
افزایش چراغ خاموش قیمت نان در لرستان
سفره فقرا کوچک تر شد

مدیرکل بنیاد مسکن لرستان: 

 لزوم واگذاری اراضی تجاری 

سایت های مسکن مهر به انجمن 
خیرین مسکن ساز

  استقبال پرشور و گسترده 
مردم والیتمدار شهرستان 

کوهدشت  از سخنان 
مهندس محمدی فر 

عابران پیاده جزو الينفك 
سیستم های حمل و نقل

 کتابخوانی با موضوع انقالب 
در لرستان برگزار می شود

 620 مرکز درمانی 
طرف قرارداد بیمه 

سالمت در لرستان هستند

ضرورت  فرهنگ سازی 
مسایل زیست محیطی 

در جامعه

 535 میلیارد ریال
 زمین ملی در لرستان

 رفع تصرف شد

 استاندار لرستان:

دولت از حضور خیرین

 در طرح مسکن امید 
استقبال می کند
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عابران پیاده جزء الینفک سیستم های حمل ونقل 
شهری می باشند، طرح های مناسب برای عابران 
پیاده نه تنها احداث تسهیالت جدید بلکه شامل 
اصالح تســهیالت موجود عابران نیز می شــود، 
زیرا در صورتی که دسترســی های عابران پیاده 
افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای آنان فراهم 
شود، طبعا تعداد بیشتری از عابران از سیستم های 
موجود اســتفاده خواهند کــرد. نتایج تحقیقات 
نشــان می دهد در صورتی کــه طراحی، حفظ و 
نگهداری تســهیالت عابران پیاده مناسب باشد، 
شــهروندان تمایل بیشــتری به پیاده روی نشان 
می دهند و در نتیجه تعداد سفرهای پیاده افزایش 
می یابد و عابران پیاده طالب تســهیالتی هستند 
که ایمن، جذاب و مناســب بوده و به ســهولت 
مورداســتفاده قرار گیرد. در صورتی که طراحی 
تســهیالت عابر پیاده اصولی و صحیح باشد دوام 
آن بیش تر و حفظ و نگهداری آن آسان تر خواهد 
بود، برعکس اگر تسهیالت عابر پیاده دارای طرح 
ضعیفی باشــد و عابران پیاده، هنگام استفاده از 
آن احســاس ناامنی وعدم آسایش کنند، میزان 
استفاده ازاین گونه تسهیالت کاهش خواهد یافت 
و تســهیالت ناکارآمد، بــا طراحی ضعیف وعدم 
جذابیت در واقع هدر دادن پول و ســرمایه های 
ملی هر جامعه ای به شمار می رود. هنگام طراحی 
پروژه های دولتی و خصوصی، تسهیالت عابر پیاده 
بایســتی موردتوجه قرار گیرد و نیازهای عابران 
پیاده به عنوان بخشی از طرح اصلی در نظر گرفته 
شــود. توجه به تســهیالت عابر پیاده در طرح ها 
و پروژه هــای بزرگ عمرانی و شهرســازی باعث 
به وجود آمدن )طرح جامــع تردد عابران پیاده( 
به عنوان بخشــی از پروژه اولیه می شــود، بدین 
ترتیب از ابتدای امر مســائل و مشکالت مربوط 
به حمل ونقل و ســطح سرویس دهی رفع شده و 
مشــکالت مربوط به عابران پیــاده به عنوان یک 

مسئله قابل حل تبدیل می شود./یافته

 مشترک گرامی؛

در نیمــه دوم ســال حدود۵۰درصــد ازمصــرف بــرق 

خانگــی مربــوط ب روشــنایی مــی باشــد بنابرایــن بــا 

حــذف المپ هــای پــر مصــرف و معیــوب و جایگزیــن 

ــک  ــواده کم ــاد خان ــه اقتص ــای LED ب ــپ ه ــا الم ب

کنیــد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق لرستان

 برچسب انرژی در آبگرمکن
ــازده  ــک باشــد، آن وســیله گرمایشــی دارای ب ــه A نزدی ــرژی ب هرچــه رده ان
ــوخت  ــرف س ــز در مص ــتری نی ــی بیش ــه جوی ــب صرف ــت و موج ــتری اس بیش
ــوان  ــد آبگرمکــن می ت ــش آب مانن ــال در وســایل گرمای ــه طــور مث می شــود ب
ایــن موضــوع را بــه اســتناد نتایــج منتشــره توســط مراجــع ذیصــاح بــه شــکل 

زیــر بیــان کــرد:

در آبگرمکن های دیواری 
۳۷ درصد اتاف انرژی کمتر 
یا ۳۷ درصد صرفه جویی در مصرف سوخت 

۲۰ درصد اتاف انرژی کمتر 
یا ۲۰ درصد صرفه جویی در مصرف سوخت 

اتاف انرژی باال 

در آبگرمکن های مخزنی 
۳۲ درصد اتاف انرژی کمتر 
یا ۳۲ درصد صرفه جویی در مصرف سوخت

 ۲۱ درصد اتاف انرژی کمتر 
یا ۲۱ درصد صرفه جویی در مصرف سوخت 

اتاف انرژی باال

روابط عمومی شرکت گاز لرستان
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یادداشت

اســتاندار لرســتان گفت: مجموعه مدیریت 
ارشد استان از حضور و فعالیت انجمن خیرین 
مسکن ساز در طرح مسکن امید استقبال می 

کند و در این رابطه آماده همکاری است.
به گزارش ایرنا، ســید موسی خادمی شامگاه 
یکشنبه در جلسه ســتاد خیرین مسکن ساز 
استان در محل اســتانداری افزود: انجمن می 
تواند بــا تامین زمبن توســط دولت در طرح 

مسکن امید مشارکت داشته باشد.
وی اظهار داشت: دولت تصمیم جدی و اساسی 
برای ساماندهی بافت های فرسوده و سکونتگاه 
های غیررسمی دارد که انجمن خیرین مسکن 
ســاز می تواند تاثیر بســزایی در مشارکت و 

اجرای طرح کلید به کلید داشته باشد.
استاندار لرستان مسکن را از نیازهای اساسی 
مردم دانســت و گفت: شــاید با رفع مشکل 
مســکن بیش از 50 درصد مسائل شهروندان 

حل شــود بنابرایــن باید اقدامات مســتمر و 
بنیادی در این راستا اجرایی شود.

خادمی با تاکید بر جریان سازی فعالیت خیرین 
در بخش مسکن تصریح کرد: رییس جمهوری 
به صراحت اعالم کــرد زمین های دولت باید 
برای طرح های بازآفرینی عرضه شود بنابراین 
راه و شهرسازی باید زمین ها را شناسایی کرده 
و طرح های مشترکی با انجمن خیرین مسکن 

ساز تعریف کند.
وی ادامه داد: پیشنهاد می شود انجمن خیرین 
مسکن ســاز کمک های بالعوض خود را در 
کنار کمک های بنیاد مسکن برای تسریع در 
روند احداث و مقاوم سازی واحدهای روستایی 

اختصاص دهد.
وی با اشــاره به فعالیت متمرکز ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( در کوهدشت و دلفان 
گفت: با توجه به اینکه مســکن روســتایی از 

فعالیت های مورد تاکید این ســتاد است می 
توان از ظرفیت خیرین در این راســتا استفاده 

کرد.
خادمی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت خیرین 

مسکن ساز در طرح امید، انعقاد تفاهم نامه با 
سازمان های بهزیستی و کمیته امداد و بنیاد 
برکت به منظور فعالیت منســجم و مســتمر 

خیرین در دستور کار قرار گیرد.
رییس هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز 
لرستان نیز گفت: بیش از 600 واحد شهری و 
روستایی توسط این انجمن ساخته شده است.

جعفر قاضی افزود: تفاهم نامه تامین 110 احد 
نیز با کمیته امداد اســتان منعقد شده که در 
این راســتا پنج میلیارد ریال از محل حساب 

100 امام )ره( تامین شد.
وی بــا بیان اینکه بیش از ســه میلیارد ریال 
تســهیالت قرض الحسنه به 200 خانوار اعطا 
شــده گفت: طرح 80 واحدی مســکن مهر و 
ایجاد مســکن در یک زمین چهار هزار و 800 
متری محله پشت بازار خرم آباد در دست اقدام 

است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی لرســتان 
گفت: همزمان با چهلمین سالگرد پیروی 
انقالب اسالمی و در آستانه ایام دهه فجر 
خاطره نویســی و جمــع خوانی کتاب با 
موضوع انقالب اسالمی در سطح کتابخانه 

های عمومی استان برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، فرشــته طهماســبی روز 
یکشــنبه در خصوص تشریح برنامه های 
ایام دهه فجر در گفت و گو با خبرنگاران 
اظهار داشــت: شــاداب ســازی محیط 
کتابخانه ها متناسب با دهه مبارک فجر، 
بازدید دانــش آمــوزان از کتابخانه ها و 
برگزاری نشســت های کتابخوان مدرسه 
ای، از مهمتریــن برنامه هایی هســتند 

که همزمان با چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در ســطح کتابخانه های 

عمومی استان برگزار می شوند.
طهماسبی یادآور شــد: برگزاری مسابقه 
ادارات و  بــرگ چهلــم بــا مشــارکت 
دســتگاههای اجرایی اســتان یکی دیگر 
از برنامــه هــای اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان در ایام بزرگداشت دهه فجر 
اســت. وی افزود: این مسابقه با محوریت 
برگزاری مســابقات کتابخوانی، نقاشی و 
عکاســی برگزار می شود و عالقمندان به 
شرکت در این مســابقه می توانند جهت 
شــرکت در مســابقه و کســب اطالعات 
بیشــتر، به پایگاه اطالع رسانی اداره کل 
کتابخانه های عمومی اســتان لرستان به 
 www.lorestanpl.ir اینترنتی  آدرس 
و یا کتابخانه های عمومی سراســر استان 

مراجعه نمایند.
به گفته وی دیدار با خانواده شهدا و غبار 
روبی و عطرافشانی گلزار شهدا، تجلیل از 
مژگان شــیخی نویسنده متعهد و انقالبی 
کشــور در قالب اجرای طرح سراســری 
چهل قلم ؛ )تجلیــل از اهالی قلم متعهد 
و برجســته( از دیگر برنامه های ایام دهه 

فجر استان است.

مدیــر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان لرســتان از توقیف کامیون های 
حامــل چوب که فاقد مجوز تردد از منابع 

طبیعی باشند خبر داد.
شــیرزاد نجفــی با اشــاره بــه اینکه با 
قاچاقچیان حوزه چوب به شدت برخورد 
خواهد شد، خاطرنشان کرد: هر کامیونی 
که حامل چوب باشد بایستی برای تردد، 
از منابــع طبیعی مجوزهــای الزم را اخذ 

نماید.
وی به مجوزهای صادر شده توسط دیگر 
دستگاه ها اشاره کرد و افزود : در صورت 
عدم تمدید مدت زمان قانونی حمل چوب 
توسط دســتگاه صادر کننده، بار کامیون 
توقیف شده و راننده آن نیز به دلیل حمل 
محموله فاقد مجوز با تشــکیل پرونده به 

مقامات قضایی معرفی می گردد.
نجفی از رانندگان حمل چوب های باغی، 
غیر باغی و.... خواست که حتما مجوز های 
الزم بــرای حمل چوب هایــی که از نظر 
قوانین منابع طبیعی قاچاق محسوب می 
شــوند را، از ادارات منابع طبیعی دریافت 
نموده و در مهلت زمانی مشخص شده در 

مجوز، تردد کنند.
این مقام مســئول با تقدیر از دادســتان 

اســتان که در برخورد قانونی با متخلفین 
حوزه منابع طبیعی و قاچاقچیان چوب از 
هیچ کوششی فروگذار نبوده، خاطرنشان 
کرد : طبق دســتور دادســتانی، چنانچه 
کامیون حامل چوبی، فاقد مجوز از منابع 

طبیعی باشد،توقیف خواهد شد.
نجفی در پایان با یادآوری شــماره تلفن 
۱۵۰۴ امــداد جنــگل و مرتــع گفت : 
اداره منابع  نیروهــای یــگان حفاظــت 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان، به صورت 
شــبانه روزی آماده دریافت هر گونه اخبار 
در رابطــه با تخریب، تصــرف زمین های 
ملی، آتش ســوزی، قطع درختان جنگلی 

و... از طریق این سامانه می باشند.

 محمــدی فــر در اجتماع عظیــم مردم 
در  کوهدشــت  در  گفــت:  کوهدشــت 
بزنگاه های تاریخــی که باید بودجه گرفته 
می شد در جهت تولید و صنعت به دنبال 

کارهای سیاسی بودند.
وی افزود:جوانان فارغ التحصیل و با اصالت 
کوهدشتی چون فضای کار برایشان ایجاد 
نشده، برای یافتن شغل ترک دیار کرده اند.

محمدی فر اظهار کرد: شهرستان کوهدشت 
با دارا بودن ۱۹۱ هزار هکتار اراضی زراعی 
۲۵ درصد کل اراضی زراعی استان لرستان 
را در اختیار دارد و در صورت به ســرانجام 
رسیدن سد معشــوره و آبی شدن حداقل 
۵۰ درصد زمین زارعی این شهرستان این 

پتانســیل را دارد که به قطب کشــاورزی 
استان لرستان تبدیل شود .

این کارشــناس نســایل اقتصــادی افزود: 
مطابق آمارها شهرستان کوهدشت باالترین 

نرخ بیکاری در استان لرستان را دارد
وی عنــوان کرد: بیــکاری جوانــان فارغ 
التحصیل شهرســتان کوهدشت بزرگترین 

چالش این شهرستان می باشد. 
محمدی فــر گفت :ما در گذشــته ای به 
دنبــال تولید و اقتصاد نرفتــه ایم و رفتیم 

دنبال سیاســت، وضعیت امروز کوهدشت 
حاصل کارهای نکرده دیروز است .

وی ادامــه داد:مردم و جوانان کوهدشــت 
انقــالب و والیــت را دوســت و ار مدیران 

ناکارآمد و ضعیف گالیه مند هستند. 
 این کارشــناس تصریح کــرد: باز تعریف 
از فرهنگ کار، به ســرانجام رســیدن  سد 
معشوره و احداث ۱۰ واحد واحد گاوداری 
صنعتی میتواند نســخه شفا بخش معضل 
بیکاری در شهرستان کوهدشت می باشد.

 استاندار لرستان:

دولت از حضور خیرین در طرح مسکن امید استقبال می کند

اخبار

مراســم تکریــم و معارفــه مدیریت 
مخابــرات شهرســتان خرم آبــاد، با 
حضور مدیر مخابرات منطقه لرستان، 
معاونین و جمعی از مدیران در سالن 
ویدئــو کنفرانس ســاختمان ســتاد 

مخابرات منطقه لرستان برگزار شد.
در این مراسم مهندس ابراهیم مهدی 
پــور به عنــوان سرپرســت مدیریت 
معرفی  آباد  مخابرات شهرستان خرم 
و از زحمات مهندس ناصر محمودوند 

قدردانی شد.

مهنــدس مهــدی محمــودی مدیر 
با تشریح  مخابرات منطقه لرســتان، 
سیاســت ها و برنامه های شــرکت 
مخابرات ایران در خصوص انتصابات و 
جابجایی مدیران، از خدمات ارزشمند 
و ماندگار مهندس ناصر محمودوند در 
زمان تصدی مســئولیت ایشان تقدیر 
نمود و بــرای مهندس مهدی پور در 

سمت جدید آرزوی موفقیت نمود.

وی تغییر و تحول را جزیی از فرآیند 
ســازمانی شرکت دانســت و گفت: با 
تغییر و تحوالتی که در سازمان شکل 
می گیرد، فکرها و ایده های جدید و 

نو در امور جاری می شود.

وی با تاکید بر شــاخصه توانمندی و 
تخصص مدیــران در انتصابات اضافه 
کرد: ســعی شــده اســت با تکیه بر 
دانش کار شناســان از مدیران مجرب 
و متخصص نیز در بخش های مرتبط 
استفاده کرده تا بتوانیم برای رسیدن 
به آنچه در نظر اســت ســریع تر و با 

کیفیت تر انجام وظیفه نماییم.

براســاس این گزارش در این مراسم 
حضار از اخالق مداری، اشراف به کار 
مهندس محمودونــد تقدیر کردند و 
ادامه این روند و موفقیت ها  خواستار 

از سوی مدیر جدید شدند.

در ادامــه ایــن مراســم مهنــدس 
محمودوند ضمن اشــاره به ســختی 
وظایف این حوزه اذعان داشت : سعی 
بر انجام حداکثــری وظایف در طول 

این مدت و تحقق آنها بوده است.

وی ضمن تشکر از همراهی، همفکری 
دلســوزانه همه  نقدهای  و همچنین 
همکاران در ســطح مخابرات منطقه 
در طول مســئولیت وی و با اشاره به 
کسب مقامات وصول مطالبات در این 
دوره افزود: کســب ایــن موفقیت ها 
در زمینــه های مختلف کاری، تنها با 
اتکاء بــه توانمندی همکاران از جمله 
دستاوردهای این حوزه و تجلی همت 
تالشگران و همکاران این حوزه بوده 

است.
وی در پایان ســخنان خــود ضمن 
تبریــک به انتصــاب مهندس مهدی 
پور در ســمت جدیدشان برای ایشان 
آرزوی موفقیــت نمــود و از همــه 
همکاران مخابرات شهرستان خرم آبد 
خواستار شد که نهایت همکاری را با 

ایشان انجام دهند.

شایان ذکر است در پایان این مراسم 
با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از سوی 
مدیر مخابرات منطقه، از تالش های 
مهنــدس محمودوند  تقدیر و تجلیل 
بعمل آمد و نیز حکم انتصاب مهندس 
مهدی پور به ایشــان داده شد و برای 
وی در ســمت جدید آرزوی موفقیت 

گردید.
خبر : امیر علی پناهی

کمبود ید یکی از مشــکالت شایع جهانی 
در دنیــای امروز می باشــد. کمبود ید و 
مشکالت ناشی از آن سالها به عنوان یکی 
از مشکالت بهداشتی و تغذیه ای در ایران 
به شــمار می آمده اســت. تا سال 1368 
حدود 20 میلیون نفر از مردم کشــورمان 
با اختالالت ناشــی از کمبود ید دست به 
گریبان بوده اند. با توجــه به پیامد های 
اجتماعی  و  اقتصادی  بهداشــتی،  زیانبار 
کمبود ید، پیشــگیری از اختالالت ناشی 
از آن در اولویت اقدامات بهداشتی کشور 
قرار گرفت. به دلیــل قیمت پایین نمک 
نسبت به سایر اقالم غذایی و اینکه تمامی 
افــراد جامعه، فقیر و غنــی همه نمک را 
روزانــه مصرف می کنند، یــد دار کردن 
نمک در دســتور کار تمامی کارخانه های 
تولید نمک سراســر کشور قرار گرفت و تا 
امروز میزان شــیوع گواتر از 68 درصد به 

6.5 درصد کاهش پیدا کرد.
ید یک ماده ضروری اســت کــه باید از 
طریق مواد غذایی یه بدن برســد و نقش 
تیروییدی  اساسی در ساخت هورمونهای 
دارد ودر عملکرد طبیعی جسمی، عصبی، 
تکاملی همچنیــن باعث عملکرد طبیعی 
مغز و سیســتم عصبی و حفظ و کنترل 
دمای بدن و تولید انرژی و سوخت و ساز 

بدن می شود.
ید به طور طبیعــی در آب و خاک وجود 
دارد ولی اگر خاک منطقه ای از نظر میزان 
ید فقیر باشــد مثل مناطق کوهســتانی 
تمامی محصوالت کشــاورزی ودامی آن 
منطقه از نظر ید ضعیف می باشند و حتما 
باید از منابــع جایگزین مثل نمک ید دار 
این کمبود جبران شــود . کشور ایران در 
کمربندی قرار گرفته است که از لحاظ ید 
بسیار ضعیف است و در استان لرستان به 
دلیل کوهســتانی بودن این کمبود شدید 

تر است. 
بهتریــن منبع غذایی ید گوشــت آبزیان 
دریاهای شــور می باشــد. با وجود اینکه 
آب دریاهای شــور حاوی ید اســت و لی 
نمک دریا حاوی ناخالصی های گوناگون 
از جمله خاک و آهک و فلزات ســنگین 
همچون ســرب یا آرسنیک می باشندکه 
مصرف مداوم آنها باعث تجمع این فلزات 
ســنگین در بدن و ایجاد مسمومیت های 
شدید میگردد و یکی دیگر از عوارض آنها 

ابتال به انواع سرطان ها می باشد 
بهداشــت  مرکز  تغذیــه  کارشــناس   *

شهرستان خرم آباد 

مدیرکل کمیته امداد امام )ره( لرســتان 
گفت: به مناسبت ایام دهه فجر، 6 میلیارد 
ریال اعتبار توسط کمیته امداد به مناطق 

محروم الیگودرز اختصاص یافت.
جاسم محمدی فارسانی اظهار داشت: این 
اعتبار در زمینه تامین اقالم ضروری منزل، 
بسته های غذایی، بسته های بهداشتی و 
کمک به اشتغال بومی در دهه فجر هزینه 

خواهد شد.
وی به رســیدگی این نهاد به مناطق حاد 
با ضریب 9 اشاره کرد و گفت: مددجویان 
تحت حمایت ســاکن در مناطق محروم 
نیازمندی های بیشــتری در زمینه های 
بهداشتی، درمانی،فرهنگی، اشتغال دارند 
که در این زمینه نیز برنامه هایی تدارک 
دیده شــده تا بــا برقــراری کارگاه های 
آموزشی و طرح بیمار یابی زمینه خدمات 

بیشتر فراهم شود.
محمدی فارســانی به خدمــات این نهاد 
در کمک به مناطق روســتایی فاقد برق 
اشــاره کرد و افــزود: از ابتدای امســال 
خدمات تامین اقالم ضروری منزل، بسته 
های غذایی، بســته های بهداشتی به 23 
روســتای فاقد برق با اعتباری بالغ بر 14 

میلیارد ریال کمک و پرداخت شد.
مدیرکل کمیته امداد لرستان افزود: عالوه 
بر این 385 خانوار نیازمند این مناطق نیز 
تحت حمایت هــای تک خدمتی و چند 

خدمتی حسب نیاز قرار گرفته اند./ایرنا

مدیرکل بیمه سالمت لرستان گفت: اکنون 
620 مرکــز درمانی در این اســتان طرف 

قرارداد بیمه سالمت هستند.
شــاهدخت فتحی بیرانوند بیان کرد: یک 
میلیــون و 100 هزار نفر معادل حدود 60 
درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه 
سالمت قرار دارند و از این مجموع یک هزار 

و 180 نفر بیمار خاص هستند.
وی اظهار داشــت: خدمات به این بیماران 
اغلــب به صــورت رایگان ارائه می شــود 
و بیمــاران ام اس در خصــوص داروهای 
خارجی حدود 10 تا 30 درصد فرانشــیز 

پرداخت می کنند.
وی بیان کرد: ســال گذشــته حدود 140 
میلیارد ریال برای بیماران خاص اســتان 

هزینه شده است.
فتحی بیرانونــد ادامه داد: حدود 180 قلم 
داروهای شــیمی درمانــی در تعهد بیمه 
سالمت است که سهم ســازمان در مورد 

113 قلم حدود 90 درصد است.
مدیرکل بیمه ســالمت لرستان همچنین 
گفت: در ســال جاری انضباط مالی قابل 
توجهی در بیمه سالمت لرستان انجام شد 
و مطالبات تمام مراکــز درمانی به صورت 

کامل و به روز پرداخت شده است.
فتحی بیرانوند افزود: در این راســتا 564 

میلیارد ریال مطالبات ســال 96 در تمام 
بخش هــای درمانی خصوصــی، دولتی، 
دانشــگاهی و غیردانشــگاهی در بخــش 

سرپایی و داروخانه پرداخت شد.
فتحی بیرانوند ادامــه داد: 85 درصد افراد 
تحت پوشــش بیمه ســالمت حق بیمه 
پرداخــت نمی کنند ولــی خدمات خوب 

دریافت می کنند.
وی ادامه داد: ماهانه 298 هزار بار مراجعه 
سرپایی به 620 مراکز درمانی تحت پوشش 
بیمه ســالمت وجود دارد که در این راستا 

حدود 66 میلیارد ریال هزینه می شود.
مدیــرکل بیمه ســالمت لرســتان گفت: 
10 هــزار و 500 بار مراجعه بســتری در 
بیمارستان های سطح استان ماهیانه ثبت 
می شــود که در این راســتا حدود 187 
میلیارد ریال برای بیماران بستری در این 

سازمان هزینه می شود./ایرنا

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق 
لرســتان گفت: 140 روستای استان طی 

سه سال گذشته برق رسانی شده اند.
فریــدون خودنیا در آیین بهــره برداری 
همزمان از 52 طرح برقرســانی روستایی 
در روســتای دارونه الشــتر افزود: تعداد 
بســیاری از این روستاها 10 تا 20 خانوار 
و حتــی برخــی نیز کمتــر از 10 خانوار 
داشــته و راههای دسترسی آنها از سخت 

گذرترین مسیرها بوده است.
وی اظهار داشت: سال گذشته از مجموع 
500 میلیــارد ریال اعتبار برق رســانی 
روســتایی کشــور 80 میلیــارد ریال در 
لرستان هزینه شــده که رقم قابل قبولی 

است.
وی تصریح کرد: امســال نیز تاکنون 150 
میلیارد ریــال از منابع مختلف برای برق 
رسانی به روســتاهای استان هزینه شده 
که شــاید این رقم از نظر مهندسی ارزش 
توجیه نداشــته باشــد اما وجــه مطلوب 
آن خدمت جمهوری اســالمی به مناطق 

محروم است.
خودنیا با اشاره به هزینه 2 میلیارد و 170 
میلییون ریالی برق رســانی به روســتای 
داربنه گفت: با فرض جمعیت 10 خانواری 
این روســتا برای هر خانــوار حدود 220 

میلیون ریال هزینه شده است.
وی ادامه داد: با بهره برداری از طرح برق 
رســانی به این روســتا در هفته اخیر، 2 
خانوار به روستا بازگشــته اند و خواستار 
انشــعاب برق شــده اند که این به معنای 
تاثیــر خدمات زیرســاختی در ماندگاری 

روستاییان است.
وی با بیان اینکه اکنون روستای باالی 10 
خانوار فاقد برق در سلســله وجود ندارد 
افزود: تنها یک روســتای پنج خانوار برق 
رسانی نشده که تالش می شود تا ابتدای 
ســال آینده این روستا نیز از این خدمت 

برخوردار شود.
برق رســانی به روستای دارونه متشکل از 
2.3 کیلومتر شــبکه فشــار متوسط، یک 
پســت 25 کیلو ولت آمپر و شبکه فشار 
ضعیفی با هفت دهم کیلومتر طول است.

ایرنا

 620 مرکز درمانی 
طرف قرارداد بیمه سالمت در لرستان هستند

طی سه سال 140 روستای لرستان
 برق رسانی شد

  استقبال پرشور و گسترده مردم والیتمدار شهرستان کوهدشت
 از سخنان مهندس محمدی فر 

يد و مصرف نمك

مدیرکل کمیته امداد لرستان:

6 میلیاردريال به مناطق محروم 
الیگودرز اختصاص يافت

مدير مخابرات
 شهرستان خرم آباد 

منصوب شد

 کتابخوانی با موضوع انقالب در لرستان
 برگزار می شود

 کامیون های حامل چوب که فاقد مجوز
 از منابع طبیعی باشند توقیف خواهند شد

  نسترن بهادری



فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل )ع( لرستان:

انقالب اسالمی مانند خورشید در جهان می درخشد

مدیرکل راه و شهرســازی لرستان گفت: 
535 میلیــارد و 70 میلیون ریال زمین 
دولتی و ملی اســتان طی 9 ماهه امسال 

رفع تصرف شده است.
به گــزارش ایرنا ، رضــا خالقی در جمع 
خبرنگاران افزود: در این راستا هشت هزار 
و 820 متر مربع زمین دولتی رفع تصرف 
و ســه هزار و 682 متر مربع نیز خلع ید 

شده است.
وی اظهار داشت: یگان حفاظت از اراضی 
اداره کل راه و شهرســازی لرســتان به 
صورت 24 ساعته در 2 شیفت گشت زنی 
داشته و از اراضی ملی محافظت و با افراد 
فرصت طلب و زیاده خواه برخورد قانونی 

می کند.
وی بیــان کــرد: جلوگیــری از اخالل، 
تصرف، تجاوز، تخریب و دخالت در اراضی 
عمومی، تشــکیل پرونــده قضایی برای 
متخلفان، متصرفان و متجاوزان از وظایف 
و اختیارات یگان حفاظت از اراضی است.

وی یادآور شد: امیدواریم هر شهروند برای 
برخورد با افراد سودجو و حفظ منابع ملی 
و دولتی به عنــوان اموالی که متعلق به 
همه مردم اســت یک نیروی حفاظت از 

اراضی باشد.
خالقی ادامه داد: شــهروندان در صورت 
مشــاهده هرگونه تعرض به منابع ملی و 
دولتی با شــماره تلفن 06633201890 

داخلی 236 تماس حاصل نمایند. 

خانــم زهراکار  با 29 ســال ســابقه به 
عنوان مدیر پرستاری بیمارستان شهید 
رحیمی و با مدرک کارشــناس ارشــد 
پرستاری  از طرف دانشگاه علوم پزشکی 
لرستان به عنوان پرستار نمونه کشوری 
از اســتان لرســتان به وزارت بهداشت 

معرفی گردیده است.
ضمن تبریک به خانم زهراکار امید است 
در ظــل توجهات حضــرت حق همواره 

موفق و سربلند باشند 
خبر سکینه سوری

 535 میلیارد ريال
 زمین ملی در لرستان رفع 

تصرف شد

»ناهید زهراکار« پرستار نمونه 
کشور  در سال 97 شد

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد بشرح ذیل :  

-1پرونده کالســه  1277/96 و رای شــماره   5618 مورخ 8/13/ 97به تقاضای کرم رضا میر 
رضائی فرزند فضل اله نســبت به ششدانگ یک باب عمارت  به مساحت 114متر مربع  مجزی 
شــده از پالک- فرعی از 38- اصلی بخش دو خرم آباد  خروجی از مالکیت  مالک اولیه )رسمی 

( پاپا ماسوری.
2-پرونده کالســه  361  و رای شــماره  1006318  مورخ  97/8/29  به تقاضای  اسماعیل 
فاضلی ســرابی فرزند  ابراهیم نسبت به ششدانگ یک باب عمارت  به مساحت 227/97 متر 
مربــع  از پالک – فرعی از 2190- اصلی بخش یک خروجی از مالکیت مالک اولیه ) رســمی ( 

هاشم شکاری .
رســیدگی و تائید و انشــاء گردید ،مراتب در اجــرای قانون ماده 3 تعییــن تکلیف و  اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشــار  و محلی آگهی انتشــار و عالوه بر آن در روســتا ها الصاق تا 
چنانچه اشــخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ  نشر اولین آگهی و در روستا هااز 
تاریخ الصاق  به مدت  2ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
تســلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف اســت  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
ومبادرت به تقدیم  دادخواســت به مراجع قضایی ذیصالح  اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت 
تحویل  ثبت اســناد نماید و ادامــه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشــد در غیر 
اینصورت  متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور  ویا  عدم 
وصول  اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در 
هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155568 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/17

ملک نیاز اسداللهی  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13- آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل :  

پرونده کالسه 1279و رای شماره 1003530مورخه 97/5/27 به تقاضای علی محمد رشیدی 
فرزند  ولی نسبت به ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی  آبی کار به مساحت 72244 مترمربع 
مجزی شــده از پالک فرعی از  109-اصلی  واقع در بخش 9خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 

اولیه )رسمی ( علی محمد رشیدی.
رســیدگی و تائید و انشــاء گردید ،مراتب در اجرای قانون تکلیف و  اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار  و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ  نشر اولین آگهی و در روستا هااز تاریخ الصاق  به مدت 2ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ومبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح  اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل  ثبت اســناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت  متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواســت و پس از انقضای مدت مذکور  و یا عدم وصول اعتراض ســند مالکیت مورد 
تقاضا براســاس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 

تاریخ انتشار نوبت اول:97/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/17

ملک نیازاسداللهی
رئیس  ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13- آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل :  

پرونده کالســه 818و رای شماره 5507 مورخه 97/8/16 بنام زینت بیرانوند فرزند شیر علی  
ششــدانگ یک باب عمارت به  مساحت 117/84 مترمربع مجزی شده از18  فرعی از 10 اصلی 

بخش 2خروجی از مالکیت آقای شمشیر گله دار .

رســیدگی و تائید و انشــاء گردید ،مراتب در اجرای قانون تکلیف و  اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار  و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ  نشر اولین آگهی و در روستا هااز تاریخ الصاق  به مدت 2ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ومبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح  اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل  ثبت اســناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت  متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواســت و پس از انقضای مدت مذکور  و یا عدم وصول اعتراض ســند مالکیت مورد 
تقاضا براســاس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155594

تاریخ انتشار نوبت اول:97/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/17

ملک نیازاسداللهی
رئیس  ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

با مجوز ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
لرســتان قیمت نان لواش در این استان با 
21 درصد افزایش 200 تومان شد.ســفره 
فقرا کوچک تر شــدبه ایــن ترتیب طبقه 
متوسط و به ویژه اقشار ضعیف جامعه که 
برای تهیه نان لــواش 165 تومانی هم با 
مشــکل مواجه بودند، از این پس باید هر 
دانه نان لواش که در استان پرمصرف ترین 
نان محســوب می شــود را هر دانه 200 
تومــان خریداری کنند.ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت لرستان این افزایش قیمت 
را ناشــی از تصمیم و مصوبه شورای آرد 
و نان اســتان دانســته و اعالم کرده: این 
سازمان نقش نظارتی دارد و قیمت گذاری 
نــان بر عهده آن نیســت.در عین این که 
تاکید شــده که لرستان جزء چهار استان 
آخر در کشــور هست که مشمول افزایش 
قیمت شده اســت، اما مسئوالن صنعت، 
معدن و تجارت اســتان نگفته اند در چند 
سال گذشــته که در بیشتر مناطق کشور 
از توســعه نیافته تا برخوردار، قیمت نان 
ســنگک بین 750 تــا 800 تومان بوده، 
برچه اساسی نانوایی های سنگک پز استان 
هــر دانه نان را دارند بــه خلق اهلل 1000 

تومان می فروشند؟!
از این گذشــته، اگر بگوییم که هیچ گونه 
نظارتی بر نانوایی های استان نیست، سخن 
به گزاف نگفته ایم؛ بر اساس اعالم سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت، از 2 هزار واحد 
نانوایی در اســتان 539 واحد در خرم آباد 
فعال است؛ سایر شهرهای استان را یقین 
ندارم ولی از تعداد واحدهایی که در مرکز 
اســتان وجود دارد اعم از لواش، تافتون، 
ســنگک و نان محلی به ندرت نانوایی های 

هســتند که وزن چانه آن ها قانونی و آن 
چیزی است که باید باشد.

 چند روز پیش برای خرید نان ســنگک 
به یکی از نانوایی های سطح شهر خرم آباد 
مراجعه کردم، شــاطر چانه خمیر را روی 
تخته انداخته و در حال ورز دادن آن بود، 
به او گفتم: "خــودت را اذیت نکن و زیاد 
با ایــن خمیر کلنجار نــرو، چانه ات چانه 
یک نان لواش اســت هــر کاری کنی نان 
ســنگک دل و درســتی نمی شود! مکثی 
کرد و جــواب داد: جنــاب، صاحب کارم 
می گوید باید از هر کیســه آرد فالن عدد 
نــان دربیآید، من مأمــورم و معذور! به او 
گفتــم از قدیم گفتن »نــوِن وا کور ُبهور 
ُخدانِه ما بین کو« ســکوت کرد و حرفی 

برای گفتن نداشت."
از چند ماه پیش بازار دچار فراز و نشیب و 
تالطم زیادی شده و قیمت بیشتر اجناس 
به صورت غیرقانونی گران شــده اســت، 
تاکنون هیچ مســئول دولتی و صنفی این 

افزایش قیمت ها را تائید نکرده است.
وقتی مسئوالن گران شــدن برخی اقالم 
نشان دهنده  می کنند،  تصویب  را  مصرفی 
این اســت که بــازار دارد بــرای متولیان 
تعیین تکلیف می کند و نه مسئوالن برای 
بازار! و در حقیقت دالالن و ســودجویان 
هســتند که دارند با کنتــرل بازار، عرصه 
را بــر مــردم تنگ تر می کننــد و در این 
بازار آشــفته و به قول لــری خودمان در 
این »بهل ِبشــوی« اقتصادی سفره مردم 
بی بضاعت و قشر متوسط جامعه است که 

دارد هر روز کوچک و کوچک تر می شود.
پس آمایش ســرزمین برای چیســت؟ از 
چند ســال پیش مســئوالن ارشد کشور 
اختیار بعضــی تصمیم گیری ها را بر عهده 
مسئوالن اســتانی و محلی گذاشته اند تا 
این مســئوالن با بررسی شرایط محیطی 
و رعایت جوانب امــر، تصمیم مقتضی را 

بگیرند.
بــر این اســاس شــورای آرد و نــان از 
کانون های تصمیم گیر در لرســتان است 
که با توجه به شــرایط محلی می بایست 
در خصــوص نــان که قــوت غالب مردم 
این اســتان اســت تصمیم گیری الزم را 
نانوایی های  بررســی وضعیت  اما  بنماید؛ 
استان و تخلف های متعدد این واحدهای 
گران فروشی،  کم فروشــی،  از  اعم  صنفی 
فــروش قاچاق و خارج از شــبکه آرد و...

نشان می دهد که عمده وظایف این شورا 
منحصر به قیمت گذاری شــده که در این 

بخش هم متأســفانه رعایــت حال قاطبه 
مردم این اســتان که زیر بار مشــکالت و 
گرانی های اخیر کمر خم کرده اند، نشــده 

است.
صرف نظر از قشر مرفه و به اصطالح دهک 
بــاالی جامعه که درصد باالیی را شــامل 
نمی شوند، بیشــتر اهالی این استان برای 
تأمین مایحتاج زندگی با مشــکل مواجه 
هســتند، ضروری اســت که مسئوالن در 
تصمیم گیری هــا، دهک های پایین و کف 

جامعه را مالک قرار دهند.
در حالی در لرستان قیمت نان لواش 21 
درصد گران شده که در برخی استان های 
برخــوردار که شــهروندان آن هــا از نظر 
ســطح درآمدی قابل قیاس با لرســتان 
نیســتند، افزایش 10 درصدی قیمت نان 

به نانوایی ها ابالغ شده است.
 ضمن این که با پخش خبر افزایش قیمت 
نان لواش در اســتان در چند روز گذشته، 
نانوایان سنگک پز در خرم آباد که تا حاال 
نان هر دانه 750 تومان را 1000 تومان به 
مردم می فروخته اند، منتظر افزایش دوباره 
قیمت هستند؛ به همین دلیل بازهم وزن 

چانه ها را کمتر کرده اند!
ُپر واضح است که بخش اعظمی از گرانی ها 
و نا به ســامانی های موجود در بخش های 
مختلف به ویژه بازار استان، خارج از اختیار 
و اراده دســتگاه های مسئول است و حاال 
که مســئوالن حکــم به افزایــش قانونی 
برخی اقالم مصرفی خانوارها از جمله نان 
داده اند، بیش از گذشــته بــر کم و کیف 

کار نانوایی ها نظــارت کنند تا مردمی که 
برای تهیه نان موردنیــاز خانواده خود از 
این پس مبلغ بیشــتری را باید بپردازند، 
حداقل شــاهد کاهش وزن و کیفیت نان 

مصرفی نباشند.
گنــدم یکــی از محصــوالت راهبردی و 
اســتراتژیک و همان طور که در باال گفته 
شــد »نان« قوت غالب مردم این اســتان 
است؛ نان دیگر پســته و آجیل شب یلدا 
نیســت که مردم از خیــرش بگذرند و به 
قول لری خودمان »گنم بریشته و کنجی 
وشاینه«)گندم برشته و کنجد و شاه دانه( 
را جایگزین آن کنند؛ نان پای ثابت سبد 

غذایی خانوارهای لرستانی است.
در عین این که باید به دغدغه های به حق 
نانوایان زحمت کش و ســایر صنوف توجه 
شــود، در تصمیم گیری هایی که به جیب 
مــردم و سرپرســتان خانوارهــا مربوط 
می شــود، باید تمام جوانــب امر در نظر 

گرفته شود.
مسئوالن محترم تصمیم ساز و تصمیم گیر، 
در مواقعی که می خواهید تصمیمی بگیرید 
خودتان را جای کارگران شــهرداری هایی 
که چند ماه حقوق معوقه دارند، کارکنان 
واحدهای اقتصادی مشکل دار و تعطیل و 
کارگران بقچه به دستی بگذارید که صبح 
تا شب گوشــه میادین در مرکز استان و 
سایر شهرها به امید پیدا کردن یک لقمه 

نان برای زن و بچه خود پرسه می زنند!
به دالیل مختلف کــه پرداختن به آن در 
حوصله این نوشتار نیســت، لرستانی که 
مهد و خاســتگاه تمدن در ادوار مختلف 
تاریخ بوده به فالکت افتاده اســت؛ کافی 
اســت نگاهی به فهرســت تبعیدگاه های 

ایران بیندازید.

افزایش چراغ خاموش قیمت نان در لرستان
سفـره فقـرا کوچك تر شـد

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل )ع( لرستان 
گفت: انقالب اســالمی به لطــف خدا مانند 

خورشید در جهان می درخشد.
ســردار مرتضی کشکولی در همایش انس و 
مودت پیشکســوتان عرصه جهاد و شهادت 
در شهرســتان پل دختر گفت: مردم ساالری 
دینی دســتاورد بزرگ انقالب اسالمی است 
که پس از 1400 ســال از ظهور اســالم در 
ایران حاکم شــد. وی افــزود: در طول این 
40 ســال ماهیت و شــکل حکومت دینی 
است و خللی در آن رخ نداده است. فرمانده 
ســپاه حضرت ابوالفضل )ع( استان لرستان 
گفــت: مردم طــی 2 هزار و 500 ســال از 
دوران شاهنشاهی تماشاچی، نوکر شاهان و 
کدخداها، ارباب ها و هیچ کاره بودند و انقالب 
اســالمی برای نخســتین بار همه چیز را به 

مردم داد و مردم حاکم هستند.
وی افزود:امام راحل مردم را صاحب همه چیز 
حکومت دانســتند و در یک  بحث مشارکت 
سیاسی یک جمله طالیی فرمودند و گفتند 
میزان رأی ملت اســت؛ یعنی قانون اساسی، 
رهبر، رئیس جمهور و شورای نگهبان همه به 

انتخاب مردم است.
سردار کشــکولی به فرمایشات مقام معظم 

رهبــری در رابطــه با نقش مردم اشــاره و 
خاطرنشــان کــرد: به فرموده مقــام معظم 
رهبــری بــدون آرا و حضور مــردم، نظام 
اسالمی ســرپا نمی شــود و نمی ماند، یعنی 
اصل آرا، حضور و تعلق خاص مردم است که 

انقالب می تواند سرپا بایستد.
وی بــه دالیل ناهنجاری هــای امروز جامعه 
اشــاره کرد و افزود: حکومت مردمی اســت 
اما مردم به علــت هیجانات قومی، مذهبی، 
سیاســی، جناحی و غیره گاهــی اوقات در 
بعضی جاها به افراد ناکارآمد رأی می دهند و 
آن شخص همه کاره می شود که بروز و ظهور 

آن ناکارآمدی است.
سردار کشکولی با بیان این که ما بلد نیستیم 
از این همه کاره بودنمان درســت اســتفاده 
کنیم، خاطرنشــان کرد: کســی که دستش 
پاک نیســت و ناسالم اســت وقتی انتخاب 
می شود به پارتی بازی و دروغ و دغل متوسل 
می شــود. وی خطــاب به مردم افــزود: در 
انتخابات مختلف طرفدار هر حزب و جناحی 
که هستید افراد خوب، کارآمد و پاک دستی 
که مردمی هستند و دغدغه دین و انقالب را 

دارند انتخاب کنید.
فرمانده ســپاه حضرت ابوالفضل )ع( استان 

لرستان گفت: دشــمن به واسطه اشتباهات 
مــا با بوق کرنا می گوید اســالم، جمهوریت 
و ولی فقیــه ناکارآمد اســت؛ در صورتی که 
حاصل خون شــهدا از دست نرفته و انقالب 
اســالمی به لطف خدا مانند خورشــید در 
جهان می درخشــد اما در داخل ما درگیر 2 
موضع فشــار خارجی و تحریم و خوب رأی 

ندادن هستیم.
وی افزود: مســتکبران جهان در طول تاریخ 
در کشــورها نفــوذی داشــتند و اکنون آن 
نفوذی و اســتحاله شده ها هر جا هستند در 
تمام نقاط کشور فعالیت دارند و وضعیت را 
به هــم می زنند و افرادی نیــز در دام آن ها 
کرد:  هستند. سردار کشــکولی خاطرنشان 
در کشور و شــاید در این شهرستان افرادی 
هســتند که تنها به صرف این که هوادار فالن 
شــخص و باند بوده اند بدون آن که تجربه ای 
داشته باشند و یا کار بلد باشند تنها به خاطر 
آن که نوکر فالن شــخصیت بودند مســوول 
می شوند در حالی که هیچ کاری از دستشان 
بــر نمی آید. وی با بیان این که نباید مســیر 
انقــالب را گم کنیم، افزود: کشــور ما امروز 
مردمی ترین  و  اســالمی ترین  مستقل ترین، 
کشــور جهان اســت که برای این استقالل 

می شــود هزاران شــهید داد و در ســایه و 
برکت این آزادی برخی افراد با این که ممکن 
اســت مبانی را قبول نداشته باشند اما رأی 
می آورند. فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل )ع( 
استان لرستان گفت: باید قدر این استقالل را 
بدانیم و با تکیه بر ظرفیت ها و امکانات داخلی 

و نگاه به درون روی پای خود بایستیم.
سردار کشکولی رأی دادن بر اساس هیجانات 
قومی و سیاســی و به دور از عقالنیت و عدم 
مطالبه گــری را از دالیل ناهنجــاری امروز 
دانست و خاطرنشان کرد:امربه معروف و نهی 
از منکــر جز فروع دین و واجب الهی بوده و 

مطالبه گری از مسووالن نیز پس از به دست 
گرفتن مســوولیت، یک نوع نهــی از منکر 
اســت. وی افزود: هنوز هم جوهر حکومت 
اســالم، دین و مذهب تشیع است و ذره ای 
خلــل در آن ایجاد نشــده و پارتی بازی ها، 
رشوه خواری، دروغ و دغل ها، ناهنجاری های 
فردی، جمعی، سیاسی و ... مربوط به اسالم، 
دین و انقالب نیست، بلکه مردم باید به بلوغ 
برسند و فضای مطالبه گری و امر به معرف و 

نهی از منکر در جامعه ترویج پیدا کند.
فرمانده ســپاه حضرت ابوالفضل )ع( استان 
لرســتان گفت: قانون اساســی ما بر اساس 
دین و قرآن نوشته شده، به تأیید امام راحل 
رسیده و امام آن را به تأیید مردم رسانده تا 
با رأی دادن مردم در جامعه ساری و جاری 
شود. ســردار کشکولی خاطرنشان کرد: امام 
و مردم 40 سال پیش حاکمیت را از حلقوم 
شاه و بیگانگان انگلیس و آمریکا و مستکبران 
عالم درآوردنــد و تحویل مردم دادند و امام 
حتی نگفــت نیم درصد برای من بلکه گفت 
همه اش برای مردم، و به مردم گفت شما به 
خبرگان در شهرســتان ها و نمایندگان رأی 
بدهید تا بیایند قانون اساســی وضع کنند و 

رهبر انتخاب کنند. فارس
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جلسه مشترک مسئوالن نیروی انتظامی 
استان لرستان و رؤســای دانشکده های 
دانشگاه لرســتان و مدیران کارآفرینی و 
پژوهشی این دانشــگاه، برگزار و موافقت 
نامــه های همــکاری مشــترک علمی و 

پژوهشی، مبادله شد.

این جلســه به ریاست سرهنگ سیدعلی 
انتظامی  فرمانده  جانشــین  میراحمدی، 
استان لرستان، در محل ستاد فرماندهی 

نیروی انتظامی لرستان برگزار شد.
تقویــت  بــر  میراحمــدی،  ســرهنگ 
همکاریهای مشــترک علمی و پژوهشی 
بین دانشگاه لرســتان و نیروی انتظامی 

استان، تأکید کرد.

ســرهنگ میراحمدی، گفت:»تعامل بین 
محققــان و پژوهشــگران دانشــگاهی و 
پلیس، برای رفع برخی چالشــها همچون 
آسیبهای اجتماعی، بایستی بیشتر شود و 

گسترش یابد«.   
ایــن جلســه، ســرهنگ محمدرضا  در 
مرادیــان، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی 
لرســتان،  اســتان  انتظامــی  نیــروی 
گفت:»پلیــس، این آمادگــی را دارد که 
همکاری خود را با محققان و پژوهشگران 
دانشــگاهی در جهت انجــام تحقیقات و 

پژوهشهای کاربردی، تقویت نماید«.
وی توضیح داد:»مرکز تحقیقات کاربردی 
زمینه  در  لرســتان،  انتظامــی  نیــروی 
بنیان،  تحقیقات و پژوهشــهای دانــش 

اقدامات خوبی انجام داده است«.  

مدیــر ارتباط بــا جامعــه و کارآفرینی 
الدین  دانشگاه لرســتان، دکتر سیدنجم 
الماسی، از آمادگی دانشگاه لرستان برای 
انعقــاد تفاهم نامه هــای متعدد علمی و 
پژوهشی در زمینه های مختلف با مراکز 

مختلف از جمله پلیس، خبر داد. 

دکتر الماســی، گفت:»هرچقــدر بتوانیم 
پژوهشــها و تحقیقــات کاربــردی را در 
جامعــه تقویت کنیم در رفع چالشــها و 

مشکالت نیز موفق تر خواهیم بود«.
رؤســای دانشــکده های علوم اقتصادی 
و اداری )دکتــر طاهری نیــا(، علوم پایه 
)دکتر دادســتانی(، کشــاورزی و منابع 
طبیعی )دکتر شاکرمی(، فنی و مهندسی 
)دکتر امیدی نسب(، مدیر امور پژوهشی 
دانشگاه لرستان )دکتر احمدی خلجی( و 
مدیر گروه همکاریهای علمی بین المللی 
دانشگاه لرستان )دکتر حاتمی کن کبود( 
نیز نقطه نظرات خود را در راستای تقویت 
همکاریهای مشــترک علمی و پژوهشی، 

بیان نمودند.  
 در ادامــه، موافقــت نامه هــای مختلف 
همکاریهای مشــترک علمی و پژوهشی، 

مبادله شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان 
در فهرست سرآمدان علمی ایران/ 
رتبه 17 دانشگاه لرستان در کشور

دکتر محســن عادلی، عضو هیئت علمی 
دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان )گروه 
شــیمی آلی(، با کســب 297 امتیاز، در 

فهرســت گروه الف سرآمدان علمی ایران 
قرار گرفت.

 فدراسیون ســرآمدان علمی ایران، تحت 
حمایــت و مدیریــت معاونــت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، تعداد 70 نفر از 
محققان کشور را در سال 1397 به عنوان 

سرآمد علمی کشور انتخاب کرده است.
این افراد در دو قالب گروه الف و ب )50 

نفر اول و 20 نفر دوم( انتخاب شده اند.

در این راســتا، دکتر محسن عادلی، عضو 
هیئت علی دانشــکده علوم پایه دانشگاه 
لرســتان )گروه آموزشی شــیمی آلی(، 
با امتیــاز 297 ، در فهرســت گروه الف 
فهرست سرآمدان علمی ایران قرار گرفت.

در این رابطه، معــاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه لرســتان، دکتر محمد فیضیان، 
می گوید:» فدارســیون سرآمدان علمی 
ایران بر اساس آیین نامه انتخاب و حمایت 
سرآمدان علمی، و پس از بررسی وضعیت 
علمــی 250 نفــر از پژوهشــگران واجد 
شرایط کشــور، از 70 نفر آن ها در قالب 
پژوهانه و همکاری تحقیقاتی دانشجویان 

پسادکترا، حمایت خواهد کرد«.

گفتنی اســت دانشگاه لرستان از بین 33 
دانشگاه و مؤسســه آموزشی و پژوهشی 
کشور، در رتبه 17  رتبه بندی فدراسیون 
سرآمدان ایران )معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری(، قرار گرفته است. منبع 
خبر: معاونت پژوهش و فناوری دانشــگاه 

لرستان.

مراسم گرامیداشــت روز ملی هوای پاک 
با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
لرستان، معاون تربیت بدنی و رئیس اداره 
سالمت اداره کل آموزش پرورش استان و 
همچنین حضور گسترده و پر شور دانش 
آموزان با شــعار " هوای پاک، مســئوالن، 
مردم "  در دبستان شاهد شهرستان خرم 

آباد برگزار گردید.

در این مراســم مدیر کل حفاظت محیط 
زیست لرستان ضمن گرامیداشت روز ملی 
هوای پاک ، دانش آموزان را آینده سازان 
فردای کشور دانست و بر ضرورت و توجه 
جدی و نگاه ویژه مسئولین برای فرهنگ 
ســازی و آموزش کــودکان در خصوص 

مسایل زیست محیطی تاکید نمود.
 فتحی بیرانوند با اشــاره به اصل پنجاهم 
قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را 
یک وظیفه همگانی دانست و گفت: یکی از 

مهمترین اقدامات برای حفاظت از محیط 
زیســت و جلوگیری از تخزیب آن آموزش 
و فرهنگ سازی در بین آحاد جامعه است 
، چرا که دامنه مســائل زیســت محیطی 
و چالشــهایی که با آنها دست به گریبان 

هستیم بسیار وســیع بوده و یک دستگاه 
به تنهایی نمی تواند این چالشــها را رفع 
نمایــد و نیازمند عزم همگانی برای مقابله 

با مخاطرات و چالشــهای زیست محیطی 
هستیم. 

وی  بــا تاکید بر اهمیــت و جایگاه ویژه  
آمــوزش و پرورش در بین دســتگاههای 
اجرایــی بیان داشــت:  نقــش آموزش و 
پــرورش در آینده کشــور و  تربیت افراد 
مســئول و حساس نســبت به موضوعات 
زیست محیطی بسیار موثر و حیاتی است.  
مدیرکل حفاظت محیط زیســت لرستان  
در ادامــه با ارائــه توصیه های زیســت 
محیطی و راهکارهای ساده برای کودکان 
از آنها خواســت که بعنوان همیار محیط 
زیست در حفاظت و حراست از نعمت های 

خدادای کوشا باشند.  
معاون تربیت بدنــی اداره کل آموزش  و 
پرورش اســتان لرســتان نیز با تاکید بر 
اهمیت آموزش  و فرهنگ ســازی در بین 
دانش کــودکان و نوجوانان گفت : اعتقاد 
ما بر این است که ما حامی محیط زیست 
نیســتیم ، بلکه جزئی از محیط زیســت 
هســتیم و باید با تمام توان در حفاظت از 

آن کوشا باشیم.
ایشــان همچنین از گزارشــی از اقدامات 
زیست محیطی این حوزه از جمله انتخاب 
ســمندر لرســتانی بعنوان نماد مسابقات 
ورزشی و نیز توزیع و کاشت نهال در سطح 

استان ارائه نمود.
گفتنی اســت:  این مراســم با شــکوه با 
اجرای ســرود هــای زیســت محیطی و 
برپایی ایستگاه نقاشی با موضوعات زیست 
محیطی همراه بود که از دانش آموزان برتر 

با اهداء جوایزی تقدیر بعمل آمد.

مبادله موافقت نامه های همکاری مشترک علمی و پژوهشی
 دانشگاه لرستان و پلیس استان

ضرورت فرهنگ سازی
 مسایل زیست محیطی در جامعه

هفته نامه اجتماعی، فرهنگی کلماکره

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی لرستان، بر 
ضرورت اختصاص تسهیالت برای احداث واحدهای 

مسکونی نیازمندان در این استان تاکید کرد.
مســعود رضایی در جلسه ستاد خیرین مسکن ساز 
لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه انجمن خیرین 
مسکن ســاز لرســتان اقدامات مطلوب فراوانی در 
سطح اســتان انجام داده است، اظهار داشت: پروژه 
های مختلفی از ســوی این انجمن در شــهرهای 
مختلــف بروجرد، الیگودرز، خرم آبــاد و ... احداث 

شده است.
وی با تاکید بر اینکه برنامه های خوبی نیز از سوی 
این انجمن در دست اقدام است، افزود: با این وجود 
برای ادامه مســیر فعالیت ایــن انجمن، نیازمند به 
حمایت هــای ارگان های دولتی، مدیریت ارشــد 
اســتان و همچنین اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
بــرای تامین ودیعه، رهن و ... خانــه نیازمندان در 

سطح استان هستیم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی لرستان، بیان 
داشت: همچنین حمایت همه جانبه اداره کل راه و 

شهرسازی استان در این حوزه ضروری است.
رضایی با تاکیــد بر اختصاص مســاعدت مالی در 
قالب تســهیالت برای احداث هزار واحد مســکونی 
در مناطق حاشــیه ای شهرها، روستاها و ... استان، 
عنوان کرد: همچنین جلســه ای با حضور لرستانی 
های مقیم مرکز بــرای همکاری و کمک به انجمن 

خیرین مسکن ساز استان برگزار شود.
وی تاکید کرد: همچنین اراضی تجاری سایت های 
مســکن مهر در اختیار انجمن خیرین مسکن ساز 
استان قرار داده شود تا منافع حاصل از این امر نیز 
در راســتای کمک به افراد نیازمند اختصاص پیدا 

کند.
وی خاطرنشان کرد: سیستم  بانکی با ارائه تسهیالت 
قرض الحســنه برای ودیعه و رهــن می تواند نقش 

بسزایی در خانه دار شدن محرومان ایفا کند.
مدیرکل بنیاد مســکن لرســتان بر ضرورت احداث 
حداقــل یک هزار واحــد برای خانوارهــای مناطق 
حاشیه ای شــهرهای اســتان تاکید و تصریح کرد: 
شایسته اســت منابع اعتباری برای ساماندهی این 
افراد از سوی ستاد فرمان امام)ره( پیش بینی شود. 
رضایی بیان داشــت: همچنین در راستای بهره وری 

بیشتر از ظرفیت ها، انجمن لرستانی های مقیم مرکز 
و افراد ذی نفوذ باید جلســاتی را با هدف کمک به 
انجمن و هماهنگی بیشتر با خیرین برگزار نمایند. 
وی با تاکیــد بر ضرورت واگــذاری اراضی تجاری 
سایت های مسکن مهر به انجمن خیرین مسکن ساز، 
افــزود: عالوه بر تکمیل واحدهای نیمه تمام، منافع 
حاصل شــده برای تامین منابع مالــی و کمک به 

محرومان صرف می شود.

افتتاح حدود ۵ هزار واحد مسکونی برای 
خانواده های دارای ۲ معلول

مدیرعامل انجمن خیرین مســکن ســاز کشــور، 
از افتتــاح حدود پنــج هزار واحد مســکونی برای 

خانواده های دارای دو معلول در کشور خبر داد.
کیومرث سلگی در جلسه ستاد خیرین مسکن ساز 
لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
۳۱ مرکز اســتان در کشور دارای تشکیالت خیرین 
مســکن ساز است، اظهار داشــت: همچنین حدود 
۱۲۰ شهرســتان نیز در سطح کشور دارای انجمن 

خیرین مسکن ساز است.
وی با بیان اینکه این انجمن در استان نیز اقدامات 

مطلوبی انجام داده اســت، عنــوان کرد: تعدادی از 
خیریــن، خیر اندیــش که عمدتا از ســرمایه های 
اجتماعی استان هســتند، دور هم جمع می شوند 
و امکانات و منابع خــود را صرف کمک و خانه دار 

شدن محرومان می کنند.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور با تاکید 
بر ضرورت اســتفاده بهتر و بیشتر از این انجمن در 
سطح استان، ادامه داد: هم انجمن باید تالش های 
بیشــتری را داشته باشــد و هم مدیریت استان در 
این خصوص حمایت های بیشــتری در این رابطه 

داشته باشند.
ســلگی با بیان اینکه در کل کشور حدود ۴۰ هزار 
واحد مسکن ویژه خانواده های محروم و دو معلول 
توســط انجمن خیرین مسکن ســاز در دستور کار 
قرار گرفته اســت، بیان داشت: از این تعداد، حدود 
۳۰ هزار واحد به اتمام رســیده و هر استان حدود 
هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ واحد اجرایی شده است. 
وی با تاکید بر اســتفاده از ظرفیت لرســتانی های 
مقیم خارج از اســتان و کشور، افزود: در این راستا 
می طلبد که این ظرفیت با حمایت مدیریت ارشــد 
استان سازماندهی شوند. مدیرعامل انجمن خیرین 

مســکن ساز کشور با اشــاره به فعالیت این انجمن 
در بافت های فرســوده نیز، تصریح کرد: اگر هیئت 
مدیره انجمن در این رابطه در اســتان برنامه داشته 
باشند می توانیم به این حوزه نیز ورود پیدا کنیم و 

بخشی از بافت های فرسوده را احیا کنیم.
ســلگی در ادامه با اشــاره به اینکه بــرای تکمیل 
واحدهــای مســکن مهــر نیمــه کاره، واحدهای 
بالتکلیف در سایت های مسکن مهر و ... نیز انجمن 
می تواند ورود پیدا کند، ادامه داد: از منافع این امر 
می تواند برای تامین مسکن محرومان استفاده کند.

وی با اشــاره به خانواده های بدسرپرست و یا زنان 
سرپرست خانوار، بیان داشت: این آمادگی از سوی 
انجمن وجود دارد کــه ۳۰ درصد از نیاز مالی یک 
واحد مسکونی این قشــر در قالب خرید، رهن و یا 
تعمیرات را کمــک صورت گیرد. مدیرعامل انجمن 
خیرین مسکن ساز کشــور، بیان داشت: همچنین 
پیشــنهاد داریم که ۷۰ درصد باقی مانده نیز از این 
امر توســط ستاد فرمان اجرایی حضرت امام)ره( در 

قالب یک تفاهم نامه عملیاتی شود.
ســلگی با بیان اینکه احداث واحد مســکونی برای 
حدود ۱۴ هزار خانواده دارای دو معلول در ســطح 

کشور با حمایت بنیاد مســتضعفان، بنیاد مسکن، 
سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی با دبیری 
انجمن خیرین مسکن ساز در دستور کار قرار گرفته 
اســت، افزود: از این تعداد بالغ بر هشت هزار واحد 

عملیاتی شده است.
وی، ادامه داد: همچنین بــه زودی افتتاحیه چهار 
هزار و ۵۰۰ تا پنج هــزار واحد دیگر برای معلوالن 

برگزار خواهیم کرد.

احداث 600 مسکن برای خانوار های دارای دو 
معلول در لرستان

رئیــس هیأت مدیــره انجمن خیرین مسکن ســاز 
لرســتان گفت: تاکنون بیش از 600 واحد مسکونی 
برای خانوار های دارای دو معلول در اســتان احداث 
شده اســت. جعفر قاضی در جلسه انجمن خیرین 
مسکن ساز لرســتان اظهار کرد: یکی از فعالیت های 
مشــهود این انجمن کمک به خانواده های دارای دو 
معلول بوده، به نحوی که تاکنون بیش از 600 واحد 
در استان احداث و 165 واحد واحد آن تحویل شده 

است. 
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن تفاهم نامه ای با 
کمیتــه امداد به منظور احداث 110 واحد به امضاء 
رســیده که حدود 500 میلیون تومان از حســاب 
100 امام)ره( کمک کــرده و هم اکنون 70 درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارند. رئیس هیأت مدیره انجمن 
خیرین مسکن ساز لرستان با اشاره به ارائه تسهیالت 
قرض الحســنه به 200 خانوار نیازمند استان برای 
خانه دار شدن عنوان کرد: انجمن در حال حاضر دو 
پروژه 80 واحدی در ســایت مسکن مهر و زمین 4 
هزار و 800 متری در محله پشت بازار دارد که آماده 

بهره برداری هستند. 
قاضی با اشــاره به پیشــرفت فیزیکی 25 درصدی 
واحدهای مســکن مهر بیان کرد: به دلیل تغییرات 
نرخ ارز تعللی در ســاخت به وجود آمد، با این حال 
هم اکنون با کمک راه و شهرسازی عملیات اجرایی 
در حال انجام اســت. وی تصریــح کرد: در مجموع 
تاکنون بیش از 120 جلسه در کمیته های راهبری 
همچون بهزیســتی و بنیاد مســکن برگزار شده و 
انتظار می رود مدیریت ارشــد استان با حمایت های 

الزم امکانات بیشتری را برای انجمن فراهم سازد.

مدیرکلبنیادمسکنلرستان:

 لزوم واگذاری اراضی تجاری 
سایت های مسکن مهر به انجمن خیرین مسکن ساز


