی با بیان اینکه جنگل فقط 
متعلق به انسان ها نیست و زیستگاه جانوران مختلفی نیز 
شده  انجام  تحقیقات  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  هست، 
از  بیش  حشره،  گونه  هزار  پنج  از  بیش  زندگی  چرخه 
80 گونه خزنده و دوزیست، 150 گونه پرنده و 60 گونه 

پستاندار به درختان بلوط وابسته است.
 مراد زارعی جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط 
اظهار  با خبرنگار تسنیم،  نیز در گفت وگو  لرستان  زیست 
جنگل های  از  چوب  برداشت  ممنوعیت  از  پس  داشت: 
زاگرس  جنگل های  به سمت  قاچاقچیان  از  برخی  شمال، 
ما  برای  که  دستورالعملی  طبق  درحالیکه  آورده اند  روی 
به ویژه  زاگرس  جنگل های  از  چوب  برداشت  شده،  ارسال 

استان لرستان کاماًل ممنوع است.
جنگل های لرستان جنبه حفاظتی دارند

نیستند  بهره برداری  برای  لرستان  جنگل های  افزود:  وی 
جلوگیری  جهت  یعنی  دارند  حفاظتی  جنبه  عمدتاً  و 
پوشش  حفظ  خاک،  فرسایش  مخرب،  سیالب های  از 
بسیاری  شوند  تخریب  اگر  که  دارند  کاربرد   ... و  گیاهی  
مورد  سیل  وقوع  مثل  مواردی  در  ما  زیرساخت های  از 
تهدید قرار می گیرند.زارعی به تخریبگران منابع طبیعی و 

گشت های  کرد:  تصریح  و  داد  هشدار  لرستان  جنگل های 
حفاظتی ما در منطقه حضور دارند و با متخلفان عرصه منابع 
طبیعی به طور جدی برخورد می شود؛ مردم نیز در صورت 
مشاهده مواردی مثل زغال گیری یا قاچاق چوبی که دور 
از چشم نیروهای ما اتفاق می افتد می توانند با شماره های 
»131« و »1504« که مربوط به امداد جنگل و مرتع است 

به ما اطالع رسانی کنند.
کنترل ورودی ها و خروجی های لرستان برای برخورد 

با قاچاقچیان
طور  به  و  خروجی ها  و  ورودی ها  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
به  اظهارداشت:  می شود،  کنترل  استان  گلوگاه   10 کلی 
شهرستانها هم اعالم کردیم که ایست و بازرسی شبانه روزی 
داشته باشند تا در صورت مشاهده ماشین های حامل چوب 
این  اگر  حتی  و  کنند  متوقف  را  محموله  زغال،  یا  بلوط 
چوب ها مربوط به سایر استان ها باشد در صورتیکه مجوز 

نداشته باشند با آن برخورد می کنیم.
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  جانشین 
لرستان افزود: نه تنها درخت بلوط بلکه برداشت چوب از 
»چنار«، »بید« و سایر درختانی که حافظ دیواره ساحلی 
رودخانه ها هستند هم ممنوع است چون این درختانی که 
در حاشیه رودخانه ها قرار دارند از طغیان سیل و تخریب 

اراضی ملی و کشاورزی جلوگیری می کنند.
وی افزود: وسعت عرصه منابع طبیعی لرستان 2 میلیون و 
100 هکتار است که نیرو و امکانات ما جوابگوی حراست از 
آن نیست بنابراین از مردم انتظار داریم که منابع طبیعی را 
جزیی از زندگی خود بدانند و فراموش نکنند که حراست از 
جنگل ها الزمه توسعه و بستر حیات است و الزم است که 

ما را در امر حفاظت از آن یاری کنند
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ــا  ــه ب ــکر و مقایس ــر و تش ــای تقدی ــاهده بنره مش
ــض  ــت از تناق ــه حکای ــی جامع ــه فزون ــی رو ب خراب

ــت .. ــران اس ــی مدی گوی
خســته شــدیم از بــس در خصــوص تجربــه و 
تخصــص و کاردانــی و لیاقــت و شایســتگی مدیــران ، 
در و دیــوار شــهرمان بنــر بــاران میشــود و هیچکــدام 
از صفتهــای حســنه لیاقــت و شایســتگی و کاردانــی 
مدیــران مشــکلی از مشــکالت مــردم حــل نمیکنــد ! 
ــرا  ــد چ ــق و شایســته ان ــران کاردان و الی ــر مدی اگ
تغییــری در زندگــی مــردم  دیــده نمیشــود و 
چراهنــوز مــردم نازنیــن اندرخــم یــک کوچــه نــه )) 

ــد؟(( ــه نانن ــک لقم ــدر خــم ی ــوز ان ــه هن بلک
 شــما را بــه خــدا بــس کنیــد بــه جــای ایــن همــه 
ــرای  ــی نداشــته خــود ب تعریــف و تمجیــد از کاردان
ــر و  ــت بن ــد. ای کاش نهض ــوم کار کنی ــردم مظل م
ــن  ــا در ای ــه رفتنه ــان صدق ــکر و قرب ــر و تش تقدی

ــده شــود ! مملکــت برچی

ــن نیســت ! در کشــورهایی  ــا چنی ــای دنی ــچ ج هی
کــه سرشــان بــر تــن شــان مــی ارزد و مدیــران آنهــا 
وظیفــه شناســند ایــن همــه بنــر و تقدیــر و تشــکر 
ــی  ــی دورهم ــازی و مهمان ــای مج ــس در فض و عک

بابــت انجــام وظیفــه در کار نیســت !!! 
 مدیران محترم بس کنید ملت خسته اند ، 

فــالن مدیــر وظیفــه قانونــی و اداری خــود را انجــام 
ــف  ــای مختل ــه نامه ــوان و انصــار او  ب ــد و اع میده
ــی  ــر میکننــد از بنــر  قدردان تمــام ایــن شــهر را  پ

ــت کار نکــرده !! باب
تشــکر بــرای چــه؟ از مــادری کــه پســتان بــه دهــان 
بچــه اش میگــذارد چــه تشــکری بایدکــرد ؟ فقــط 
ــادری  ــه م ــون وظیف ــید چ ــت خسته نباش ــد گف بای

حکــم میکنــد بــه طفــل شــیر دهــد ..
آقــای مدیــر هــم دنــده اش نــرم بابــت انجــام 

وظایفــش حــق مدیریــت میگیــرد ، اضافــه کار 
ــاداش و  ــه و پ ــت محرمان ــد ، مآموری ــاف میکن دری
ــه ســازمانی و هــزار منفعــت مخفــی  ماشــین و خان
حــالل دیگردارنــد ! حــال بمانــد خــارج از سیســتم 
ــد  ــا نگیرن ــه اگربعضیه ــه ک ــا ن ــزی میگیرندی چی
ــودرو  ــه خ ــه ب ــان معارف ــا در زم ــد آنه ــودرو پرای خ

ــود!! ــل نمیش ــع تبدی ــان تودی ــرادو در زم پ
از مدیــران بــا وجــدان خداتــرس مردمــدار کــه اگــر 
وجــود دارنــد اســتدعا داریــم مدیــران محتــرم چــه 
اصــالح طلــب و چــه اصولگــرا از ایــن همــه بــزرگ 
نمایــی کارهــای ناکــرده دســت برداریــد و ایــن همــه 
ــر و تشــکر  ــر تقدی ــرای نصــب بن ــه تراشــی ب هزین
ــای  ــه ج ــد و ب ــاک کنی ــود پ ــط خ ــادات غل را از ع
تعریــف و قهقهــه مغرورانــه بابــت کارهــای بــی تاثیر 
ــا انجــام نشــده ، اشــک غیــرت بریزیــد کــه چــرا  ی

ــم  ــن مات ــردم چنی ــار م ــی وشــهر و دی وضــع زندگ
زده و خــراب اســت !

منبــاب مثــال وظیفــه شــهردار مدیریــت زیباســازی 
مبلمــان شــهری و عمــران درســت و تمیــز کــردن 
ــض  ــه مح ــت ب ــا اس ــه ه ــع آوری زبال ــهر و جم ش
اینکــه بــا هــزار ســالم و صلــوات یــک کوچــه 
آســفالت میشــود همــه شــهر پــر میشــود از تقدیــر و 

ــهردار !  ــکر از ش تش
ــکر  ــر تش ــک مدی ــه از ی ــام وظیف ــت انج چرابایدباب

ــرد؟ ک
ــهرداربود و  ــاکی ش ــوم س ــه مرح ــی ک ــر زمان مگ
ــن شــهر راه انداخــت کســی  ــی در ای انقــالب عمران
ــر  پرچــم و بنــر تشــکر و ســپاس نصــب میکــرد؟ پ
واضــح اســت کــه خیــر چــون اوال مرحوم ســاکی کار 
بــرای مــردم راوظیفــه خودمیدانســت و بــرای انجــام 

وظیفــه انتظــار به بــه و چه 
چــه نداشــت دومــا مرحــوم 
ــر  ــتگی ب ــا شایس ــاکی ب س
کرســی خدمــت جلــوس 
و  رایزنــی  بــا  نــه  کــرد 

ــا ... ــش و تمن خواه
 از جنــاب اســتاندار متین و 

بــا ادب لرســتان اســتدعا دارم حــال کــه کاری بــرای 
تحــول در زندگــی مــردم انجــام داده نمیشــود  اجازه 
ــای  ــر زخمه ــود ب ــای بیخ ــب بنره ــا نص ــد ب ندهی
کهنــه مــردم نمــک پاشــیده شــود لطفــا نصــب بنــر 
تقدیــر و تشــکر از مدیــران را پایــان دهیــد و نهضتی 
ــا  ــه پ ــه نصــب بنــر ب ــه علیــه نهضــت مغروران مردان

کنیــد ....

امیرناصرغالمرضایی  نصب بنرهای تشکر از مدیران در قبال این همه بدبختیهای ملت توهین به مردم است !!

دانش آمــوزان در روســتاهای دورافتــاده کوهدشــت در 
ــرای  ــن ب ــقفی ایم ــود س ــل و و وج ــای تحصی آرزوه
ــود،  ــان نش ــت یارش ــر بخ ــند و اگ ــد می کش کالس ق
ــدن  ــا همیشــه درس خوان ــد ت ــل می کنن ــرک تحصی ت

بــرای آنــان افسوســی دیرینــه شــود.
ــت، 60  ــنیم از کوهدش ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــت  ــا سنگی س ــت خانه ه ــر از کوهدش ــر دورت کیلومت
میــان  در  دختــران  کوه هــای صعــب.  پنــاه  در  و 
گیســوان  و  می کشــند   قــد  لــرزان  ســقف های 
آنــان آمیختــه بــه جورهــای هــزار ســاله اســت. 
ُگل  جورهــا  آن  از  صورت شــان  کمــی  کــه  بعــد 
انداخــت بــر دست های شــان حنــا می رویــد و بــر 
دوده  و  رنــج  عــروس  تــا  ســرمه  چشم های شــان 
از  حتــی  بی آن کــه  شــوند،  هیزمــی  بخاری هــای 
قلب شــان پایکوبــی اســب ســفیدی عبــور کــرده 
ــن  ــینه های آه  و آه ــان س ــر در می ــاًل مگ ــد. اص باش

شاهزاده هاســت؟ آواز  بــرای  رخصتــی  آنــان 
ــان حکایــت فرهادهایی ســت کــه  ــرای آن کوهســتان ب
ــای  ــان مالل ه ــا در ام ــد ت ــت می زن ــه بخ ــه ب تیش
آنــان  ســینه  و  شــوند  مــادر  گزیــده  زبــان  بــر 
بی مجنــون  لیالهــای  و  بی تهمینــه  رســتم های 
ــد  ــف دارن ــار، تکلی ــراِن بی انتظ ــد. دخت ــیر ده را ش
ــی  ــچ آرزوی ــدون هی ــرد، ب ــد بکشــند بی بروبرگ ــه ق ک
بــرای عروســک های خیالــی. زیبــای بخــت آنــان 

ســت. خفته ا
کــه  اســت  دختــران  همیــن  از  یکــی  ســتایش 
ــت  ــتاهای کوهدش ــی از روس ــالی اش را در یک خردس
ســردی  می گذرانــد.  معلــم  و  بــی درس  شــمالی 
ــدازد.  ــده اش را ُگل می ان کوهســتان صــورت آفتاب ندی
ــای دور  ــدای زندگی ه ــن ص ــد. ای ــاد می آی ــدای ب ص
بی رمــق  خانه هــای  میــان  کــه  آبادانی ســت  از 

. می پیچــد
ــدن  ــتخوانی چوپان ش ــت های اس ــودی دس ــان کب می
ــرادر  ــاال کار ب ــی ح ــد و چوپان ــخت جانی می خواه س
ــروز  ــاب نیم ــس از آفت ــه را پ ــت. َگل ــتایش شده اس س
می بــرد بــه ِچــرا. کالهــی کاموایــی بــا نخ هــای قرمــز 
ــه جــز چشــم ها  ــان پوشیده اســت ک صــورت او را چن

چیــزی پیــدا نیســت.
روزهای بی آذوقه

ــت  ــتاهای کوهدش ــی از روس ــا در برخ ــاط خانه ه حی
ــه  ــر خان ــج ه شــمالی از ســنگ و خــاک اســت و کن
حصاری ســت بــرای آخــور گوســفندان تــا خــرج 
ــادا.  ــای مب ــد در روزه ــان باش ــه آن ــی بی آذوق زندگ

در روســتای دارســیدگل ضــرون کرونــا کالس و درس 
تعطیــل کرده اســت. را  دانش آمــوزان 

کیــان یکــی از همیــن دانش آمــوزان اســت کــه همــراه 
ــا  ــد ت ــه صــف آمده ان ــر ب ــوز دیگ ــار دانش آم ســه چه
ــا  غم شــان را از بی درســی روی دوربیــن بیاورند:»کرون
کــه آمــد معلممــان هــم دیربه دیــر آمــد ســروقت مــا. 
اینترنــت و گوشــی اندرویــدی هــم کــه نداریــم حــاال 
ــاز نشده اســت.  ماییــم و کتاب هایــی کــه الی آن هــا ب
ــا  ــت، ام ــب اس ــی نص ــا دکل مخابرات ــتای م در روس
ــه  ــدر آنتن دهــی ضعیفــی دارد کــه نمی توانیــم ب آن ق

شــبکه شــاد وصــل شــویم.«
از آن روز کــه معلــم نیامــده حــاال هشــت دانش آمــوز 
ایــن روســتا کمک دســت پــدر و مــادر شــده اند و 
ــزرگ  ــر ب ــان ناگزی ــه سن ش ــی ک ــان کودکی های می

می شــود، درس و کتــاب را فرامــوش کرده انــد.
دانش آموزان بی درس

شــهربانو زنــی میانســال اســت بــا دو دانش آمــوز کــه 
ــگ  ــه تن ــان ب ــده در روستای ش ــم از درس رهاش او ه
ــار ماســک پارچــه ای  آمده اســت:»تا حــاال فقــط یک ب
ــا قیمــت هــر ماســک  را بیــن دانش آمــوزان آن هــم ب
ــس ماســک  ــد. جن ــع کرده ان ــان توزی ــزار توم ــج ه پن
خــوب نبــود و پــس از یک بــار اســتفاده بایــد آن را دور 

می ریختیــم.«
در روســتای حســین آباد ســرکوه ضــرون بازمانــدن از 
ــت و  ــران شده اس ــران و پس ــت دخت ــل سرنوش تحصی
ــرای کودکانــی تیــز کــرده کــه  ــدان ب ــا دن حــاال کرون
دل شــان می خواهــد درس بخواننــد و بــرای خودشــان 

کســی شــوند.
ــه داده  ــوز دارد. تکی ــت و دانش آم ــدر اس ــیدمراد پ س
بــه ســنگ هایی کــه کنــار هــم حصــاری بــرای چنــد 
ــا  ــتای م ــه روس ــقف مدرس ــت ساخته است:»س درخ
ــابی دارد  ــای درست وحس ــه نیمکت ه ــت و ن چوبی س
ــت  ــه هس ــر چ ــردن. ه ــرای گرم ک ــاری ای ب ــه بخ و ن
مدرسه ای ســت کــه تنهــا در یــک کالس بی همــه 

ــت.« ــه شده اس ــز خالص چی
شبکه شاد در دسترس نیست

ــید گل  ــتای دارس ــار روس ــوی دهی ــیداحمد موس س
ضــرون کمــی آن طرف تــر از آقــای شــیخیان ایســتاده 

بــه تماشــای تنگناهــای آبــادی.  بــا او و آقــای 
ــم  ــت آمده ای ــکن کوهدش ــاد مس ــاون بنی ــی مع بهلول
ــای  ــا خانه ه ــت ت ــر محرومی ــه صف ــروقت نقط ــه س ب

ــد. ــازی کنن ــر را مقاوم س ــده از فق تکی
ــادی  ــوی آب ــده در گل ــای فرومان ــار حــاال حرف ه دهی
ــران و  ــی دخت ــه دورافتادگ ــرد. ب ــت می گی را در دس
ــاب  ــم به راه کت ــه چش ــد ک ــاری می رس ــران انتظ پس
فعال ســازی  از  مانده اند:»حــدود 10 ســال  و درس 
ــتان  ــیما در شهرس ــال صداوس ــتنده دیجیت دکل فرس
ــیدگل  ــتاهای دارس ــا روس ــذرد، ام ــت می گ کوهدش
علــی حســین آباد ســادات ضــرون، قریــه برکــت، 
ســرینجله، ســفیدقبله، ســیروله و حســین آباد ســرکوه 
ــروم  ــال مح ــبکه های دیجیت ــت ش ــیخیان از دریاف ش
ــک،  ــبکه های ی ــا ش ــتاها تنه ــن روس ــتند. در ای هس
ــترس  ــوگ در دس ــورت آنال ــالک به ص ــه و اف دو، س
اســت کــه آن  شــبکه ها هــم بــا ابری شــدن هــوا 

قطــع می شــود.«
سنگ صبور زخم های آبادی

روســتای  محرومیت هــای  بــرای  موســوی  آقــای 
رفته اســت،  را  راه هــا  خیلــی  دارســیدگل 
بی مباالتــی  پاشــنه  روی  در  هم چنــان  امــا 
می چرخــد:»در ایــن مــدت کــه دهیــار هســتم بارهــا 
و بارهــا پیگیــر فعال ســازی شــبکه های دیجیتــال 

ــه  ــوار ک ــتای هم ج ــج روس ــودم و پن ــتای خ در روس
ــا تاکنــون هیــچ  ــال هســتند شــده ام، ام ــد دیجیت فاق
ــی ای  ــا هســتیم و دســت خال ــه ام. م نتیجــه ای نگرفت
ــنگ  ــادی س ــردم آب ــای م ــرای درددل ه ــد ب ــه بای ک

ــد.« ــور باش صب
دهیــار این هــا را می گویــد و آهــی ســرد صــدای 
بــا  بــه جنبــش می آورد:»مســئوالن  را  او  گلــوی 
شــیوع کرونــا آمــوزش مجــازی را جایگزیــن آمــوزش 
حضــوری دانش آمــوزان کرده انــد، غافــل از اینکــه 
بــه دریافــت شــبکه  قــادر  بســیاری  روســتاهای 
آمــوزش نیســتند و ایــن یعنــی بی عدالتــی در حــوزه 

ــوزش.« آم
ــی  ــا به ســوی دانش آموزان ــای موســوی دســت تمن آق
شــوق   تــا  آمده انــد  کــه  می کنــد  دراز 
کننــد:»  روایــت  درس  بــرای  را  ازدست رفته شــان 
ــال  ــتای ضــرون فع ــی در روس ــت دکل مخابرات اینترن
آموزشــی  نرم افــزار  از  دانش آمــوزان  و  نشده اســت 
ــد و  ــه نباش ــا ک ــتند. کرون ــروم هس ــز مح ــاد نی ش
ــکل  ــاز مش ــد ب ــرض باش ــه ف ــر ب ــم اگ ــی ه اینترنت
ــع نمی شــود. در  ــا رف ــه م ــل مجــازی در منطق تحصی
منطقــه ای بــا حــدود هــزار نفــر جمعیــت گوشــی های 
ــدا نمی شــود.« ــه تعــداد انگشــتان دســت پی ــد ب اندروی

تردد کوهستانی معلمان 

در روســتاهای دورافتــاده کوهدشــت وقتــی قــرار 
نباشــد دختــران درس بخواننــد، ازدواج می کننــد 
ــوس  ــا افس ــا ب ــوند ت ــان می ش ــم چوپ ــران ه و پس
مدرســه و انــدوه تــرک تحصیــل بــزرگ شــوند. 
ــرده  ــوش نک ــوزان را فرام ــه دانش آم ــار درد نهفت دهی
ــا  ــاال کرون ــه ح ــم ک ــرض می کنی ــاًل ف و می گوید:»اص
ــه  ــه فاصل ــا توجــه ب ــن مناطــق ب نیســت، معلمــان ای
ــا  55 کیلومتــری صعب العبــور و کوهســتانی روســتا ت
ــت  ــه حرک ــاعت 7:30 از خان ــر روز س ــت ه کوهدش
می کننــد و اگــر زود بــه مقصــد برســند ســاعت 9:30 
در مدرســه حاضــر می شــوند، تــازه آن هــم اگــر 
بخــت مــدد دهــد و هــوا بارانــی نباشــد و جــاده نیــز 

ــد.« ــته باش ــردد داش ــکان ت ام
در اینجــا کــه دور اســت و کوهســتانی و صــدای اهالــی 
به جایــی نمی رســد تنهــا محــل دادشــان دهیــار 
ــده  ــردم بری ــای م ــینه او از اندوه ه ــاال س ــت و ح اس
و بــه درد آمده اســت:»هرروز دانش آمــوزان دختــر 
ــای  ــا حزن ه ــی ب ــای تحصیل ــه رده ه ــر در هم و پس
کتاب هــای  چــرا  می پرســند  مــن  از  عمیــق 
چــرا  نمی فرســتند؟  مــا  بــرای  کمک آموزشــی 
ــم  ــا نمی توانی ــرا م ــدارد؟ چ ــت ن ــا اینترن ــتای م روس
از برنامــه شــاد اســتفاده کنیــم؟ چــرا حداقــل معلمــی 
بــرای مــا نمی فرســتند کــه رفــع اشــکال کنــد؟ چــرا 
ــتیم؟« ــوده و هس ــروم ب ــت مح ــوزش درس ــا از  آم م

موســوی  آقــای  از  دانش آمــوزان  ســوأل های 
اســتغاثه  ســینه  بــه  او  حــاال  و  نــدارد  تمامــی 
ــتای  ــدای روس ــدا ص ــای خ ــت:»به خاطر رض آمده اس
ضــرون  ســادات  حســین آباد  علــی  دارســیدگل 
ــه گــوش  ــزی شهرســتان کوهدشــت را ب بخــش مرک

برســانید.« ذی ربــط  مســئوالن 
ــت.  ــد رفته اس ــای باالبلن ــت کوه ه ــه پش ــید ب خورش
دانش آمــوزان از قــاب دوربیــن دور می شــوند. دور 
ــتانی  ــوی شهرس ــو در آن س ــتاهای بی س ــی روس یعن
محــروم کــه خــود نیــز فرامــوش شده اســت در میــان 
بلنــد. دور  دشــت های فــراخ و کوه هــای زخمــی 
ــران  ــرای دخت ــه رفتن ب ــه مدرس ــا ک ــی همان ج یعن
ــان می پیچــد  و پســران آرزویــی محــال اســت و آه آن

ــوه. ــت ک ــای پش ــکوت آبادی ه در س

گزارش از فاطمه نیازی
دانش آموزان بی درس در روستاهای کوهدشت؛ 

اینجا آرزوهای تحصیل تکلیف ندارد

  تراژدی قاچاق چوب در ایران تیغ تیز اره  برقی بر گلوی درختان بلوط  
مافیا پروژه انقراض را کلید زده اند

نظر  به  که  می خورد  رقم  حالی  در  طالق  روزافزون  افزایش 
می رسد متولیان فرهنگی لرستان دست روی دست گذاشته 

و اراده ای برای تغییر این وضعیت ندارند.
راهروهای  در  اگر  خرم آباد،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
یک  که  می بینید  را  زیادی  زوج های  بزنید  قدم  دادگستری 
یک  در  را  خود  پای  حاال  اما  کرده اند  ازدواج  عاشقانه  روزی 
کفش کرده  که حتما باید جدا شوند و حاضر نیستند حتی 
قیافه دیگر را تحمل کنند. برخی به صورت توافقی و بعضی 
دیگر با جنجال و کدورت راهشان را از یکدیگر سوا می کنند 
تا هر چه سریعتر حکم رهایی از زندگی نفرت انگیز و سراسر 
کشمکش خود را بگیرند.به راستی کجای این انتخاب اشتباه 
بوده که ازدواجی که می توانست مایه آرامش، انس و الفت باشد 
حاال به سوهان روح و تهدیدی برای بهداشت روحی و روانی 

افراد تبدیل شده تا جایی که فرار را بر قرار ترجیح می دهند .
واقعیت این است که زندگی مشترک با تمام مزایا و ویژگی های 
مثبتی که دارد گاه می تواند به شدت آسیب زا و فرسایشی باشد 
تا حدی که اختالفات زوجین به جایی می رسد که هیچ راه 

 حلی غیر از »طالق« برای آنها باقی نمی ماند.
اما فراموش نکنیم که طالق، آخرین راه چاره برای پایان دادن 
به زندگی های تلخ، بدون عاطفه و مشقت بار است و افرادیکه 
در مواجهه با کمترین تنش و اختالفی، جدایی را اولین گزینه 
خود می بینند باید در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو باشند 
چون گسیختگی خانواده پیامدهای منفی زیادی برای فرد و 

اجتماع دارد که عمدتاً کودکان، قربانی اصلی آن هستند.

متأسفانه در سالهای اخیر دو عامل »اقتصادی« و »فرهنگی« 
لرستان  در  طالق  سیر  تا  داده اند  یکدیگر  دست  به  دست 
صعودی شود که این روال می تواند در آینده منشأ آسیب های 

اجتماعی فراوانی باشد.
 در 9 ماهه نخست امسال حدود سه هزار طالق در لرستان 
میانگین 11  طور  به  شبانه روز  هر  در  یعنی  رسیده  ثبت  به 
واقعه طالق رخ داده که این رقم نسبت به جمعیت استان و 
فرهنگ حاکم بر جامعه - که دیدگاه مثبتی نسبت به طالق 

ندارد - آمار قابل توجهی است.
با  گفت وگو  در  لرستان  احوال  ثبت  مدیرکل  امیری  فریبرز 
تاکنون   99 سال  ابتدای  از  داشت:  اظهار  تسنیم،  خبرنگار 
تعداد 11 هزار مورد ازدواج در لرستان به ثبت رسیده یعنی 
در هر شبانه روز 43 ازدواج رخ داده است که میانگین سن 
ازدواج های اول برای مردان 27.8 سال و برای زنان 22.9 سال 
بوده است.وی افزود: در همین مدت تعداد 2 هزار و 992 مورد 
طالق هم داشته ایم به طوریکه در هر شبانه روز به طور متوسط 
تعداد 11 واقعه طالق به ثبت رسیده؛ میانگین سن طالق در 
استان برای مردان 35.9 سال و برای زنان 31.2 سال بوده 
تعداد 320  اینکه  بیان  با  لرستان  احوال  ثبت  است.مدیرکل 
مورد یعنی 10.7 درصد از طالق ها کمتر از یکسال انجام شده، 
عنوان کرد: سال گذشته هم سه هزار و 830 طالق در استان به 
ثبت رسیده است.کاهش عمر ازدواج به زیر یکسال در لرستان 
نشان می دهد که آستانه صبر مردم به شدت کاهش پیدا کرده 
و به نوعی قبح طالق در جامعه شکسته شده است که دالیل 

این امر را در مصاحبه با روانشناسان و جامعه شناسان استان 
جویا شده ایم.امیر زاهد بداق، یک جامعه شناس لرستانی در 
این رابطه به خبرنگار تسنیم، گفت: عواملی مانند بیکاری، فقر، 
اعتیاد، چند همسری، ندادن نفقه، دخالت والدین، تغییر سبک 
زندگی، زندانی بودن همسر و فساد اخالقی و خیانت از دالیل 

افزایش طالق در جامعه محسوب می شوند.
پررنگی  نقش  اقتصادی  عامل  لرستان  استان  در  افزود:  وی 
در باال رفتن نرخ طالق  داشته است؛ در حقیقت هزینه های 
سنگین زندگی در استانی که بیشترین تورم و نرخ بیکاری را 
در کشور دارد هر جوانی را از ازدواج منصرف می کند و حتی 

می تواند به فروپاشی زندگی های زیادی بیانجامد.
و  فقر  که  آنجایی  از  کرد:  عنوان  لرستانی  جامعه شناس  این 
جمله  از  اجتماعی  آسیب های  از  بسیاری  زمینه ساز  بیکاری 
پس  است  بزهکاری  و  روحی  اختالالت  افسردگی،  اعتیاد، 
فروپاشی  در  قدرتمندی  عامل  و  ریشه  اقتصادی  مشکالت 

خانواده های لرستانی به شمار می رود .
وی با اشاره به نقش شبکه های اجتماعی در افزایش نرخ طالق، 
خاطرنشان کرد: متأسفانه در فضای مجازی می بینیم که برخی 
با برگزاری جشن طالق و عادی سازی این پدیده شوم به افزایش 
طالق در جامعه دامن می زنند و با محدودیت دانستن ازدواج، 

مردم را به منجالبی می کشانند که سرانجام ناخوشایندی برای 
اجتماعی،  شبکه های  سوء  آثار  از  دیگر  یکی  دارد.یقیناً  آنها 
افزایش سطح توقعات، چشم و هم چشمی و مادی گرایی بوده 
کمااینکه افراد با مشاهده زندگی های لوکس و الکچری دیگران 
و مقایسه  با سطح زندگی خود به شکاف طبقاتی عمیقی که 
وجود دارد پی می برند و این امر به نارضایتی از زندگی فعلی 
و  نامشروع  روابط  افزایش  اینکه  بیان   با  می شود.بداق  منجر 
دوستی های پیش از ازدواج نیز در جدایی زوجین نقش دارد، 
تصریح کرد: در دوره دوستی و آشنایی پیش از ازدواج، معموالً 
احساسات بر عقل غلبه می کند که این موضوع سدی در برابر 

شناخت دختر و پسر از یکدیگر خواهد بود.
وی ادامه داد: در دوران دوستی های پیش از ازدواج، طرفین 
به جای شناخت درست از یکدیگر فقط به وصال فکر می کنند 
در نتیجه  بعد از ازدواج، به تدریج نواقص یکدیگر را بزرگ 
می بینند و این موضوع در نهایت منجر به سردی عاطفی و 
در  کرد:  بیان  لرستانی  جامعه شناس  شد.این  خواهد  طالق 
دوستی های خیابانی سوءظن نسبت به همسر، به وفور دیده 
شده است زیرا کسانی که با افراد متعددی ارتباط دارند هنگام 
با  طرفی  از  هستند  بدگمان  دختران  همه  به  نسبت  ازدواج 
زندگی  در  نفر  یک  به  دیگر  طلبی ها  تنوع  دام  در  گرفتاری 

خود قانع نمی شوند و این موضوع سبب بروز بحث و جدل بین 
زوج ها می شود.الهام رحیمی، یک روانشناس لرستانی نیز در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: بسیاری از زوجین 
در حالی برای طالق مراجعه می کنند که فاقد مهارت های الزم 
برای یک زندگی ایده آل هستند که این موضوع اهمیت مشاوره 

پیش از ازدواج را به ما گوشزد می کند.
وی افزود: زوجین و به ویژه افرادی که در سنین خیلی پایین 
و  آگاهی  سطح  از  اینکه  دلیل  به  می کنند  ازدواج  به  اقدام 
مهارتهای الزم برخوردار نیستند نمی توانند اختالفات موجود 
و  مشاوران  از  گرفتن  راهنمایی  به جای  و  کنند  مدیریت  را 
متخصصان، خانواده های خود را درگیر می کنند که این مسئله 

با افزایش دخالت های نادرست اوضاع را بحرانی تر می کند.
رحیمی خاطرنشان کرد: برای کاهش طالق در جامعه ضمن 
رفع دغدغه های اقتصادی مردم باید آموزش و  فرهنگ سازی 
بگیرد و  قرار  به طور جدی در دستور کار متولیان فرهنگی 

مهارتهای ارتباطی افراد را ارتقا دهیم.
به حداقل  را  باید دخالت های خود  بیان کرد: خانواده ها  وی 
برسانند و با سخت گیری های بیجا در آتش اختالفات ندمند؛ 
این روزها مشاوره های رایگان و آنالین در دسترس همه مردم 
قرار دارد و افراد می توانند به واسطه تماس با اورژانس اجتماعی 

به شماره 123 از مشاوره های تخصصی بهره مند شود.
هم  از  دنبال  به  داشت:  اظهار  خانواده  کارشناس  این 
گسیختن بسیاری از پیوندهای زناشویی فرزندان آنها در اثر 
زیادی  روانی  و  روحی  صدمه های  والدین،  بی توجــــــهی 

می بینند از طرفی بسیاری از از زوج های مشکل دار به خاطر 
فرزندانشان به زندگی با یکدیگر ادامه می دهند غافل از اینکه 
نیز  فرزندان  به  مادر   و  پدر  و دعواهای  انرژی منفی، جنگ 
سرایت می کند پس در هر دو صورت، فرزندان قربانیان اصلی 
اشاره  نکته هم  این  به  این مطلب جا دارد  ماجرا هستند.در 
کنیم که در سریال های نمایش خانگی اخیر که اتفاقا خیلی 
هم پرطرفدار هستند خانواده به هیچ وجه بنیان محکمی ندارد 
و در این سریال ها با صراحت به ترویج اعتیاد، روابط نامشروع  و 
طالق در جامعه پرداخته شده که این قبیل تولیدات رسانه  ای 
زنگ خطر و سم مهلکی است که فرهنگ ایرانی و اسالمی را 

تهدید می کند و باید با آنها برخورد شود.
چرا در جامعه اسالمی باید سریال هایی ساخته شود که در آن 
قمار، شراب خواری، روابط ضربدری، بی احترامی به والدین و 
اعتیاد امری عادی تلقی شود و با این کار الگوهای غلطی در 
ذهن نوجوانان و جوانان ایجاد کنیم؟ مسئوالن فرهنگی ما در 

کدام خواب زمستانی فرو رفته اند که این فاجعه را نمی بینند.
جامعه ای که در آن خانواده حقیر و بی ارزش شمرده شود و 
ازدواج های سالم جای خود را به روابط بی قانون و قائده بدهد 
قطعا محکوم به شکست است و اگر همین روال ادامه پیدا کند 
باید منتظر انحطاط کامل اخالقی جامعه ای باشیم که روزی 

هزاران جوان برای حراست از آن  جانفشانی کردند.

گزارش از نسیم کریمی صابر

واکاو ی بحران طالق  آیا دیار زاگرس به مرحله اعالم 
»وضعیت قرمز«  طالق می رسد؟



اخبار نوید 2

محمد حیدریان رئیس بیمارستان شهید 
رحیمی شد

رئیس  طرف  از  حکمی  طی   
دانشگاه علوم پزشکی سرپرست 
شهید  درمانی  آموزشی  مرکز 

رحیمی منصوب شد.
و  خبری  پایگاه  گزارش  به 
با حکم  فردا،  آباد  خرم  تحلیلی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 

لرستان، دکتر محمد حیدریان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی 
به عنوان رئیس بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد منصوب شد.

»مرکز  مدیریت  حاضر  حال  در  حیدریان  محمد  است  گفتنی 
را  خرم آباد«  آسیا  رادیولوژی  و  سونوگرافی  آی،  آر  ام  تخصصی 

بر عهده دارد.
آباد این  بانک رفاه شعبه امت خرم  تحریریه نشریه  و کارکنان 
سعید  برای  و  گفته  تبریک  حیدریان  دکترمحمد  به  را  انتصاب 

رحیمی آرزوی موفقیت دارد.
خبر: محمود داودی نژاد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد:
اجرای بیش از 16۲ هزار نفر ساعت آموزش های 

فنی و حرفه ای در ندامتگاه های لرستان  
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
لرستان گفت: بیش از 162 هزار 
نفر زندانی لرستان، طی 9 ماهه 
و  فنی  آموزش های  از  امسال، 

حرفه ای بهره مند شدند.
محمدرضا آذرخش ، اظهار کرد: 

طی 9 ماهه امسال، 27 هزار و 836 نفر ساعت آموزش های فنی 
خانواده های  به ویژه  اجتماعی  دیدگان  آسیب  برای  حرفه ای  و 

آسیب دیده از اعتیاد، برگزار شده است.
یافته،  بهبود  وی تصریح کرد: در مرکز درمان اجباری معتادین 
بهزیستی   نفر ساعت و مرکز درمانی تحت پوشش  هزار و 735 
مرکز ماده 15 ترک اعتیاد، 13 هزار و 661 نفر ساعت آموزش 

ارائه شده است.
 98 کرد:  خاطرنشان  لرستان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
هزار و 354 نفر ساعت آموزش در پادگان ها و 70 هزار و 251 نفر 
ساعت در محیط های واقعی برای سربازان وظیفه ارائه شده است.

سکونتگاه های  در  ارائه شده  آموزش های  کرد:  اضافه  آذرخش 
ثابت  کارگاه های  ساعت،  نفر   78 و  هزار   69 استان،  غیررسمی 
شهری فنی و حرفه ای، یک میلیون و 153 هزار و 405 نفر ساعت 

و کارگاه های روستایی 216 هزار و 890 نفر ساعت بوده است.
کارگاه های عشایری، 286  در  نفر ساعت  کرد: 7520  بیان  وی 
واقعی  محیط  مهارت آموزی  کارگاه  در  ساعت  نفر   473 و  هزار 
کار و 14 هزار و 874 نفر ساعت در مرکز مدیریت مهارت آموزی 
و مشاوره شغلی دانشگاه های استان خدمات آموزشی را دریافت 

کرده اند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان ادامه داد: در حال حاضر، 
16 مرکز ثابت و 300 آموزشگاه فعال فنی و حرفه ای در استان 
تلفیقی  و  به صورت مجازی  مراکز  این  دارد و 293 حرفه  وجود 

آموزش داده می شود.

فناوری اطالعات پیشران اقتصاد کشور است

فناوری  گفت:  ایران  مخابرات  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
اطالعات)ICT( به عنوان پیشران اقتصاد کشور است.

مخابرات  سرپرست  با  دیدار  در  ماه  بهمن  دوم  یافتیان  ابراهیم 
نمایندگان  مجمع  رئیس  ابراهیمی  و  استاندار  لرستان،  منطقه 
استان، ضمن بررسی مسائل و مشکالت مخابراتی لرستان، اظهار 

کرد: زیرساخت ارتباطات نیروی محرکه کشور است.
پیشران  عنوان  به   )ICT(اطالعات فناوری  امروزه  داد:  ادامه  وی 

اقتصاد کشور است.
در کشورها،  توسعه  و  ارکان رشد  از  یکی  امروزه  افزود:  یافتیان 

داشتن زیرساخت ارتباطی و به خصوص ICT است.
افزایش  به  اشاره  با  ایران  مخابرات  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
شرکت های خدمات دهنده در حوزه تکنولوژی اضافه کرد: با توجه 
به این موضوعات و به روزرسانی نیازهای مردم، مخابرات نیز باید 

تکنولوژی به روز ارائه دهد.
استاندار و مسئوالن  با  تعامل  به  اینکه مدیر موظف  بیان  با  وی 
استانی است، تصریح کرد: قطعاً داشتن تعامل مطلوب و سازنده 

موجب ارتقای شرکت و ارائه خدمات بهتر می شود.
یافتیان به ایجاد رضایت مشتریان و کارکنان و ظرفیت سازی های 
دنیای  در  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  مخابرات  حوزه  در  اشتغال 
کنونی مشتری تعیین کننده است و مخابرات برای ماندن در این 
بازار رقابتی ناگزیر به این است که همگام و همراه با فناوری روز 

دنیا قدم های با ثباتی بردارد.

معاون استاندار لرستان مطرح کرد؛

افزایش تعداد بستری های بیماری کرونا 
در لرستان طی 48 ساعت گذشته  

لرستان،  استاندار  معاون 
گفت: بر اساس اعالم علوم 
پزشکی تعداد بستری های 
 48 طی  استان  کرونایی 
افزایش  گذشته  ساعت 
این آمار  یافته و متأسفانه 
نفر   190 به  نفر   165 از 

رسیده است.
محمود ثمینی  در حاشیه 

جلسه ویدئو کنفرانس ستاد ملی مدیریت کرونا به ریاست رئیس 
جمهور با تشکر از مردم استان به واسطه رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، گفت: طبق اعالم وزارت بهداشت وضعیت 6 شهرستان 

در لرستان آبی و 5 شهرستان دیگر در وضعیت زرد قرار دارند.
وی، اظهار داشت: وضعیت آبی به منزله عادی انگاشتن شرایط 
پروتکل های  رعایت  به  نسبت  السابق  فی  کما  مردم  و  نیست 

بهداشتی اهتمام داشته باشند.
کرد:  تصریح  لرستان،  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 
گزارش های واصله از طرف دانشگاه علوم پزشکی استان حکایت 
از افزایش تعداد بستری های کرونایی طی 48 ساعت گذشته دارد 

و متأسفانه این آمار از 165 نفر به 190 نفر رسیده است.
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اقدامات هماهنگ مدیریت مصرف بهینه 
انرژي در لرستان

سوخت  تامین  و  انرژي  مدیریت  جلسه  اولین 
استان برگزار شد.

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر  گودرزي  کرم 
مدیران  حضور  با  که  جلسه  این  در  لرستان 
استاني پخش فرآورده هاي نفتي، مدیر عامل 
سیما،  و  صدا  کل  مدیر   ، برق  توزیع  شرکت 
مدیر  اسالمي،  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
صمت و مدیر کل محیط زیست برگزار گردید، 
با استناد به بخشنامه  به تشریح وضعیت مصرف گاز در استان پرداخت و 
معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص مصرف بهینه سوخت ادارات و 

سازمانهاي دولتي استان بر رعایت مفاد این بخشنامه تاکید کرد .
موثري در  اقدامات  ایران  گاز  : شرکت ملي  نمود  بیان  ادامه  گودرزي  در 
راستاي تشویق مصرف کنندگان گاز طبیعي  به رعایت الگوي مصرف انجام 
گاز مصرف  مکعب  متر  از 200  کمتر  ماه  در  که  و مشترکیني  است  داده 
به  فرودین 1400  تا 15  ماه سالجاري  آذر  ابتداي  از  آنها  گازبهاي  نمایند 
صورت رایگان خواهد بود و همه مصرف کنندگان اگر مصرف گاز را به نسبت 

سال های 96 و 97، حدود 10 

مدیرکل بنیاد شهید لرستان:
بنیاد شهید، پشتوانه معنوی دستگاه های نظام 

اسالمی است  
امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
ایثارگران لرستان تزریق روح ایثار 
و فداکاری به دستگاه های دولتی را 
اولین اولویت این سازمان می داند.

کرد:  اظهار  زرین جویی  محمود 
پراکندن عطر یاد شهیدان، تقویت 

روح جامعه را به ارمغان می آورد.
فرهنگی  رویکردهای  تغییر  وی 
و  شهیدان  سیمای  انعکاس  برای 
دانست  ضروری  را  ایثار  جلوه های 
و  امکانات  نوین ترین  از  آیین،  یک  و  باور  یک  انتقال  برای  وقتی  افزود:  و 
بنیاد  رسالت  مهم ترین  برای  نمی توانیم  ما  می شود  استفاده  نو،  شیوه های 

شهید در توسعه و انتشار ارزش ایثارگری بی تفاوت باشیم.
زرین جویی عالوه بر حفظ شیوه های رسمی دستگاه متبوعش، با دعوت از 
اندیشمندان درخواست کرد  از هنرمندان و  نخبگان حوزه فرهنگ و هنر، 
با آمیختن سبک های معنوی و هنری، مؤثرترین و ماندگارترین آثار را در 
حوزه ترویج و توسعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت ایجاد و به این سازمان 

انتقال دهند.

سرپرست صمت لرستان:

ظرفیت شهرک سیلیکون متال بروجرد 34 
هزار تن در سال است  

گفت:  لرستان  صمت  سرپرست 
متال  سیلیکون  شهرک  ظرفیت 
سال  در  تن  هزار   34 بروجرد 

است.
بازدید  حاشیه  در  رازانی  بختیار 
از شرکت سیلیکون متال بروجرد 
گرفت،  صورت  دی ماه   25 که 
سیلیکون  شرکت  کرد:  اظهار 
متال بروجرد با ظرفیت 34 هزار 
سرمایه گذاری  با  و  سال  در  تن 
50 میلیون دالر برای فاز اول پیش بینی شده است که با ظرفیت اشتغال 

هزار نفر در صورت تأمین اعتبار به بهره برداری خواهد رسید.
وی تصریح کرد: عالوه بر سیلیکون متال، محصوالت پلی سیلیکون و پلیمر 
این صنایع  تولید سلول های خورشیدی است در  نیاز  سیلیکونی که پیش 

تولید خواهد شد.
به  کشور  نیاز  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  لرستان  صمت  سرپرست 

سیلیکون متال 16 هزار تن است که از خارج کشور وارد می شود.
رازانی اضافه کرد: با توجه به بازدیدهای صورت گرفته مشخص شد شهرک 

سیلیکون متال بروجرد با سرعت خوبی در حال پیشرفت است.
سلول های  تولید  در  کشورها  موفقیت ترین  از  یکی  چین  کرد:  اضافه  وی 
خورشیدی و بزرگ ترین تولیدکننده در سطح جهان با تکنولوژی برتر است.

سرپرست صمت لرستان بیان کرد: بخشی از ماشین آالت پروژه در همین 
شرکت سیلیکون متال طراحی و ساخته شده و 105 تریلی ماشین آالت در 
طی دو ماه گذشته از کشور چین وارد کشور و شهر بروجرد و کارخانه جهت 
تکمیل آن شاهد  با  یافته که  استقرار  اول در محل کارخانه  فاز  راه اندازی 

اشتغال صدها جوان در منطقه بروجرد و اشترینان خواهیم بود.
80 هزار لیتر نفت سفید احتکار شده در خرم آباد کشف و ضبط شد

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از کشف و ضبط 80 هزار 
لیتر نفت سفید احتکار شده در خرم آباد خبر داد.

، بختیار رازانی گفت و گو با رسانه ها، گفت: بر اساس بازرسی های به عمل 
امنیت  پلیس  همراهی  با  که  استان  صمت  سازمان  بازرسین  توسط  آمده 
انبار غیر مجاز نفت  اقتصادی در قالب گشت مشترک صورت گرفت، یک 
سفید به میزان 80 هزار لیتر در حاشیه شهرستان خرم آباد کشف و ضبط 

شد.
وی، گفت: ارزش این میزان سوخت کشف شده بیش از پنج میلیارد ریال 

برآورد شده است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از مردم درخواست کرد 
که در صورت مشاهده هرگونه کاالی احتکار یا اختفا شده، با شماره تلفن 

شبانه روزی 124 سازمان صمت استان تماس بگیرند.

مدیر کل بهزیستی لرستان از توزیع 1۰۰۰ کوله پشتی 
لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند خبر داد  

مدیرکل  یاری  کرم 
توزیع  از  لرستان  بهزیستی 
لوازم  پشتی  کوله   1000
آموزان  دانش  بین  التحریر 
پوشش  تحت  و  نیازمند 
 640 ارزش  به  بهزیستی 

میلیون خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
بهزیستی لرستان کرم یاری 
مدیر کل بهزیستی با بیان اینکه خیرین و نیک اندیشان به واقع دین خود 
را در این طرح »پازل همدلی« ادا کرده اند گفت: 1000 کوله پشتی پر از 
لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند تحت پوشش بهزیستی به همت 
خیرین و ابتکار همکاران در بهزیستی کشور در قالب پویش پازل همدلی به 

ارزش 640 میلیون تهیه و بین این عزیزان توزیع شد. 
 مدیر کل بهزیستی با بیان اینکه در طرح پازل همدلی شهرستان الیگودرز 
و  سهم  درصد   17 با  میلیون   121 ارزش  به  را  جذب  میزان  بیشترین 
شهرستان  رومشکان کمترین میزان جذب و سهم را داشته است، تصریح 
کرد: امید است این طرح ها و پویش ها ادامه داشته باشد و بتوانیم به همت 
خیرین و دستهای مهربانی که از آستین نیک اندیشان بیرون می آید در 

راستای اهداف سازمانی گام برداریم.

بر
خ

بر
خ

گفت:  لرستان،  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کارخانه های فوالد در استان همه به شرکت برق 

بدهکار هستند.
در  خودنیا  فریدون  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
نشست مجازی با خبرنگاران در سخنانی با اشاره 
اظهار  لرستان،  در  برق  شبکه  تلفات  میزان  به 
درصد   9.3 عدد  این   ،98 سال  پایان  در  داشت: 

بوده است.
وی، عنوان کرد: این عدد در سال 91، 26 درصد 
بوده و در این راستا اقدامات خوبی را برای کاهش 

پرت برق در استان انجام داده ایم.
امسال، تلفات برق در لرستان به 9 درصد می رسد

قرائت  لرستان،  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کنتورهای  شناسایی  برق،  کنتورهای  منظم 
معیوب و تعویض آنها، شناسایی کنتورهای دست 
کاری و برخورد با آنها، جمع آوری برق های غیر 
در  گرفته  صورت  اقدامات  جمله  از  را  و...  مجاز 
و  برشمرد  استان  در  برق  تلفات  کاهش  راستای 
ترانسفورماتورها،  تعداد  افزایش  همچنین  گفت: 
فشار  شبکه  ترمیم  شبکه،  ولتاژ  ضعف  کاهش 
ضعیف و اصالح بهینه کامل آن با کابل های خود 

نگهدار نیز در این رابطه انجام شده است.
اینکه تلفات برق در بازه یک  با تاکید بر  خودنیا 
در  حاضر  حال  در  گفت:  می شوند،  رصد  ساله 
مقایسه با سال گذشته، نزدیک به دو دهم درصد 

تلفات برق را بیشتر کاهش داده ایم.
امسال،  پایان  تا  که  امیدواریم  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  برسد،  درصد   9 به  استان  در  برق  تلفات 
رتبه  برق  تلفات  کاهش  بحث  در  لرستان  کرد: 
ششم را در سطح کشور طی سال گذشته داشته 

است.

وحید کرم الهی در گفت و گو با رسانه ها 
در  افتتاح  قابل  پروژه های  به  اشاره  با 
پروژه  داشت:  اظهار  امسال،  فجر  دهه 
به  تفویضی  غرب  بزرگراهی  کریدور 
استان 94 کیلومتر بوده و شامل چهار 
 80 طول  به  نورآباد   - آباد  خرم  خطه 
به  فیروزآباد   - الشتر  محور  و  کیلومتر 
در سنوات  که  است  کیلومتر   14 طول 
گذشته 62.5 کیلومتر از آن از خرم آباد 
تا پلیس راه الشتر به طول 37 کیلومتر 
از ورودی روستای  و حدود 9 کیلومتر 
و  فیروزآباد  بنزین  پمپ  تا  »ورمزیار« 
نورآباد  تا  »گاوکش«  روستای  از  بعد 
از  کیلومتر   7.5 و  کیلومتر   9 طول  به 
محور الشتر- فیروزآباد به بهره برداری 

رسیده است.
تأمین  صورت  در  داشت:  بیان  وی، 

این  از  باقیمانده  کیلومتر   27 اعتبار، 
تیرماه  و  مالی  سال  پایان  تا  نیز  محور 
خواهد  برداری  بهره  به   1400 ماه 

رسید.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سرپرست 
انجام  عملیات  اینکه  بیان  با  لرستان 
شده در محور فیروز آباد - الشتر شامل 
خاکبرداری،  اراضی،  تملک  ارزیابی، 
خاک ریزی، احداث ابنیه فنی، دو الیه 
»ساب بیس« آهکی، یک الیه »بیس« 
اعتبار  گفت:  است،  آسفالت  دوالیه  و 
هزینه شده در 4.5 کیلومتر این محور 
تاکنون بالغ بر 8 میلیارد تومان بوده که 
برای تکمیل آن به اعتباری بالغ بر 10 

میلیارد تومان نیاز است.

از  گفت:  لرستان  امداد  کمیته  مدیرکل 
فقره   7706 تاکنون  جاری  سال  ابتدای 
تسهیالت قرض الحسنه با اعتبار 58 میلیارد 
تومان از طریق صندوق قرض الحسنه امداد 

والیت پرداخت شده است.
کرد:  اظهار   ، فارسانی  محمدی  جاسم 
با  قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت 
خداپسندانه  سنت  ترویج  و  احیا  هدف 
و  محرومیت  رفع  به  کمک  قرض الحسنه، 
حمایت  تحت  مددجویان  توانمندسازی 

می شود.
جاری  سال  ابتدای  از  کرد:  تصریح  وی 
قرض الحسنه  وام  فقره   7706 تاکنون 
صندوق  طریق  از  میلیارد   58 اعتبار  با 
به  استان  این  والیت  امداد  قرض الحسنه 

نیازمندان پرداخت شده است.
به  لرستان  امداد  کمیته  مدیرکل 
تسهیالت  پرداختی  سرفصل های 
قرض الحسنه اشاره کرد و افزود: از این تعداد 

تسهیالت پرداختی 
آموزش  فقره   447
و  کسب وکار 
اشتغال، کارگشایی 
مسکن   ،4267
فرهنگی   ،1104
ودیعه   ،653

امداد  کمیته  مسکن  )ودیعه   814 مسکن 
تعاون علوی( و  بنیاد  از محل  بهزیستی  و 
پرداخت  مورد   421 کرونا  کارگشایی  وام 

شده است.
هم  از  دعوت  ضمن  فارسانی  محمدی 
در  حساب  افتتاح  جهت  نیکوکار  استانی 
صندوق قرض الحسنه امداد والیت، تصریح 
صندوق  این  در  حساب  افتتاح  با  کرد: 
می توانند  معنوی  اجر  از  بهره مندی  ضمن 
والیت  امداد  قرض الحسنه  صندوق  یاریگر 
تسهیالت  پرداخت  گسترش  در  استان 

قرض الحسنه به نیازمندان باشند.

در راستای طرح آجر به آجر و با هدف 
یک  ،کلنگ  آموزشی  عدالت  ایجاد 
ماهرو  فرنگه  روستای  در  مدرسه  باب 

الیگودرز به زمین زده شد. 
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با   ، لرستان  استان  مدارس  نوسازی 
سپاه  فرمانده  کشکولی  سردار  حضور 
نژاد  غفوری  لرستان،  استان  پاسداران 
 ، لرستان  مدارس  نوسازی  کل  مدیر 
تنی  و  الیگودرز  شهرستان  فرماندار 
یک  کلنگ   ، استانی  مسئولین  از  چند 
واحد آموزشی در روستای فرنگه ماهرو  

الیگودرز به زمین زده شد.

مدیرکل  نژاد  غفوری  امیر  مهندس 
این  در  لرستان  استان  مدارس  نوسازی 
یک  آموزشی  واحد  یک  افزود:  مراسم 
در  مربع  متر   85 زیربنای  با  کالسه 
راستای ایجاد عدالت آموزشی در مناطق 
ماهرو   فرنگه  روستای  در  و   محروم 

الیگودرز احداث خواهد شد.
روند ساخت  که  انشاهلل  داد:  ادامه  وی   
محروم  مناطق  در  خصوص  به  مدارس 
عدالت  تا  باشد  داشته  ادامه  استان 
و  شود  رعایت  استان  کل  در  آموزشی 
همه دانش آموزان بتوانند از این فضای 

آموزشی بهره الزم را ببرند.

رسیدگی  گفت:  لرستان  در  ولی فقیه  نماینده 
شهرداری  اولویت  در  حاشیه نشین  مناطق  به 

خرم آباد باشد.
احمدرضا  سید  حجت االسالم والمسلمین 
هفته  این  نمازجمعه  خطبه های  در  شاهرخی 
خرم آباد که شد، بیان کرد: قرآن کریم دنیاپرستی 
را ریشه طغیان و انحراف و نافرمانی از آموزه های 

الهی می داند.
وی با ذکر این مطلب که انحراف از جایی شروع 
می شود که انسان دنیا را بر آخرت ترجیح دهد، 

در  کند  سرکشی  و  طغیان  که  کسی  داد:  ادامه 
انسان  دنیاطلبی  ماوا خواهد گزید چراکه  جهنم 

را به زور و ستم و فساد در اجتماع می کشاند.
حجت االسالم شاهرخی با یادآوری این مطلب که 
هر  کرد:  تصریح  است،  بهشت  خداترسی،  ثواب 
کس می خواهد بر نفس خویش مسلط باشد باید 
بر هر  را  اطاعت خدا  و  مبارزه کند  دنیاطلبی  با 
چیزی ترجیح دهد و نمونه چنین کسی، حضرت 
همسر  نبوت،  دخت  عنوان  به  زهرا)س(  فاطمه 

والیت و مادر والیت است.
امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه سوره کوثر در 
شأن فاطمه زهرا)س( نازل شده است و دوستی با 
آن حضرت به منزله دوستی با نبی مکرم اسالم 
است، تصریح کرد: از ویژگی های فاطمه زهرا)س( 
آن  ویژگی  دومین  و  است  منزل  امور  در  تدبیر 

حضرت فعالیت های اجتماعی است.
وی با ذکر این مطلب که استدالل های عمیق در 

فدک حاکی از تسلط حضرت فاطمه زهرا)س( به 
آموزه های قرآن است، تصریح کرد: نکته دیگر در 
نماز شب  و  زنده داری  نبوت شب  دخت  زندگی 
است که آن حضرت تا سحرگاهان نماز می خواند 

و اول برای همسایه دعا می کرد.
امام جمعه خرم آباد با اشاره به وظایف شهرداری 
و شورای اسالمی شهر و روستا، اظهار کرد: سابقه 
شهرداری در خرم آباد بیش از 90 سال است و در 
آن زمان محدود به دو منطقه بود و با گسترش 

شهر وظایف گسترش یافت.
تنظیف  پارک،  و  معابر  توسعه  کرد:  تصریح  وی 
محله  تعیین  عمومی،  معبر  سد  رفع  و  معابر 
مخصوص برای دفع زباله، اقدام الزم برای حفظ 
شهر از خطر بالیای طبیعی از وظایف شهرداری 

است.
قانون  در  اینکه  بر  تأکید  با  خرم آباد  امام جمعه 
وظیفه  به عنوان  تبصره   9 و  ماده   34 اساسی، 

و  است  شهرها  اسالمی  شورای  اعضای  عهده  بر 
بوده  شوراها  این  در  خدمت  داوطلب  هرکسی 
باید این ها را مطالعه کند و در خود این آمادگی 
را ببیند که آیا می تواند خود را وقف خدمت به 
این ها وظایف  یا نه؟ خاطرنشان کرد:  مردم کند 
سخت و سنگینی است، امور عمرانی، نظارت بر 
و....  بهداشتی  فرهنگی،  امور  هزینه ها،  درآمدها، 
شورای  و  شهرداری  عهده  بر  که  است  وظایفی 

شهر نهاده شده است.
در  را  این ها  ما  اینکه  به  اشاره  با  شاهرخی 
کرد:  اضافه  کرده ایم،  بازگو  مختلف  نشست های 
وظایفی هم بر عهده ما شهروندان است که یکی 
از آن ها حس تعلق خاطر به محله و شهر محل 
سکونت خود ما است، شهر خود را خانه خودمان 

باید بدانیم.

استاندار لرستان گفت: 700 میلیارد تومان 
تسهیالت برای جبران خسارت واحدهای 
نظر  در  استان  در  کرونا  از  دیده  آسیب 
میلیارد   250 تاکنون  اکه  شده  گرفته 

تومان آن جذب شده است.
در  سخنانی  در  خادمی  موسی  سید 
از  ناشی  خسارت های  جبران  خصوص 
فرهنگی،  مختلف  بخش های  در  کرونا 
هنری، اجتماعی و اقتصادی استان، گفت: 

برای کمک به اقشار و اصناف آسیب دیده 
از کرونا مصوبات زیادی در استان متناسب 

با سطح ملی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه دولت از اصناف خسارت 
دیده و اقشار آسیب پذیر حمایت می کند، 
تومان  میلیارد  منظور 700  این  به  گفت: 
تسهیالت برای جبران خسارت واحدهای 
نظر  در  استان  در  کرونا  از  دیده  آسیب 
گرفته شده است که تاکنون 250 میلیارد 

حال  در  مابقی  و  شده  جذب  آن  تومان 
جذب است.

برنامه های  خصوص  در  لرستان  استاندار 
ما همان  برنامه های  اجرا گفت:  در دست 
همه  برای  که  است  ملی  برنامه های 
استان ها به صورت یکسان در حال انجام 

است.
از  حمایت  ضرورت  به  اشاره  با  خادمی 
مصوبات  طبق  گفت:  کرونایی  بیماران 

دولت، بیماران کرونایی تحت پوشش بیمه 
پرداخت  هزینه ای  نباید  و  می گیرند  قرار 
شود و اگر در این زمینه موردی مشاهده 
علوم پزشکی  دانشگاه  اطالع  به  باید  شود 

رسانده شود.

وجود ۲۰۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده برق؛

کارخانه های فوالد همه بدهکار شرکت برق هستند
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان:

تکمیل چهارخطه کوهدشت - خرم آباد نیازمند 1۵۰ 
میلیارد اعتبار است

مدیرکل کمیته امداد لرستان خبر داد:

پرداخت 77۰۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه از 
طریق صندوق امداد والیت

در راستای طرح آجر به آجر صورت گرفت؛
کلنگ زنی مدرسه روستای فرنگه ماهرو الیگودرز

نماینده ولی فقیه در لرستان:

رسیدگی به مناطق حاشیه نشین در اولویت شهرداری خرم آباد باشد

 استاندار لرستان:
۲۵۰ میلیارد تومان تسهیالت کرونایی در لرستان جذب شد

می گوید:  لرستان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
المپیک  خوشبین هستیم که نخستین مدال 

استان ما توسط کشتی گیران کسب شود.
رئیس  با  دیدار  در  امان الهی  حشمت اهلل 
استانداری  محل  در  که  کشتی  فدراسیون 
در  کشتی  وضعیت  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
در  االن  تا  از سال 96  و  است  لرستان خوب 
از 61 مدال در کشتی  میادین مختلف بیش 
آزاد و بالغ بر 30 مدال در فرنگی کسب شده 

است.
تیم ملی کشتی  االن سرمربی  داد:  ادامه  وی 
لرستان  افتخارات  از  محمدی  غالم رضا  آزاد 

ملی  تیم  اردوی  در  کشتی گیر  چند  و  است 
داریم که شانس حضور در المپیک را دارند.

مثل  دیگری  خوب  قهرمانان  گفت:  امان الهی 
پیمان یاراحمدی داریم که االن هم در جلسه 
حضور دارد و مجوز استخدام وی در اداره کل 
ورزش و جوانان لرستان را گرفته ایم که مراحل 

پایانی آن در حال انجام است.
ادامه  در  لرستان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
گفت: در چند شهرستان استان سالن تخصصی 
که  شهرستانی  چهار  سه  در  و  داریم  کشتی 
این  بعد  سال های  در  می کنیم  سعی  نداریم 

سالن را فراهم کنیم.

المپیک  مدال  لرستان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تاکید کرد: خیلی خوشبین هستم که  ندارد، 
توسط  لرستانی ها  المپیک  مدال  نخستین 

کشتی گیران کسب شود.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان:
اخذ مجوز استخدام پیمان یاراحمدی

خوشبینیم نخستین مدال المپیک لرستان توسط کشتی گیران 
کسب شود


