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ضعف در شبکه توزیع کاالهای اساسی
 پیگیری مطالبات مردم در ماه های 

پایانی فعالیت دولت

استاندار لرستان مطرح کرد؛

لرستان در وضعیت زرد کرونا 
ضرورت کنترل ورودی و 

خروجی هـای استـان صفحه2

صفحه2

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به روش )حضوری یا الکترونیکی(-نوبت اول

نماد:وسلرستا )ولر( شناسه ملی:1081305803 

 

انتخاب اعضاء هیأت مدیره
ج. نحوه حضور در مجمع:

جهت دریافت برگه حضور در مجمع با در نظر گرفتن ابالغیه شماره 440/50 مورخ 1398/12/26 سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در 
خصوص محدودیت حضور بیش از 15 نفر، خواهشمند است از ساعت 8 الی 8:30  روز دوشنبه  مورخ 99/12/18 به آدرس خرم آباد- بلوار 
شهید شفیع پور )شصت متری مدیریت(- خیابان شهید چمران روبروی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با ارائه مدارک شناسایی 

معتبر مراجعه و یا جهت حضور الکترونیکی در مجمع از تاریخ 1399/12/20 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه فرمایند.

دعوت کننده مجمع: اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان لرستان
برگزار و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)سمات(

)سهامی عام( شماره ثبت11112شرکت سرمایه گذاری استان لرستان

به اطالع کلیه سهامداران محترم و یا وکال و نمایندگان قانونی ایشان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
نوبت اول صاحبان سهام در روز چهارشنبه  مورخ 1399/12/20 راس ساعت 11 به صورت حضوری در محل اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی استان واقع در خرم آباد-بلوار شهید شفیع پور )شصت متری مدیریت(- خیابان شهید چمران روبروی 

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و یا به آدرس تارنمای https://dima.csdiran.ir که برای اخذ تصمیم در مورد 
موضوعات جلسه فوق الذکر برگزار می شود، حضور بهم رسانند. 

الف: زمان و 
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اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ای لرســتان موفــق بــه کســب رتبــه اول 
ادارات  مدیــران کل  ارزیابــی عملکــرد 
اســتانی ســال ۹۹ در بخــش شــاخص 
ــتانهای  ــن اس ــل در بی ــل و نق ــای حم ه

ــد. ــور ش ــه دو کش درج
ــتانی  ــران اس ــرد مدی ــی عملک  در ارزیاب
عامــل ســازمان  ســال ۹۹ در هیــات 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
کــه براســاس ۲۲ شــاخص در ســه محــور 

ــل، راهــداری و ســایر حــوزه  حمــل و نق
امتیــاز ۴۰، ۴۵ و ۱۵  بــا ســقف  هــا 

ــت،  ــده اس ــن ش تدوی
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ای لرســتان موفــق بــه کســب رتبــه اول 

ــتان  ــن اس ــل در بی ــل و نق ــش حم بخ
ــتان  ــد و اس ــور ش ــه دو کش ــای درج ه
ــای  ــه ه ــهر در رتب ــمنان و بوش ــای س ه

ــد. ــرار گرفتن ــدی ق بع
برپایــه ایــن خبــر، ادارات کل راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای اســتانها براســاس 
تفــاوت هایــی کــه از نظــر شــاخص هــای 
نقــل، جمعیــت و مســاحت  حمــل و 
ــه  ــک رتب ــه ی ــتیابی ب ــرای دس ــد ب دارن
ــروه  ــه دو گ ــی ب ــح و منطق ــدی صحی بن
)تعییــن شــده  درجــه ۱ و درجــه ۲ 
اســتخدامی  و  اداری  ســازمان  توســط 

ــد.  ــده ان ــیم ش ــور( تقس کش
ــادره  ــت، آرای ص ــی اس ــر حاک ــن خب ای
 ،۱۴ و   ۱۲ مــاده۱۱،  کمیســیونهای  از 
ــد  ــار و بازدی ــده ب ــز عم ــایی مراک شناس
ــار، نظــارت بــر  میدانــی از پایانــه هــای ب
ــرل  ــامانه های برخــط، کنت ــری س بکارگی
و نظــارت بــر اجــرای دســتورالعمل هــای 
ابالغــی در حــوزه کاال، تعــداد حوالــه 
تعــداد حلقــه الســتیک  بــه  صــادره 
ــگ  ــز مانیتورین ــداد مراک ــی، تع تخصیص
ــرکتهای  ــداد ش ــه تع ــدازی شــده ب راه ان
حمــل و نقــل مســافر ثبتــی، تعــداد 
خوابــگاه راننــدگان بــه تعــداد کل پایانــه 

ــات  ــداد جلس ــود، تع ــافر موج ــای مس ه
مدیریــت  کمیســیون  شــده  برگــزار 
ــد  ــل، درص ــل و نق ــی حم ــی ایمن اجرای
کاهــش تلفــات حــوادث رانندگــی در 
بــه مــدت  نســبت  ماهــه ۹۹  شــش 
مشــابه ســال قبــل، نســبت تــردد صــورت 
گرفتــه از مــرز بــه حداکثــر تــردد صــورت 
گرفتــه و تعــداد تخلــف شناســایی شــده 
در حمــل و نقــل بیــن المللــی نســبت بــه 
حداکثــر تخلــف شناســایی شــده از مهــم 

ــه  ــی ب تریــن شــاخص هــا در ایــن ارزیاب
ــی رود. ــمار م ش

حمل و نقل لرستان رتبه اول ارزیابی عملکرد کشور را از آن خود کرد
کسب افتخاری دیگر

ــت:  ــتان گف ــه لرس ــرات منطق ــر مخاب مدی
ــن  ــا تلف ــتان ب ــردم اس ــم  م ــار داری انتظ
ــر  ــن ام ــه ای ــرا ک ــد چ ــتی کنن ــت آش ثاب
باعــث کاهــش هزینه هــای خانــوار و کمــک 
ــی مــی  ــه توســعه زیرســاخت های مخابرات ب

ــود. ش
ــری  ــر در نشســت خب ــه شمســی ف ــی ال نب
ــرد:  ــان ک ــتان بی ــانه لرس ــاب رس ــا اصح ب
مــردم اســتان بــا تلفــن ثابــت آشــتی کننــد 
در حــوزه تلفــن هــای ثابــت توســعه شــبکه 
ــتور  ــی در دس ــیم مس ــتر س ــر بس ــت ب ثاب
روز  تکنولــوژی  بایــد  و  نــدارد  قــرار  کار 
ــون در  ــم اکن ــن مه ــرد و ای ــتفاده ک را اس
لرســتان  دســتور کار شــرکت مخابــرات 
ــاد بروجــرد، دورود و  ــرار دارد و در خرم آب ق
الیگــودرز اســتارت خــورده و ادامــه خواهــد 
ــم. ــش دهی ــتان را پوش ــام اس ــا تم ــت ت یاف

ــات و  ــزار امکان ــدود ۷ ه ــه داد: ح وی ادام
ــده و  ــدازی ش ــتان راه ان ــورت ftth در اس پ
ــد  ــوژی جدی ــن تکنول ۱۶۰۰ مشــترک از ای

اســتفاده می کننــد.
مدیــر مخابــرات منطقــه لرســتان در بخــش 
در  کــرد:  عنــوان  ســخنانش  از  دیگــری 
ــزار  ــش از ۱۱۲ ه ــوزه idcl بی ــتان در ح اس
ــداد  ــن تع ــه از ای ــم ک ــه داری ــورت منصوب پ
بیــش از ۹۸ هــزار پــورت شــهری و بیــش از 

ــت. ــتایی اس ــزار روس ۱۴ ه

وی گفــت: از تعــداد ۱۱۲ هــزار پــورت ۷۲ 
ــوده و مابقــی  ــه کار ب هــزار نفــر مشــغول ب
بالاســتفاده هســتند کــه از ایــن تعــداد نیــز 

۵۷ هــزار پــورت فعــال هســتند.
ســایر  کــرد:  عنــوان  فــر  شمســی 
ــزار  ــز ۷۷ ه ــده نی ــه دهن ــرکت های ارائ ش
ــش از ۴۴  ــه بی ــد ک ــه دارن ــورت منصوب پ

هســتند. کار  بــه  مشــغول  هــزار 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 
آینــده در حــوزه  پهنــای بانــد هــدف و 
 vdcl  برنامــه اصلــی حرکــت بــه ســمت
ــن  ــعه ای ــا توس ــاً ب ــزود: مطمئن ــت، اف اس
ســرعت  افزایــش  شــاهد  بانــد  پهنــای 
ــر  ــن ام ــود و ای ــم ب ــگ خواهی ــا ۴۰ می ت
ــورده و  ــتارت خ ــتان اس ــز در اس ــون نی اکن
امیدواریــم هــر چــه ســریعتر شــاهد تحقــق 
ــیم.. ــتان باش ــم در لرس ــاخت مه ــن  زیرس ای

مدیــر مخابــرات منطقــه لرســتان در ادامــه 
بــا اشــاره بــه اینکــه ۲ میلیــون و ۳۰۰ هــزار 
ــود  ــتان وج ــراه اول در اس ــیم کارت هم س
ــون و  ــداد ۲  میلی ــن تع ــت: از ای دارد، گف
ــی  ــاری و مابق ــیمکارت اعتب ــزار س ۱۰۰ ه
دائمــی هســتند و ضریــب نفــوذ ســیم کارت 
همــراه اول در اســتان بیــش از ۱۲۰ درصــد 

اســت.
ــزار  ــش از ۴ ه ــرد: بی ــان ک ــر بی شمســی ف
ــم  ــوری داری ــر ن ــتان فیب ــر در اس کیلومت

ــزان حــوزه شــهری ۷۹۳  کــه از ایــن می
کیلومتــر   ۸۴۰ شــهری  بیــن  کیلومتــر، 
ــوری را  ــر ن ــر فیب وروســتایی ۲۷۰۰ کیلومت

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ب
ــر  ــرد: در حــوزه فیب ــان ک ــن مســئول بی ای
ــال  ــدم اتص ــا ع ــص م ــی از نواق ــوری یک ن
ــه  ــتان از جمل ــتان های اس ــی از شهرس برخ
ــی  ــت و چگن ــکان، کوهدش ــر، رومش پلدخت
ــرات  ــوری اســتانی مخاب ــر ن ــه شــبکه فیب ب
اســت کــه مطمئنــا تحقــق ایــن مهــم یکــی 
از برنامه هــای ایــن شــرکت بــه شــمار مــی 

رود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا 
بــه خدمــات شــرکت مخابــرات  اشــاره 
لرســتان در ایــام کرونــا افــزود: در ایــام 
کرونــا شــاهد خدمــات بیــش از پیــش 
ــه  ــتان ب ــه لرس ــرات منطق ــان مخاب کارکن
هم اســتانی هایمــان بودیــم بــه نحــوی کــه 
بیــش از ۸۳ درصــد دانــش آموزان لرســتانی 
ــای  ــوزش ه ــاد و آم ــای ش ــبکه ه ــه ش ب
ــر از  ــن ام ــه ای ــد ک ــل بودن ــازی متص مج
ــت محقــق  ــق فضــای مجــازی و اینترن طری
ــه  ــان ب ــد از معلم ــاً ۹۲ درص ــده و تقریب ش

ــتند. ــی داش ــازی دسترس ــبکه مج ش
شمســی فــر گفــت: در ابتــدای شــروع 
در  اینترنــت  ای  لحظــه  مصــرف  کرونــا 
اســتان ۸ گیــگ بــوده اســت و تعــداد 

کاربــران بــر خــط نیــز در لحظــه ۲۳ هــزار 
ــا  ــروع کرون ــس از ش ــا پ ــد ام ــر بودن کارب
ــه نزدیــک ۲۰  مصــرف لحظــه ای اســتان ب
ــه  ــز ب ــران نی ــداد کارب ــیده و تع ــگ رس گی
۴۷ هــزار کاربــر افزایــش یافتــه و ایــن امــر 
ــری آمارهــای  ــش دو براب نشــان دهنده افزای

ــت. ــده اس ــاره ش اش
ــه پــروژه هــای قابــل افتتــاح شــرکت  وی ب
مخابــرات لرســتان نیــز اشــاره کــرد و افزود: 
۶۶ پــروژه آمــاده بهــره بــرداری داریــم کــه 
از ایــن تعــداد ۱۸ پــروژه مربــوط بــه ایجــاد 
ــی  ــراه و مابق ــن هم ــد تلف ــایتهای جدی س
ــه  ــوژی هســتند ک ــای تکنول ــعه و ارتق توس
ــرداری از ایــن طــرح هــا ۸۴  ــرای بهــره ب ب

میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت.
ــت:  ــتان گف ــه لرس ــرات منطق ــر مخاب مدی
ــی  ــای کنون ــش ه ــی از چال ــفانه یک متاس
مخابــرات عــدم رغبــت مــردم بــه اســتفاده 
از خطــوط تلفــن ثابــت اســت ایــن در 
حالــی اســت کــه هزینــه یــک دقیقــه 
مکالمــه تلفــن ثابــت بــه ثابــت ۴۵ ریــال و 
بیــن اســتانی نیــز ۳۳۰ ریــال اســتکه ایــن 
ــن  ــتفاده از تلف ــه اس ــبت ب ــا نس ــه ه هزین

ــت. ــدک اس ــیار ان ــراه بس هم
ــت  ــردم جه ــی رود م ــار م ــت: انتظ وی گف
کمــک  و  خانــوار  هزینه هــای  کاهــش 
مخابراتــی  زیرســاخت های  توســعه  بــه 
ــتفاده  ــتر اس ــت بیش ــن ثاب ــوط تلف از خط

ــد. کنن
ــرد: بایســتی شــرایط  ــان ک ــر بی شمســی ف
بــرای بازنگــری در تعرفــه هــای تلفــن 
ــری از  ــره گی ــا به ــود و ب ــم ش ــت فراه ثاب
روش هــای مختلــف شــرایط را بــرای رغبــت 
مــردم بــه اســتفاده از ایــن زیرســاخت مهــم 

ــم. ــا کنی مهی
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مقاالت نوید 3
فرازهایی از وصیت نامه 

شهید عبدالرحیم کرم الهی
شهیدعبدالرحیم کرم اللهی، یکم مرداد ۱۳۳۷، در روستای هنام 

از توابع شهرستان الشتر به دنیا آمد. 
به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد و 

صاحب دو پسر و یک دختر شد. 
بیست و هفتم مرداد ۱۳۶۴، با سمت آرپی چی زن در چنگوله 
مدت ها  پیکرش  رسید.  شهادت  به  عراقی  نیروی های  توسط 
از  و هشتم شهریور ۱۳۶۹، پس  بیست  و  ماند  برجا  منطقه  در 
از توابع شهرستان زادگاهش به  تفحص، در روستای سیاهپوش 

خاک سپرده شد.
کرده  خریداری  بهشت  به جای  را  ایمان  اهل  مال  و  جان  خدا 
قتل  به  را  دین  دشمنان  که  می کنند  جهاد  خدا  درراه  آن ها  و 
خدا  بر  است  قطعی  وعده  این  شوند.  کشته  خود  یا  و  برسانند 
و عهد یست که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده و از خدا 
باوفاتر به عهد کیست. ای اهل ایمان شما به خود در این معامله 
بشارت دهید که این معاهده باخدا به قیمت سعادت و پیروزی 

بزرگ است.
آری این راه انسان است که می باست آن را بیابد و به طرفش 
بشتابد و با آغوش باز در این راه همه مسائلش را پذیرا باشد و این 
لیاقت بزرگی است که خداوند به ما عطا فرموده تا انتخاب کنیم و 
بشناسیم و با درکش و شناخت حقیقت اصلی که به جز او صاحب 
این راه  ادامه  سعادت دیگری نیست به طرفش روی آوریم و در 
آنگاه که عقیده ما نسبت به این مبدأ حیات به مخاطره افتاد بنا بر 
اینکه همه چیزمان با اوست و بدون این فکر و دنباله رویش چیز 
دیگری نداریم و بودنمان بدون داشتنش همانند نیستی می باشد. 
باید همه چیزمان  برای حقیقت وجودمان  و  برای حیاتمان  پس 
وجودی  ارزش  مرحله  این  در  هم  همه چیز  و  نماییم  نثارش  را 
ندارد تا اینکه دوباره صراط مستقیم برای خودمان و فرزندانمان 

هموار نماییم. 
پس ای خانواده گرامی  ای مادر رنج کشیده ام و ای برادران عزیزم 
نه  است  سعادت  راه  این  که  مدارید  غم  گرامیم  همسر  ای  و 
مصیبت، مصیبت آن است که زنده باشیم و بر عقیده مان حمله 
کنند و قصد نابودی داشته باشند و ما نظاره گر باشیم که آن ها 
به ما حمله می کنند که ما بنده و درست همانند حیوانات باقی 
خواهیم بود که در این دنیا فقط خوردن و خوابیدن و دیگر غرایز 

حیوانی را می دانند.
 پس باید برای سعادتمان مبارزه کنیم که افتخار دنیا و آخرت را 
به همراه دارد. افتخار آزادمرد بودن و بنده غیر خدا نبودن و زیر 
بار ظالمان نرفتن و افتخار آخرت که سعادت و آسایش ابدی است 
که امیدوارم بتوانم اگر خداوند قبول نماید شمارا هم شفاعت کنم.

کند  من حالل  بر  که  می خواهم  و  می طلبم  مادرم حاللیت  از   
شیره جانش را که به این جانب داده و نیز زحمات بسیاری برایم 
کشیده و همچنین بر من ببخشد اگر از طرف من ناراحتی برای 

ایشان پیش آمده که امیدوارم در 
آخرت و سختی روز محشر جبرانش نمایم.

 و نیز از برادرانم حاللیت می خواهم و می خواهم که بی ادبی هایم 
را اگر خدایی ناکرده نسبت به ایشان انجام داده ام ببخشند .

را در کنار هم گذرانده ایم و شریک  از همسر عزیزم که عمری 
رنجهای زند گیم بوده حاللیت می طلبم و اگر از بابت این جانب در 
این مدت زندگی مسئله ناراحت کننده ای برایشان پیش آورده ام 
پوزش می خو اهم و خواهشمندم که بچه هایم را باتربیت اسالمی 
و در راهی که پدرشان رفته تربیت نماید و در این راه بکوشد و از 
طرف من از همه اهل فامیل و دوستان و آشنایان طلب حاللیت 
نمایید و در آخر به اهل خانواده و همسرم میگویم که بنابر گفته 
قرآن کریم در دنیا ساعتی بیش زندگی نمی کنیم و غم و شادی 
بنا بر اعمال در آخرت است که این وعده خداوند تبارک وتعالی 
است و نیز بدانید که مسائل و مصیبت ها آزمایش است که خداوند 

به همه شما صبر و پایداری و تو جه به خویش عنایت نماید.
و السالم علیکم و رحمه ا...

کمیته فضای مجازی کنگره۶۳۰۰ شهیداستان لرستان
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یدا

شهیدان شه

ــگ  ــوی زن ــزوالت ج ــا و ن ــزان بارش ه ــش می کاه
ــه صــدا در  ــای لرســتان ب ــرای آبخوان ه خطــر را ب

آورده اســت.
ــل  ــوذ و متخلخ ــی قابل نف ــه زیرزمین ــوان الی آبخ
شــن،  نظیــر  نــرم  و  نفوذپذیــر  ســنگ های  از 
ــن  ــده و ش ــته ش ــنگ آهک شکس ــرای، س کنگلوم
ــی  ــده و به راحت ــباع ش ــه از آب اش ــت ک ــرم اس ن
ــمه دارد. ــا چش ــاه ی ــه چ ــال آن را ب ــت انتق قابلی

خالــی شــدن ایــن الیه هــای متخلخــل از آب 
بــا رخ  و  موجــب فرونشســت زمیــن می شــود 
دادن ایــن پدیــده حتــی بارندگی هــای ممتــد هــم 
ــر  ــم و پ ــته را ترمی ــای فرونشس ــد الیه ه نمی توان
ــا  ــرگ آبخوان ه ــدک م ــن رو اندک ان ــد ازای آب کن

رقــم می خــورد.
برخــی از ایــن آبخوان هــا در لرســتان وضعیــت 
ــد و در صــورت عــدم اقــدام عاجــل  مناســبی ندارن
ــت و  ــم رف ــش خواهی ــا پی ــرگ آنه ــمت م ــه س ب
گســترش پدیــده فرونشســت زمیــن و ... را بــه 

ــت. ــد داش ــراه خواه هم
ــتان  ــی لرس ــفره های زیرزمین ــش آب  س کاه

ــرای همــه محرز اســت ب
کشــاورزی  دکتــرای  عزیــزی،  خســرو  دکتــر 
دانشــگاه لرســتان نیــز در رابطــه بــا اهمیــت 
ــا  ــرای م ــاً ب ــت: تقریب ــنا گف ــه ایس ــوان داری ب آبخ
محــرز اســت کــه بــا کاهــش آب ســفره های 

لرســتان مواجــه هســتیم.  زیرزمینــی 
ــی،  ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی بی
خطــر  و  اســت  رگبــاری  لرســتان  باران هــای 
ســیالب همیشــه وجــود دارد و چــون طبیعــت 
ــوذ  ــال نف ــاری اســت احتم ــد و رگب ــا تن بارندگی ه

ــت. ــم اس ــی ک ــن خیل در زمی
ــق آب  ــن شــرایط تزری ــرد: در ای ــار ک ــزی اظه عزی
بــه آب هــای زیرزمینــی اســتان خیلــی کــم اتفــاق 

می افتــد.
بــه  آب  تزریــق  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســفره های زیرزمینــی کــه نتیجــه آن اســتفاده 
موثــر  راهکارهــای  بایــد  اســت  آب  از  بهینــه 
ــی  ــش گیاه ــظ پوش ــت: حف ــوند، گف ــی ش عملیات
ــد توســط  ــای کشــت مناســب بای ــت الگوه و رعای
گرفتــه  نظــر  در  ویــژه  به صــورت  بهره بــرداران 

ــود. ش
ــتان در  ــگاه لرس ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــن عض ای
ادامــه گفــت: هیــچ توجیهــی نــدارد در ســال 
ــد  ــدون پوشــش بمان ــن ب ــم زمی ــش اراضــی دی آی
ــای  ــا باران ه ــذ آب ب ــن کار مناف ــا ای ــه ب ــرا ک چ
ــاهد  ــاب را ش ــده و روان ــته ش ــاری بس ــد و رگب تن

ــود. ــم ب خواهی
نباتــات  از  دیم زارهــا  در  بایــد  داد:  ادامــه  وی 
ــت  ــبز داش ــش س ــرد و آی ــتفاده ک ــه ای اس علوف
کــه باعــث می شــود آب آرام بــه ذرات بــرگ و 
شــاخه بخــورد و در زمیــن نفــوذ کنــد و از طرفــی 
ــزداری انجــام  ــای آبخی ــای شــیب دار کاره در جاه
ــد  ــد خواه ــت آب کن ــن کار حرک ــا ای می شــود و ب

شــد.
ــظ  ــوان داری حف ــه در آبخ ــان اینک ــا بی ــزی ب عزی
آب بســیار مهــم اســت چــرا کــه ایــن کار ســیراب 
کــردن اراضــی را  بــه همــراه دارد، گفــت: در 

در  ســطحی  آب هــای  مهــار  عرصه هــا  خیلــی 
راســتای کاهــش روان آب هــا بــه چرخــه آب کمــک 

می کنــد.
ــاب را  عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه لرســتان روان
عامــل فرســایش خــاک دانســت و افــزود: کارهــای 
خوبــی در بحــث آبخــوان داری صــورت گرفتــه امــا 

ایــده آل نیســت.
ــت  ــه برداش ــب اضاف ــون مترمکع 143 میلی

ــتان ــی در لرس ــع زیرزمین آب از مناب
داریــوش حســن نــژاد مدیرعامــل شــرکت آب 
ــد:  ــوص می گوی ــن خص ــتان در ای ــه ای لرس منطق
کشــاورزان اراضــی خــود را بــه افــراد غیربومــی کــه 
ــب  ــی موج ــع آب ــه از مناب ــت های بی روی ــا برداش ب
تخلیــه آب چــاه و افــت ســطح آب در آبخــوان 
منابــع  بــه  جبران ناپذیــری  خســارت  و  شــده 
ــن کار  ــداده و از ای ــاره ن ــد اج ــتان می زنن ــی اس آب

ــد. ــودداری کنن خ
وی ادامــه داد: در راســتای صیانــت از منابــع آبــی و 
بهبــود وضعیــت کشــاورزی اســتان، همکاری بســیار 
ــایر  ــاورزی و س ــاد کش ــا جه ــی ب ــوب و متقابل خ
دســتگاه های اجرایــی شــده اســت کــه شــامل 
ــا،  ــای آب به ــن تعرفه ه ــالغ الگــوی کشــت، تعیی اب
ــر  ــه، پ ــری از برداشــت بی روی ــا، جلوگی ــق آبه ه ح
و مســلوب المنفعــه کــردن چاه هــای غیرمجــاز و...

اســت.
ــتقیم  ــت مس ــدار برداش ــزود: مق ــئول اف ــن مس ای
ــه کارون و  ــتان در دو حوض ــطحی اس ــای س آب ه
کرخــه شــامل ۲.۵۰۸ میلیــون مترمکعــب و در 
ــون  ــامل ۴.۴۲ میلی ــی ش ــع آب ــعه مناب ــرح توس ط

ــت. ــب اس مترمکع
حســن نــژاد در خصــوص میــزان برداشــت از 
آب هــای زیرزمینــی در دو حوضــه کارون و کرخــه 
ــت  ــزان برداش ــه می ــه کرخ ــد: در حوض ــادآور ش ی
حــدود ۲۴۰ میلیــون مترمکعــب و در حــوزه کارون 

ــت. ــب اس ــون مترمکع ۳۷.۴۲۴ میلی
ــک  ــورت خش ــج به ص ــت برن ــرورت کش ض

کاری
و  ســطحی  مصرفــی،  آب  مجمــوع  گفــت:  وی 
ــت  ــود جه ــای موج ــاس آماره ــر اس ــی ب زیرزمین
ــز  ــبز نی ــای س ــاورزی و فض ــت، کش ــرب، صنع ش

ــب  ــون مترمکع ــارد و ۲۱۵ میلی ــک میلی ــدود ی ح
ــت. اس

ــع آب  ــه ای در خصــوص مناب ــل آب منطق مدیرعام
زیرزمینــی از حــدود ۱۴۳ میلیــون مترمکعــب 
ــر داد  ــاورزی خب ــش کش ــت در بخ ــه برداش اضاف
و افــزود: دی مــاه ســال ۱۳۹۷ کارگــروه ملــی 
اجرایــی  شــیوه نامه  کم آبــی،  بــا  ســازگاری 
ــارج از  ــج خ ــت برن ــت کش ــت و ممنوعی محدودی
اســتان های گیــالن و مازنــدران را ابــالغ کــرده 
ــی  ــه دســتگاه های ذی مدخــل و متول اســت و کلی
ــود در  ــف خ ــام وظای ــه انج ــبت ب ــت نس می بایس

راســتای ایــن شــیوه نامه اقــدام کننــد.
ــج  ــت برن ــرورت کش ــاره به ض ــا اش ــژاد ب ــن ن حس
به صــورت خشــک کاری اذعــان کــرد: بــا توجــه بــه 
اختــالف درآمــد کشــت برنــج بــا ســایر محصــوالت 
از جملــه گنــدم، جــو و ... اکثــر کشــاورزان تمایــل 
بــه کشــت برنــج دارنــد. بــا کشــت برنــج بــه روش 
خشــکی کاری می تــوان میــزان قابل توجهــی در 

ــرد. ــی ک آب صرفه جوی
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان خطــاب 
بــه کشــاورزان و روســتاییان گفــت: کشــاورزان باید 
الگــوی کشــت اعالمــی از طریــق جهــاد کشــاورزی 
را رعایــت کــرده و از کشــت محصــوالت آب دوســت 
ــرکت  ــورت ش ــن ص ــر ای ــد در غی ــودداری کنن خ
ــئولیتی در  ــه مس ــتان هیچ گون ــه ای لرس آب منطق
ــارج از  ــوالت خ ــرای محص ــن آب ب ــوص تامی خص

الگــوی کشــت نخواهــد داشــت.
ــش  ــی کاه ــای آبرفت ــم آب آبخوان ه حج

یافتــه اســت
لرســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــی  ــع آب زیرزمین ــم مناب ــش حج ــترین کاه بیش
و  کوهدشــت  مطالعاتــی  محــدوده  را  اســتان 
بــر اســاس  اعــالم و اظهــار کــرد:  رومشــکان 
گذشــته  ســال   ۲۰ از  ســوم،  دوره  آماربــرداری 
متوســط  به طــور  جــاری  ســال  بــه  منتهــی 
ــون  ــادل ۹۰ میلی ــی مع ــا حجم ــر ب ــدود ۲ مت ح
ــی  ــا حجم ــانتی متر ب ــاالنه ۱۰ س ــب و س مترمکع
حــدود ۴ میلیــون مترمکعــب از ارتفــاع و حجــم آب 

اســت. یافتــه  آبرفتــی کاهــش  آبخوان هــای 
وی تصریــح کــرد: بیشــترین کاهــش ســطح و 

حجــم منابــع آب زیرزمینــی مربــوط بــه محــدوده 
ــا کاهــش حــدود ۱۶ متــر  ــی کوهدشــت ب مطالعات
بــا حجمــی معــادل ۸۸ میلیــون مترمکعــب و 
ــا کاهــش حــدود ۸ متــر و حجــم ۲۸  رومشــکان ب

ــت. ــب اس ــون مترمکع میلی
حســن نــژاد ادامــه داد: میــزان مصارف آب ســطحی 
در شــرب، صنعــت، فضــای ســبز و کشــاورزی ۵۰۸ 
میلیــون مترمکعــب اســت درحالی کــه ایــن میــزان 
مصــارف از منابــع آب زیرزمینــی ۶۶۴ میلیــون 

مترمکعــب اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان اضافــه 
ــوع  ــرداری دوره دوم مجم ــاس آمارب ــر اس ــرد: ب ک
ــه  ــطحی در دو حوض ــی و س ــارف آب زیرزمین مص
ــارد مترمکعــب اســت  کرخــه و کارون ۱.۲۱۴ میلی
کــه حــدود ۱.۰۳۴ میلیــارد مترمکعــب آن در 

ــود. ــرف می ش ــاورزی مص ــش کش بخ
اضافــه برداشــت حــدود ۱۴۳ میلیــون مترمکعبــی 
ــش  ــط در بخ ــم فق ــی آن ه ــع آب زیرزمین از مناب
ــوده و مســئولیت  ــل ب ــل تام کشــاورزی بســیار قاب
ــزان آب  ــه همیــن می ــا ب ــا کیســت و آی ــن کار ب ای

ــت؟ ــده اس ــا ش وارد آبخوان ه
آمارهــای هواشناســی لرســتان نیــز از کاهــش 
بارش هــا در اســتان حکایــت دارد و اینکــه  آب 

چندانــی وارد آبخوان هــا نشــده اســت.
کاهش 8 درصدی بارش ها در لرستان

بهــروز مرادپــور، مدیــرکل هواشناســی لرســتان در 
ایــن رابطــه بــه ایســنا گفــت: بــر اســاس اطالعــات 
ــی  ــال زراع ــدای س ــارش از ابت ــه ای متوســط ب پهن

ــر اســت. ــروز ۲۹۷میلی مت ــه ام ــا ب جــاری ت
وی ادامــه داد: ایــن میــزان بــارش نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته ۸ درصــد و نســبت بــه آمــار 
مــدت بلندمــدت بــاز در مــدت مشــابه  ۱۴درصــد 

ــد.  کاهــش را نشــان می ده
ــی کــه  ــا موج های ــح کــرد: امســال ب ــور تصری مرادپ
ــته  ــه داش ــرای منطق ــنگین ب ــرف س ــای ب بارش ه

ــم. باشــند مواجــه نبودی
کل  در  افــزود:  لرســتان  هواشناســی  مدیــرکل 
ــرف در  ــارش ب ــی و ب ــتم سرمایش ــا سیس ــی ب خیل

منطقــه تاکنــون مواجــه نبوده ایــم.
ــاد  ــا را زی ــری آبخوان ه ــرف احتمــال آبگی ــارش ب ب
ــن  ــا ای ــی بارش ه ــت فعل ــا وضعی ــه ب ــد ک می کن

ــدارد. ــز در لرســتان وجــود ن امــکان نی

عملیــات  هکتــار  هــزار   43 انجــام 
ــه  ــوان داری در 16 حوض ــزداری و آبخ آبخی

آبخیــز
ــع  ــرکل مناب ــی، مدی ــیرزاد نجف ــه ش ــن رابط در ای
ــت:  ــه ایســنا گف ــزداری لرســتان ب ــی و آبخی طبیع
عملیــات  هــزار هکتــار  در ســطح ۴۳  امســال 
ــز  ــه آبخی ــوان داری در ۱۶ حوض ــزداری و آبخ آبخی
ــارد  ــار ۳۱ میلی ــا اعتب ــتان ب ــتان و ۱۱ شهرس اس

ــت. ــده اس ــام ش ــان انج توم
وی بیــان کــرد: ظرفیــت عملیات هــای آبخــوان داری 
لرســتان در طــی دو ســال، ۱۴۰ هــزار مترمکعــب 

بــرای اســتحصال و ذخیــره نــزوالت اســت.
عملیــات  کوهدشــت  در  کــرد:  اظهــار  نجفــی 
کــه  شهرســتان ها  ســایر  در  و  آبخــوان داری 
آبخیــزداری  هســتند  کوهســتانی  و  ســیل خیز 

می شــود. انجــام 
ــتان  ــزداری لرس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
افــزود: در جنــوب شهرســتان رومشــکان طــرح 
ــه  ــت در منطق ــه کوهدش ــوان داری و در حوض آبخ
داوود رشــید و کونانــی پخــش ســیالب انجــام شــده 

اســت.
ــای  ــرا عملیات ه ــه چ ــت ک ــوال اینجاس ــال س ح
کــه  کوهدشــت  و  رومشــگان  در  آبخــوان داری 
در  شــده اند  اعــالم  نیــز  ممنوعــه  دشــت های 

ســال های گذشــته انجــام نشــده اســت؟
اضافه برداشت نداریم

ــی  ــای زیرزمین ــه برداشــت آب ه در خصــوص اضاف
در بخــش کشــاورزی فریدونــی مدیــر آب وخــاک و 
فنــی مهندســی ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان 

ایــن موضــوع را رد کــرد.
اینکــه  بیــان  بــا  ایســنا  بــا  در گفت وگــو  وی 
گفــت:  نیســت،  خــوب  آبخوان هــا  وضعیــت 
و  بــوده  خــوب  بارندگــی  وضعیــت  یک زمانــی 
مجوزهــای برداشــتی بــرای آبخوان هــا صــادر شــده 
ــا خشک ســالی ورودی و خروجــی آبخوان هــا  ــا ب ام

ــت. ــی نیس یک
ــع  ــه محدودیــت مناب ــا توجــه ب ــزود: ب ــی اف فریدون
ســامانه های  اولویــت  بــا  آبیــاری  بــرای  آبــی 
آبیــاری نویــن بــه متقاضیــان تســهیالت بالاعــوض 
پرداخــت می شــود کــه ایــن امــر در جهــت تقویــت 

آبخوان هــا اســت.
مدیــر آب وخــاک و فنــی مهندســی ســازمان جهــاد 
ــور  ــاالنه به ط ــد: س ــادآور ش ــتان ی ــاورزی لرس کش
میانگیــن ۴ تــا ۵ هــزار هکتــار سیســتم آبیــاری در 
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــود ک ــام می ش ــتان انج اس
اهــداف آن کاهــش مصــرف و برداشــت آب از منابــع 

اســت.
ــه آب  ــت هایی ک ــرای کش ــت: ب ــه گف وی در ادام
ــت  ــوی کش ــه الگ ــد برنام ــتری دارن ــی بیش مصرف
وجــود دارد، همــه بایــد همــکاری کنیــم و مجموعه 
اقدامــات بایــد در کنــار هــم قــرار گیــرد تــا 
ــا  ــه قطــع شــده و متناســب ب برداشــت های بی روی

آبخوان هــا باشــد.
نکتــه مهــم در خصــوص الگــوی کشــت ایــن اســت 
کــه در ایــن شــرایط وخیــم آبخوان هــای لرســتان 
بیشــتر کشــاورزان اســتان آن را رعایــت نمی کننــد 
ــرار  ــر ق ــتر مدنظ ــت را بیش ــوالت آب دوس و محص

داده انــد.
از  یکــی  آبخوانــداری  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــارش،  ــت ب ــتان در مدیری ــی لرس ــای اصل اولویت ه
ــگیری  ــمانی، پیش ــزوالت آس ــره وری ن ــای به ارتق
از تشــدید ســیل و خســارات آن، بهره گیــری از 
فرصــت ســیالب و پایــداری آب محســوب می شــود 
ــدام  ــد اق ــت، بای ــی اس ــدود باق ــت مح ــا فرص و ت

ــم. کنی

خوان هـای بی تـاِب آب

حتماً شما هم نام خودروهای شوتی)تغییر وضعیت 
از  صباحی  چند  که  نامی  شنیده اید،  را  شده(  داده 
جاده ها  در  را  اول  حرف  و  شده  استفاده   پر  لغات 
می زنند و انتقال کاالی قاچاق از خودروهای سنگین 

به سبک؛ واژه شوتی را رایج کرد.
بیشتر خودروهای شوتی فقط صندلی راننده دارد و 
مابقی صندلی ها را درمی آورند و در آن باری که از 
گمرگ خارج نشده را قرار می دهند که بیشتر لباس، 

پارچه، لوازم آرایش و... است.
این خودروها که بعضاً فاقد پالک یا پالک مخدوش 
از  بوده در لرستان بیشتر به سمت بندر می روند و 
آنجا به مقصد تهران بارگیری می کنند و با سرعت 

آنچنانی در جاده ها به هوای مقصد گاز می دهند...
صدرنشین  آمار«  »مرکز  آمار  مطابق  که  لرستان 
جدول فالکت است، جوانان زیادی دارد که وارد این 
عرصه خطرناک شده اند و چند ۱۰ نفر نیز در این راه 

جان خود را از دست داده اند.
به  و  ماهر  راننده ی  باید  این عرصه  در  برای حضور 
قول شوتی ها گواهینامه ای در ِرنج فرمول یک داشته 
نخواهی  خطیر  مسیر  این  در  جایی  وگرنه  باشی 

داشت.
در جاده ها هر »بار« را چند خودرو اسکورت و به قول 
خطرات)ماموران  از  را  شوتی  خودروهای  خودشان 
پلیس یا راهزنان( آگاه می کنند و در قبال این کار، 

مزدی کمتر از شوتی ها می گیرند.
هفته گذشته یک راننده خودروی شوتی که ۲۵ سال 
داشت در اثر تصادف جان باخت، او خودش صاحب 
این  در  کرایه ای  خودرو  با  واقع  در  و  نبود  ماشین 

عرصه فعالیت می کرد.
بود  پسر  تک  که  جوان  این  مادر  با  گفت وگو  برای 
وقتی  اما  نشد  به صحبت  ابتدا حاضر  اقدام کردیم، 
با  فرزندش نمی آوریم  و  از خودش  نامی  که گفتیم 

اکراه راضی به صحبت شد.
مسئوال هان کجا که حال و روز ایمانه بینن)مسئوالن 

کجا هستند که حال و روز ما را ببینند(
او که با زبان محلی حرف می زد گفت: روله چی بوام، 
خیلی  بیکاری  دراوما،  دسم  ِد  بونسه  وِل  دی  بچم 
اما  اذیتش می کرد و می گت دا ای همه درس ونم 
فایده ناشت.)فرزندم چه بگویم. بچه ام همین طوری 
و  اذیت می کرد  را  او  بیکاری خیلی  از دستم رفت. 

می گفت مادر هر چی درس خواندم فایده نداشت.(
ده  بمونم  بیکار  میها  بدم  می گت  داد:  ادامه  وی 
ماشینی  رت  و  نمیما  گیرش  هم  کار  خو  اما  حونه 
وش  همیشه  کرد.  کرا  شوتی  سی  خوشو  قول  و 
نمیا  گیرم  زیادی  پیل  میگت  اما  بسه  ده  میگوتیم 
آوردن...)می گفت  یه شو خور مرگش سیمو  یکه  تا 
گیر  هم  کار  اما  می آید.  بدش  باشد  بیکار  اینکه  از 
نمی آورد و ماشینی برای شوتی کرایه کرد. همیشه 
به او می گفتم دیگر کافیست اما می گفت پول زیادی 
را  او  آنکه یک شب خبر مرگ  تا  نمی آورد.  بدست 

برایم آوردند.(
این مادر با چشمانی پر از اشک گفت: ایسه چه کسی 
و روز  بوئه، مسئوال هان کجا که حال  باید جواوگو 

ایمانه بینن، ده اوو دنیا باید جواوگو بان، روله جوونم 
که باید سیش عروسی میگرتم ده دست دم...)االن 
چه کسی باید پاسخگو باشد؟مسئوالن کجا هستند 
که حال و روز ما را ببینند. در آن دنیا باید جوابگو 
باشند. فرزند جوانم را که می بایست برایش عروسی 

می گرفتم از دست دادم.(
خودرو برادرم در حین فرار واژگون شد!

جان  تصادف  اثر  در  که  شوتی هایی  از  یکی  خواهر 
باخته نیز به ایسنا گفت: چند سال پیش پدرم فوت 
کرد و نان آور خانه برادر بزرگم بود و کارگری می کرد 
اما هزینه ها چنان زیاد شده بود که واقعاً با کارگری 

نمی توانست هزینه های خانواده را تامین کند.
وی اضافه کرد: پس از اینکه برای یکی از خواهرهایم 
با  نمی توان  دیگر  گفت  برادرم  آمد،  خواستگار 
خودرو  یک  دارم.  بهتری  فکر  و  داد  ادامه  کارگری 

سمند خرید و گفت با این کار می کنم.
می کرد،  صحبت  تلفن  با  وقتی  بعدها  داد:  ادامه  او 
اسم »شوتی« را شنیدیم و متوجه شدیم که از بندر 
این جریان  از  بار می برد. چند هفته ای  برای تهران 
نگذشت که دوستانش خبر دادند تصادف کرده و به 

بیمارستان نرسیده جان باخته است.
وی با بیان اینکه ظاهراً در یکی از شهرهای شمالی 
افزود:  بودند،  کرده  آنان شلیک  به  راهزنان  لرستان 
برادرم می خواسته فرار کند که خودرو واژگون شده 

و جان باخته است.
شوتی ها بیچاره اند

بندر خریداری  از  را  بار  که  لرستانی  دیگر  با جوان 
که  شدیم  هم کالم  می دهد،  راننده ها  به  و  می کند 
می گفت: هر خودروی شوتی که دیدید بدانید بیچاره 

است و به اجبار باید جانش را کف دستش بگذارد.
قرار گذاشتیم  از رفقا  نفر  ادامه داد: حدود ۱۰  وی 
که پول هایمان را روی هم بگذاریم و بار را به نوعی 
از مبدا تضمین کنیم که این کار هم مشکالت خاص 
مقصد  به  بار  نمونه  چندین  در  و  دارد  را  خودش 

نرسیده است.
که طرف حساب  کسانی  از  نفر  یک  کرد:  اضافه  او 
میلیون  و حدود ۵۰۰  بوده  کالهبردار  نیز  است  ما 
تومان پول ما را نمی دهد و معلوم نیست کجا غیبش 

زده است.
وی با بیان اینکه هر خودرو که بار می برد بین ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارد، تصریح کرد: این پول 
در صورتی به دست می آید که راهزنان بار را سرقت 
نکنند و یا ماموران او را نگیرند. اگر خودرو به اسم 
خودش باشد مصادره و جریمه می شود اما اگر فقط 

»راننده« باشد، جریمه خواهد شد.
را  بار  بندر  از  که  است  این  ما  کار  روال  افزود:  او 
خریداری و به سمت تهران می بریم. صاحب بار در 
که  اجناس  تحویل  از  پس  و  است  مشخص  تهران 

بیشتر لباس هستند، پول ما را می دهد.
وی با بیان اینکه چند ماهی می شود کار نمی کنیم، 
راهزن  لرستان  جاده های  برخی  در  کرد:  تصریح 
را  شوتی  خودروهای  جلوی  فقط  و  دارد  وجود 
خودروها  سمت  به  کنیم  مقاومت  اگر  و  می گیرند 

شلیک می کنند.
کشته  با  مساوی  شوتی  خودروهای  تعقیب 

شدن و یا تصادف است
سردار مهدیان نسب، فرمانده انتظامی لرستان گفت: 
امسال تا قبل از هفته نیروی انتظامی ۶۰۷ دستگاه 

خودروی شوتی در استان توقیف شده است.
وی با تاکید بر اینکه حدود ۴۳ میلیارد تومان کاالی 
افزود:  است،  شده  کشف  خودروها  این  از  قاچاق 
همچنین ۸۵۲ دستگاه خودرو نیز حدود ۴۰ میلیون 
تومان اعمال قانون شدند.مهدیان نسب به مشکالتی 
که شوتی ها ایجاد می کنند اشاره کرد و افزود: این 
خودروها تغییر مسیر می دهند و نیاز است که همه 
حتی  ما  کنند.  پیدا  ورود  موضوع  این  به  استان ها 
یک مورد را در جاده ببینیم آن را تعقیب می کنیم 
یا  و  شدن  کشته  با  مساوی  آنان  کردن  تعقیب  اما 

تصادف است.
سرهنگ جالل امینی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق 
ناجا در خصوص  اقتصادی  امنیت  پلیس  ارز  و  کاال 
از  این پدیده صرف نظر  خودروهای شوتی می گوید: 
چالش های  از  یکی  آن،  بودن  خرد  یا  سازمان یافته 

جاده ای و مقابله با قاچاق کاال در کشور است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر انتقال کاالی قاچاق 
توسط رانندگان خودروهای شوتی، خودروهای فاقد 

پالک یا پالک مخدوش یکی از چالش ها و معضالت 
جاده ای و حوزه مقابله با قاچاق کاال در سراسر کشور 

بوده است.
امینی افزود: قاچاقچیان عمده، رانندگان متخلف را 
خود  اهداف  به  آنان  طریق  از  و  کرده  کارگیری  به 
و  مستقر  بزرگ  شهرهای  در  افراد  این  می رسند، 
را  نقل  و  در خانه های خود شبکه غیررسمی حمل 
قاچاق  کاالی  کشف  مواقع  در  و  می کنند  مدیریت 
متضرر  که  هستند  رانندگان  این  مأموران،  توسط 
می شوند و خطر کمی قاچاقچیان اصلی و صاحبان 

کاال را تهدید می کند.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت 
صورت  به  بعضاً  موضوع  این  افزود:  ناجا  اقتصادی 
به  موارد  از  برخی  در  و  حرفه ای  و  سازمان یافته 
صورت انفرادی یا گروهی صورت می پذیرد که صرف 
نظر از سازمان یافته یا خرد بودن این موضوع مسبب 
انتقال کاالی قاچاق از شهرهای مرزی به استان های 

مرکز کشور است.
از خودروهای  توجهی  قابل  تعداد  روزانه  وی گفت: 
سرسام آور  سرعت  با  سواری  یا  وانت  از  اعم  شوتی 
با  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات  به  توجه  بدون  و 
انتقال کاالی قاچاق از مبدأ محورهای بنادر جنوبی 
از  عبور  و  هرمزگان  و  خوزستان  بوشهر،  همچون 
استان های کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، 
قم، کرمانشاه، کرمان، فارس و چهارمحال و بختیاری 
فعالیت  در  کردستان  و  تهران  اصفهان،  سمت  به 
و  راهنمایی  قوانین  به  توجهی  هیچ گونه  و  هستند 
رانندگی نداشته و با سرعت باال از توقف خودداری و 
در صورت تعقیب و گریز این خودروها در جاده های 
دیگر  جان  افتادن  خطر  به  موجب  کشور  تردد  پر 
رانندگان، مأموران و مسافران که در طول مسیر در 

حال تردد هستند، می شود.
شوتی نماد ناامیدی

مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم آباد و چگنی 
قصه ی  شوتی  کرد:  اظهار  خصوص  این  در  نیز 
برای  لرستانی  جوانان  شدن  تکه تکه  پرغصه ی 
لقمه ای نان است. شوتی نماد ناامیدی و سرخوردگی 
جوانانی است که از سر ناچاری دل به جاده ها زده و 
آواره ی آزادراه ها و بنادر می شوند. وی افزود: شوتی 
و کوله بری و مهاجرت های اجباری در هر کجای این 
و  ناالیق  مدیران  ناکارآمدی  نشان  باشد  سرزمین 
بی توجهی محض به ظرفیت های خدادادی، ثروت ها 
و منابع این سرزمین است.به گزارش ایسنا، شوتی ها 
شب ها در دل تاریکی دل به جاده می زنند و با جان 
در کف دست گذاشتن به دنبال نان هستند. لرستان 
نیز که همواره در صدر آمار بیکاری استان ها بوده، 
خودروهای شوتی زیادی دیده می شود که می گویند 

برای تامین مخارج زندگی چاره ای نداریم.
علت  یک  فقط  و  است  کوله بر  جدید  ورژن  شوتی 
دارد؛ »بیکاری و غم نان« که در لرستان زیاد دیده 
می شود و متاسفانه وضعیت لرستان همچنان همانی 

است که نباید باشد.

چوپانی شغِل دارنده نشان طالی قماِر جان!
کشتی فرنگی آسیا و برنز جهان

آسیا  رقابت های  در  نوجوانان  فرنگی  برنز کشتی  و  نشان طال  دارنده 
و جهان می گوید: پدرش جانباز بوده و فوت کرده و مجبور است که 

چوپانی کند.
از  پس  متاسفانه  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  محرابی  محمد 
زادگاهم  به  بازگشت  و  جهان  نوجوانان  قهرمانی  کشتی  رقابت های  
استانم  و  شهر  ورزشی  مسئوالن  سوی  از  بی مهری ها  برخی  پلدختر 
اهداف  به  برای دست یابی  و  اجباری تن دهم  به کوچ  تا  موجب شد 

ورزشی ام راهی استان البرز شوم .
وی ادامه داد: در آخرین رویداد ورزشی پیش از شیوع ویروس کرونا 
توانستم در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی امید به عنوان 
نخست دست یابم اما با بدشانسی تمام و باخت در پیکارهای انتخابی 
شوم.  سال   ۲۳ زیر  جهانی  مسابقات  راهی  نتوانستم  اردویی  درون 
هرچند که می دانم با این شرایط اگر امروز مدال امیدهای جهان را نیز 
داشتم نمی توانست ذره ای به رفع مشکالت و گرفتاری هایم کمک کند.

خاطرنشان  پلدختر  در   ۹۸ فروردین   سیل  وقوع  به  اشاره  با  محرابی 
از جانبازان جنگ تحمیلی بود و سال ها قبل فوت شد و  کرد: پدرم 
تنها دارایی ما یک خانه در پلدختر نیز در سیل به صورت صد درصد 
تخریب و توفیق اجباری شامل حالم شد و بار دیگر راهی شهرم شدم 
تا بتوانم در عملیات ساخت و ساز کمک حال خانواده باشم و حداقل 

پول کمتری را به کارگر بدهیم .
از سر اجبار و  افزود: یک سالی می شود که  امام  قهرمان جام یادگار 
تامین بخشی از نیازهای زندگی در کنار تحصیل در دانشگاه مجبورم 

از گوسفندان مواظبت کنم و به چوپانی مشغولم.
وی گفت: گوسفندان یکی از بستگانمان است و تنها در ازای چوپانی 

مبلغی را ماهیانه دریافت می کنم.
محرابی که بغض اجازه نمی داد راحت صحبت کند، اضافه کرد: پلدختر 
شهر کوچکی است و کار نیز به سختی پیدا می شود و اگر شغلی باشد 
اولویت با مِن ورزشکار نیست. هر روزی که به چوپانی مشغول هستم 
چاره  اما  می شوم  دورتر  و  دور  ورزشی ام  اهداف  از  می کنم  احساس 

دیگری ندارم.
به جنگ  و دست خالی  تنهایی  به  نمی شود  اینکه شاید  بیان  با  وی 
روزگار و سرنوشت رفت، گفت: امیدوارم بتوانم روزی به خوش رنگ ترین 
مدال های جهانی و المپیک دست یابم و این روزهای سخت و تلخ را 

به فراموشی بسپارم.

به فریادهای کوشکی باور کنیم یا به سکوت مابقی 
اعضاء شورای شهر؟!

یکصد و سی و ششمین جلسه ی شورای شهر خرم آباد، با فریادهای رستم 
کوشکی، رئیس شورای شهر خرم آباد همراه بود!

کاری  کم  نواقص،  مدیریت شهری،  کننده ی مشکالت  بازگو  که  فریادهایی 
ها، و ُخلف وعده های اعضاء شورای شهر و شهردار است... در این بین فضای 
مجازی پُر از تجزیه و تحلیل های مردم و واکنش های عامیانه به فریادهای 

رستم کوشکی و سکوت مابقی اعضای شورای شهر خرم آباد بود.
یکی می گفت: سهم این را نداده اند، و به همین خاطر اعتراض می کند...

دیگری می گفت: باز هم به انتخابات شورای شهر نزدیک شده ایم و کوشکی 
قصد دارد با خودنمایی و فریاد زدن، خودش را مطرح نماید

تا در انتخابات آتی دوباره رأی بیاورد...
آن یکی می گفت: اگر شهردار تخلف کرده، و اگر شورا ناظر بر شهردار است، 

چرا کوشکی شهردار را به دادستان معرفی کرده است؟!
خب خودشان شهردار را آورده اند و خودشان هم بفرستند تا برود َرد کارش...
آنچه محرز و مسلم است، عملکرد شورای پنجم شهر خرم آباد، در بوته نقد 

مردم این شهر، نمره قبولی نگرفته است!
و اکثریت مردم به این حقیقت اذعان دارند که ۴سال شهر عقب گرد داشته 

است و حتی دارایی های ماحصل از ادوار گذشته را هم از دست داده ایم....
هرچند که به نظر می رسد؛ آقای رستم کوشکی قصد نداشته باشند که در 

کارزار انتخاباتی شورای ششم هم شرکت نمایند...
فلذا سوء ظن ها مبنی بر خودنمایی و تظاهر وی برای مطرح شدن، تا حدودی 

منتفی است!
اما فریادهای رستم کوشکی را در هر قالب و با هر نیتی که برآورد کنیم، دست 
از کارنامه مردود  توان قسمتی  را می  کم موضوعات مطرح شده توسط وی 

شورای پنجم شهر خرم آباد تلقی کرد.
در عوض، سکوت مابقی اعضاء شورای شهر را نیز می توان ُمهری در ذیل این 

کارنامه ی مردودی دانست!
در  شدن  نامزد  قصد  اعضاء  مابقی  چون  که  کرد  تصور  توان  می  اینکه؛  یا 
بینند که مدیریت  این می  را در  را دارند، صالح  انتخابات آتی شورای شهر 
شهری را به نقد نکشانند تا عمق پسرفت چهارساله برای مردم مشخص نشود.
شهرداران  همراه  به  شهر  شورای  عضو  دیگر  ۸نفر  که  اینست؛  غیراز  اگر 
شود  مشخص  تا  دهند  گزارش  مردم  به  متقن  بصورت  و  بیایند  منتخبشان 
چه تاجی بر سر این شهر گذاشته اند!  ماحصل ۴سال فعالیت اعضاء شورای 
پنجم شهر خرم آباد که همگی خودشان را در رده خواص، و با عناوین دهن پُر 
کِن مدیرکل، سردارپاسدار، مهندس و مسلط به زبان خارجه معرفی کرده اند

انتخاب دو شهردار بوده است که یکی از آنها دستگیر شد و آن دیگری پرونده 
اش در مراجع قضایی مفتوح است...

 فروش امالک و مستغالت شهرداری و پرداخت عایدی از آن به پیمانکاران 
خاص و معوق ماندن حقوق کارگران هم، تراژدی تلخی است که اوج هنر این 

شورا را به نمایش گذاشته است...
 ساخت پُِل گاموله با پشت پرده هایی که از آن مطرح می شود و خط و ربطش 
اماکن  و  منازل  به  که  از خسارات  آن حجم  و  ها  بعضی  های  به خواهرزاده 

تجاری مطهری وارد شد... در نوع خودش تاریخ ساز بود
پلی که اعتباراتش از محل بودجه ی تخصیصی وزارت کشور بود...

این پل، سقف فعالیت های عمرانی این دوره است!
مابقی هرچه بود، وعده های توخالی بود و بس!

 اگر مطلب دیگری هست، بفرمایید تا مردم مطلع شوند!
این قصه ی تلخ ادامه دارد....

خبر

یادداشت/// رضا میرزایی



اخبار نوید 2

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس:
وضعیت خوزستان حاد است/ 

محدودیت تردد به لرستان اعمال شود  
نماینده مردم خرم آباد و چگنی 
در مجلس شورای اسالمی گفت: 
و  است  حاد  خوزستان  وضعیت 
محدودیت تردد و ورود و خروج 
اعمال  لرستان  به  استان  این  از 

شود.
در  ویس کرمی  مهرداد  دکتر 
کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو 

یکی از راه های مقابله با کرونا ویروس پیشگیری و رعایت 
پروتکل های بهداشتی است و در صورت ابتال مراقبت هایی 

الزم است تا فرد مبتال بهبود پیدا کند.
نحو  به  را  ویروس  ویژگی های  اضافه کرد: کرونا همه  وی 
اصل  و  دارد  شگفت انگیزی  و  غیرمنتظره ای  قابل  خیلی 
راهکارهای مقابله به رعایت مردم برمی گردد که تجمعات 

کمتر شود.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی 
مردم  و  کرونا کمتر شده  از  ترس  متاسفانه  اینکه  بیان  با 
شده  تمام  بیماری  این  واکسن  وجود  با  می کنند  تصور 
پروتکل ها  رعایت  دیگر  جاهای  در  چنانچه  است،گفت: 
بحرانی  به  چهارم  پیک  است  ممکن  نشود  محدودیتها  و 
مورد  در  اینکه  بیان  با  شود.ویس کرمی  تبدیل  کشور  در 
قرنطینه کردن دو هفته ای استان یک وجه موضوع بیماری 
کروناست و موضوع دیگر معیشت مردم است، عنوان کرد: 
مسئولین استانی با توجه به شرایط موجود باید در ستاد 
کرد: محدودیت هایی  عنوان  کنند.وی  تصمیم گیری  کرونا 
که ایجاد می شود مسائل اقتصادی و اجتماعی را به دنبال 
دارد اما چاره ای نیست عاقالنه این است که بین بد و بدتر 
در  چگنی  و  خرم آباد  مردم  نماینده  کنیم  انتخاب  را  بد 
وضعیت  اینکه  به  توجه  با  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
استان خوزستان حاد است باید ورود و خروج به استان را 
محدود کنیم.ویس کرمی بیان کرد: بر اساس ضوابط ستاد 
ملی کرونا، شهرهایی که قرمز هستند شرایط سخت تری 
در نظر گرفته خواهد شد.وی گفت: تا اطالع ثانوی ضرورت 
دارد فاصله اجتماعی رعایت شود تا بتوانیم این بیماری را 
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس  کنترل کنیم. 
شورای اسالمی اظهار کرد: عادی انگاری بیماری مشکل زا 
و خستگی  شدند  فرسوده  درمانی  کادر  و  کشور  در  شده 
شد:  یادآور  کرمی  دارند.ویس  روانی  و  روحی  و  جسمی 
مراسمات  در  آنها  نکردن  شرکت  و  مردم  کردن  مراعات 
عروسی و عزا نشان از فرهنگ باالی مردم دارد اما متاسفانه 
و  نیست  آنها  روی  کنترلی  که  مناطقی  و  روستاها  در 
تجمعاتی صورت می گیرد؛ بطور طبیعی چنانچه دو تا سه 
ساعت تجمعات به طول بیانجامد شدت شیوع افزایش پیدا 

خواهد کرد.

برق 100 روستای لرستان قطع است  
لرستان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
استان  این  روستای   ۱۰۰ برق  گفت: 
شب  های  بارندگی  طوفان،  دلیل  به 
گذشته و خسارت به شبکه های توزیع 

قطع شده است.
»فریدون خودنیا« در گفت و گو با ایرنا 
گزارش  آخرین  اساس  بر  کرد:  بیان 

 ۱۰۰ برق  استان،  های  شهرستان  ادارات  از  رسیده  های 
روستا در مناطق بیرانشهر، نورآباد، سپیددشت و بروجرد 

به دلیل طوفان و بارندگی قطع  است.
وی با بیان اینکه میانگین بارندگی استان حدود ۶۰ میلی 
 ۱۰۰ تا   ۹۰ لرستان  از  نقاطی  در  طوفان  شدت  و  متر 
کیلومتر در ساعت بوده است اظهار داشت: تعدا زیادی از 
تیربرق ها و همچنین شبکه برق استان دچار خسارت شده 
است. وی اظهار داشت: اکنون ۳۱۰ نفر از عوامل شرکت 
و  تعمیرات  تیم مشغول  قالب ۱۲۰  در  استان  برق  توزیع 

ترمیم شبکه برق رسانی استان هستند.
بارش باران و برف از شب گذشته در استان لرستان آغاز 
شده است و در گردنه ها و برخی شهرستان ها همچنان 
در  خانگی  برق  مشترک   ۷۰۲ و  هزار   ۵۶۴ دارد.  ادامه 
مشترک   ۷۳۰ و  هزار   ۲ همچنین  دارد،  وجود  لرستان  
صنعتی، ۱۳ هزار ۲۲۹ مشترک اداری و هشت هزار و ۸۸۹ 

مشترک کشاورزی از نعمت برق بهره مند هستند.

مدیر مخابرات استان:
1600 مشترک در لرستان از تکنولوژی 

جدید FTTH استفاده می کنند
 

لرستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
  FTTH مشترک   ۱۶۰۰ گفت: 
این  از  که  داریم  لرستان  در 
منزل  در  جدید  تکنولوژی 

استفاده می کنند.
به  اشاره  با  شمسی فر  نبی اهلل 
تلفن  با  لرستان  مردم  اینکه 

آگاهی  و  رسانی  اطالع  با  کرد:  اظهار  کنند،  آشتی  ثابت 
بخشی از سوی رسانه باید فرهنگ استفاده تلفن ثابت در 
عنوان  به  مخابرات  اینکه  بیان  با  نهادینه شود.وی  جامعه 
یک شرکت بورسی امانتدار پول و سهم مردم است، تصریح 
کرد: به لحاظ توجیهات فنی و اقتصادی دستمان باز نیست 
هیچ  آن  از  که  دهیم  انجام  بخشی  در  سرمایه گذاری  که 
استفاده ای از آن نشود.مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: 
این اختیار را نداریم که سرمایه و پول مردم را در جایی 

هزینه کنیم که هیچ توجیه ای ندارد.
در  برنامه های  ثابت  تلفن  در حوزه  کرد:  بیان  فر  شمسی 
نظر گرفته در آینده توسعه شبکه  تلفن ثابت بر بستر سیم 
اتصال  را که همان  روز  تکنولوژی  باید  بلکه  نیست  مسی 
FTDH  است  یا تحت عنوان  منازل به شبکه فیبر نوری  
بروجرد،  انجام شود.وی گفت: در شهرهای خرم آباد،  باید 
نوری   فیبر  بستر  بر  تکنولوژی  توسعه   الیگودرز  و  دورود 
منطقه  مخابرات  مدیر  است.  انجام  حال  در  و  شده  آغاز 
لرستان با بیان اینکه تالشمان این است که سایر شهرهای 
استان نیز به این تکنولوژی روز مجهز کنیم، بیان کرد: در 
حال حاضر ۷۰۰۰ امکانات و پورت FTTH در استان ایجاد 
شده و ۱۶۰۰ مشترک FTYH  در لرستان داریم که از این 

تکنولوژی جدید در منزل استفاده می کنند.
می    FTTH از  استفاده  با  اینکه  به  اشاره  با  فر  شمسی 
توان چندین خط تلفن تحت مالکیت خود در یک منزل 
مسکونی داشته باشید، عنوان کرد:  محدودیت پهنای باند 

در اتصال به اینترنت از طریق FTTH از بین می رود.
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ضعف در شبکه توزیع کاالهای اساسی

 پیگیری مطالبات مردم در ماه های پایانی 
فعالیت دولت

به  اشاره  با  خرم آباد  جمعه  خطیب 
اساسی  کاالهای  برخی  قیمت  افزیش 
ریشه  گفت:  سال،  پایانی  روزهای  در 
این افزایش قیمت ها به ضعف در شبکه 
برای  و  مربوط می شود  توزیع  و  تولید 
ساز  نیازمند  چالش  این  از  رفت  برون 
و کار نظارتی، هوشمند و قوی هستیم.

سید  والمسلیمن  حجت االسالم 
با  شهرستان  این  جمعه  نماز  خطبه های  در  شاهرخی  احمدرضا 
افزایش قیمت  برخی  پایانی سال شاهد  اینکه در روزهای  اشاره به 
کاالهای اساسی هستیم، عنوان کرد: ریشه این موضوع به ضعف در 
شبکه تولید و توزیع مربوط است، هماهنگی سازمان صمت، جهاد 
کشاورزی، اصناف و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی باید بیشتراز 

گذشته باشد.
اجرای ساز و کار نظارتی

معظم  مقام  سخنان  از  پس  ربیع   ۱۷ قرارگاه  تشکیل  افزود:  وی 
رفع چالش  در  استان می تواند  آن  تبع  به  و  در کل کشور  رهبری 
قیمت ها کارساز باشد، در این میان همکاری مردم نیز موثر است و 
به میزانی که اقالم نیاز دارد خریداری کنند، زیرا ذخیره سازی کاال 
بیش از نیاز فضا را برای گرانی مواد غذایی و کاالهای اساسی فراهم 
تدابیر  باید  روزها  این  در  کرد:  تاکید  خرم آباد  جمعه  می کند.امام 
خوبی اندیشیده شود، اجرای یک ساز و کار نظارتی، هوشمند، قوی 
و اطمینان بخش از تولید تا مصرف همراه با صحت، سرعت و دقت 

تنها راه برون رفت از آشفتگی بازار است.
ضرورت اجرای قانون راهبردی لغو تحریم ها

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه رییس 
جمهور جدید امریکا نیز همان سخنان متکبرانه و به دور از منطق و 
استدالل را مطرح کرد که مسبوق به سابقه است، گفت: درحالی که 
امریکا و سه کشور اروپایی به تعهدات خود در برجام عمل نکردند 
دید  که  زمانی  و  کرد  عمل  خود  تعهدات  به  مدت ها  تا  ایران  اما 
طرف مقابل به تعهدات خود عمل نمی کند به تدریج تعهدات خود 
کشور  سه  و  امریکا  می کنیم  مشاهده  ما  افزود:  داد.وی  کاهش  را 
اروپایی همچنان درباره تعهدات جمهوری اسالمی صحبت می کنند 
مطرح  طرفه  یک  صورت  به  هم  آن  برجام  به  را  ایران  بازگشت  و 
قانون  اجرای  کرد:  خاطرنشان  خرم آباد  جمعه  می کنند.خطیب 
تصویب  محلس  نمایندگان  توسط  که  تحریم ها  لغو  برای  راهبردی 
که   گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  نکته  این  البته  است،  ضروری  شد 
مراقب حیله های  و  اطمینان کرد  امریکا  و  اروپا  به وعده های  نباید 

شیطان بزرگ بود.

در راستای طرح مواسات صورت گرفت؛ 
اهدای کمک های مومنانه توسط نوسازی مدارس لرستان 

بین نیازمندان
در راستای طرح مواسات، ۲۰۰ بسته معیشتی در بین نیازمندان با 

مشارکت نوسازی مدارس و بسیج مهندسین استان توزیع شد.
به گزارش رپایگاه خبري و تحلیلي خرم آباد فردا، در خجسته میالد 
با برکت اولین اختر تابناک آسمان امامت و والیت حضرت علی)ع(، 
نوسازی مدارس لرستان با تاسی از سیره ی عملی آن امام همام و با 
مشارکت بسیج مهندسین استان ، اقدام به تهیه و توزیع ۲۰۰ بسته 

معیشتی در بین نیازمندان استان نمود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:

بیش از 1300 نفر بر اثر کرونا در لرستان جان 
خود را از دست داده اند  

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: 
استان  در  کرونا  اثر  بر  نفر  از ۱۳۰۰  بیش 

جان خود را از دست داده اند.
مجازی  همایش  در  نیکبخت  محمدرضا 
 ۲۹ که   ۱۹ کووید  پژوهشی  دستاوردهای 
بهمن ماه به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار 
شد، اظهار کرد: بیش از ۱۳۰۰ نفر در استان لرستان از یک سال 
دست  از  را  جانشان  کرونا  بیماری  به  ابتال  علت  به  تاکنون  پیش 

داده اند.
وی تصریح کرد: در لرستان نزدیک به ۶۵ هزار نفر از ابتدای شیوع 

این بیماری تاکنون به ویروس کووید ۱۹ مبتال شده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: بیماری کرونا 
و  مراقبت ها  باید  همچنان  و  است  خطرناک  بسیار  بیماری  یک 

پروتکل های بهداشتی به صورت جدی تداوم داشته باشند.
نیکبخت اضافه کرد: هرگونه سیاست گذاری برای مقابله جدی تر با 
کرونا بایستی بر مبنای نتایج یافته ها و تحقیقات پژوهشی دانشگاهی 

صورت گیرد و برگزاری این گونه همایش ها در این راستاست.
وی بیان کرد: هرچقدر تحقیقات علمی بیشتری در این رابطه انجام 
شود سیاست گذاری ها، اثرگذارتر خواهند بود؛ انجام همین تحقیقات 
نیز منجر به تولید محصوالت ارزشمندی درزمینه مقابله با کرونا شد؛ 
از جمله اینکه اقدامات خوبی در سطح کشور بر اساس فناوری های 
تولید ماسک صورت گرفت؛ چند نوع واکسن ویروس کرونا نیز در 
تحقیقات  انجام  نتایج  از  که  دارند  قرار  بررسی  و  آزمایش  مرحله 
نشان  اقدامات  این گونه  ماست؛  کشور  در  کاربردی  پژوهش های  و 
می دهد دانشگاه های کشور، همگان با بحران کرونا، تالش کرده اند 

تحقیقات و پژوهش های خود را توسعه دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: خوشبختانه در کشور 
ما تحقیقات مختلف علمی در خصوص ابعاد مختلف بیماری کرونا 
انجام شده و در حال انجام است و این ها نقش دانشگاه را در جامعه 
تحقیقات  از  استفاده  برپایه  بتواند  جامعه  تا  کرد  خواهد  اثرگذارتر 

علمی دانشگاهی در مواجهه با بحران، موفق تر عمل کند.
 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان:
راه ارتباطی 140 روستای الیگودرز 

بازگشایی شد  
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
گله  گردنه  گفت:  لرستان  جاده ای 
بادوش در محور الیگودرز- شول آباد 
که در بارش های روز گذشته مسدود 
شده بود، با تالش راهداران الیگودرز 

بازگشایی و تردد در آن برقرار شد.
شبانه  با  کرد:  اظهار  شرفی  عباس 
روزی تالش عوامل راهداری شهرستان الیگودرز گردنه گله بادوش 

برفروبی و راه ارتباطی ۱۴۰ روستای این مسیر بازگشایی شد.
روستایی  محورهای  برفروبی  بارش ها،  قطع  با  کرد:  تصریح  وی 
شهرستان های ازنا، دلفان و خرم آباد آغاز شده و راهداران همچنان 

مشغول بازگشایی محورها هستند.
شرفی با قدردانی از همت راهداران خاطرنشان کرد: علی رغم بارش 
راهداران هیچگونه  با همت  روز گذشته  دو  در  باران  و  برف  شدید 

انسدادی در محورهای اصلی صورت نگرفت.

بر
خ

بر
خ

گفت:  لرستان  دادگستری  کل  رییس 
قوه  ارزیابی  در  استان  کل  دادگستری 

قضاییه موفق به کسب رتبه عالی شد.
 محمد رزم در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در پل دختر، اظهارداشت: بر اساس فصل 
سوم سند تحول قضایی مصوب ۳۰ آذر 
ریاست  رییسی  آیت اهلل  جاری  سال  ماه 
قوه قضاییه و اجرای ماده ۳۱  عمل کرد 

دادگستری سراسر کشور بررسی شد.
وی افزود: عملکرد تمام دادگستری های 
و  دیگرضوابط  اساس  بر  کشور  سراسر 
دستورالعمل سنجش بهره وری،بر اساس 
به  و  مستمر  برنامه ای  در  مصوبه  این 
بر  قضاییه  قوه  سوی  از  منظم  صورت 
مبنای یک سری معیارها و شاخص هایی 
سنجیده و رتبه استان ها مشخص شدکه 
دادگستری کل لرستان موفق به کسب 

رتبه عالی شد.
رییس کل دادگستری لرستان گفت: در 
این ارزیابی تعداد ۶ شاخص مهم شامل 
بر  »عملکرد  ورود«،  پایه  بر  »عملکرد 
پایه شعب فعال«، »وضعیت پرونده های 
آراء«،  اتفان  و مسن«، »وضعیت  معوقه 
»وضعیت   ، سازش«  و  صلح  »وضعیت 
و چهارده  پرونده ها«  به  رسیدگی  زمان 
تصویب  به  که  مربوط  شاخص  زیر 
و  مالک   ، رسیده  قضاییه  قوه  ریاست  

ارزیابی  مراجع  تصمیم گیری  مبنای 
کننده بود.

که  شاخص ها  این  مبنای  بر  افزود:  وی 
تدوین و به تصویب ریاست قوه قضاییه 
رسیده و برحسب دستورات موکد وی به 
از  عملکرد استان ها در مقیاس کشوری 

یک تا ۳۱ امتیاز دهی شد.
در  سهولت  منظور  به  یادآورشد:  رزم 
هر  عمل کرد  موجود،  وضع  توصیف 
»ضعیف«،  سطح  پنج  در  دادگستری 
و  خوب«  »خیلی  »خوب«،  »متوسط«، 
»عالی« مشخص و نتایج ارزیابی با دوره 

قبل نیز مقایسه شد.
نماینده عالی دستگاه قضایی در لرستان 
انجام شده توسط  ارزیابی  گفت: مطابق 
قوه  برنامه ریزی  و  راه بردی  معاونت  
قضاییه که مرجع مرتبط با این موضوع 
می باشد، وضعیت دادگستری کل استان 
دادگستری های  کل  میان  در  لرستان 

سراسر کشور، »عالی« اعالم شد.
توکل  سایه  در  موفقیت  این  افزود:  وی 
بیت  اهل  و  سبحان  خداوند  عنایت  و 
کوشش  و  تالش  و  برنامه ریزی  و  )ع( 
انسجام و وحدت  اتحاد و  شبانه روزی و 
محقق  اداری  و  قضایی  همکاران  بین 

شده است.
گفت:  لرستان  دادگستری  کل  رییس 
امید که این قلیل زحمات مورد قبول و 
رضایت خداوند و جلب رضایت مردم و 
شهروندان عزیز، بزرگ و والیت مدار این 
ارزشمند  سرمایه های  عنوان  به  استان 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 

قوه قضاییه قرار گیرد.

لرستان  دانشگاه  رئیس  عزیزی  خسرو 
سئوال  به  پاسخ  در  مجازی  نشست  در 
خبرنگارنوید لرستان از راه اندازی مقطع 
کارشناسی ارشد ودکتری با طرح حقوق 
پارامترهای  رعایت  با  نزدیک  آینده  در 

توسعه ی ومتوازن خبر داد.
خرم  وتحلیلی  خبری  پایگاه  گزارش  به 
گفت:  لرستان  دانشگاه  فردا،رئیس  آباد 
لیسانس  مقطع  در  حقوق  رشته  در 
معتبر  ههای  دانشگا  از  برجسته  اساتید 
کشور در این دانشگاه در حال تحصیل 

هستند. 
وی افزود: برای فعال شدن رشته حقوق 
رعایت  با  دکتری  و  ارشد  درمقاطع 
شاخص ها وپارامتر های توسعه متوازن 
در آینده نزدیک شاهد راه اندازی گرایش 
های ذکر شده در آینده نه چندان دور 

شاهد این امر باشیم. 
وی افزود: طرح تعاون در وزارت علوم راه 
اندازی شده و در این طرح می توان از 
استاد تمام ودانشیار از دیگر دانشگاهها 
بهترین شکل  به  نامه   تفاهم  امضای  با 
اساتید  ومشکل  کرد  استفاده  ممکن 

رشته های خاص همچون رشته حقوق و 
هنر در مقاطع ارشد ودکتری در دانشگاه 

لرستان رفع می شود. 
رئیس دانشگاه لرستان گفت: اصلی ترین 
حضور  عدم  مجازی  آموزش  مشکل 
به  چهره  حضور  و  دانشجویان  فیزیکی 
زمانی  چراکه  است،  کالس  در  چهره 
و  کالس  در  دانشجو  فیزیکی  حضور 
سرزندگی  و  نشاط  دارد  تداوم  دانشگاه 

نیز وجود دارد.
شیوع  شرایط  در  اما  افزود:  عزیزی 
سالمت  رعایت  دلیل  به  کرونا  ویروس 
و  است  نظر  در  دانشجویان عدم حضور 
ما  همه  قرمز  خط  دانشجویان  سالمت 

است.

مجلس  در  ازنا  و  دورود  مردم  نماینده 
اصالح  مراکز  احداث  از  اسالمی  شورای 
کشاورزی  خدمات  مرکز  و  دام  نژاد 

غیردولتی در دو شهرستان خبر داد.
رئیس  با  دیدار  در  گودرزی  حسین 
و  کشاورزی  نظام مهندسی  سازمان 
چهارم  امروز  که  کشور  طبیعی  منابع 
کرد:  اظهار  گرفت،  صورت  اسفندماه 
نظام مهندسی  سازمان  نقش آفرینی  با 
از  بایستی  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
برای  موجود  پتانسیل های  و  ظرفیت ها 

توسعه کشاورزی بهره گیری کرد.
حوزه  ظرفیت های  برشمردن  با  وی 
سازمان  کمک  خواهان  خود،  انتخابیه 
اجرای  برای  کشاورزی  نظام مهندسی 
برنامه های مورد نظر برای افزایش تولید 
و درآمد کشاورزان و روستاییان منطقه 

شد.
مجلس  در  ازنا  و  دورود  مردم  نماینده 
قابلیت های  از  استفاده  کرد:  خاطرنشان 
منطقه در توسعه کشت گیاهان دارویی، 
اصالح  دام  پرورش  و  گلخانه  واحدهای 

شده از برنامه اولویت دار است.
سازمان  رئیس  رمضان نژاد  شاهرخ 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
کشور نیز در این دیدار با اشاره به ضرورت 
نقش آفرینی سازمان در اجرای برنامه ها 
کشاورزی  بخش  توسعه  سیاست های  و 
طریق  از  نظام مهندسی  سازمان  گفت: 
اشاعه  مجوزها،  صدور  فرآیند  تسریع 
جدید  فناوری های  گسترش  و  دانش 

از  دانش  ورود  جریان  تسریع  دنبال  به 
از  دانش  بری  سهم  نظام  اجرای  طریق 
تولید و تسریع ورود سرمایه های مردمی 
به بخش کشاورزی از طریق ایجاد انگیزه 

در سرمایه گذاران است.
اجرای  راستای  در  کرد:  تصریح  وی 
بنیاد  مردم  اشتغال  و  تولید  برنامه 
مبتنی بر فعالیت های نوظهور در بخش 
فعالیت های  به  تنوع بخشی  کشاورزی، 
تولیدی و خدماتی، کمک به برندسازی 
ارزش  زنجیره  توسعه  و  محصوالت 
محصوالت کشاورزی در دستور کار این 

سازمان است.
گفتنی است در این نشست مقرر شد، با 
هدف اجرای طرح جایگزینی دام سبک 
بهره گیری  با  پربازده  دام  با  بازده  کم 
اصالح  مراکز  مردمی،    ظرفیت های  از 
شهرستان  دو  در  خصوصی  دام  نژاد 
سازمان  فنی  پشتیبانی  با  دورود  و  ازنا 

نظام مهندسی راه اندازی شود.

لرستان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
برای  استان  هالل احمر  جمعیت  گفت: 
آسیب  و  زلزله زدگان  به  امدادرسانی 
دیدگان زلزله سی سخت آمادگی کاملی 

دارد.
اسفندماه،  پنجم  امروز  رضایی  صارم 
در  اخیر  زلزله  دنبال  به  کرد:  اظهار 
شهرستان سی سخت بالفاصله تیم های 
هالل احمر  جمعیت  عملیاتی  و  امدادی 
درآمدند  کامل  آماده باش  به  لرستان 
بالفاصله  حادثه  میزان  به  توجه  با  اما 
امدادرسانی  جهت  معین  استان های 

اعزام شدند.

منظور  همین  به  کرد:  تصریح  وی 
اقالم  نیز  لرستان  هالل احمر  جمعیت 
بسته های  پتو،  چراغ،  شامل  امدادی 
در  و  کرده  آماده  نیز  را  غیره  و  غذایی 
و  محلی  مسئوالن  نیاز  اعالم  صورت 
کوتاه ترین  در  مرکز  جمعیت  دستور 
ارسال خواهد  زلزله زده  به مناطق  زمان 

کرد.
لرستان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
جمعیت  سوی  از  کرد:  خاطرنشان 
جهت  صرفاً  بستری  هالل احمر 
برای  هموطنان  نقدی  کمک های 
شده  فراهم  سخت  سی  زلزله زدگان 
حساب  شماره  طریق  از  می توانند  که 
۵۲۲۳۵۲۲۳۱۹ نزد بانک ملت و شماره 
بنام   ۶۱۰۴۳۳۷۴۲۸۵۰۸۰۳۸ کارت 
و  کهکیلویه  استان  هالل احمر  جمعیت 
بویر احمد کمک های نقدی خود را واریز 

کنند.

 
از  استاندار لرستان گفت: متأسفانه تعدادی 
شهرهای استان با تغییر وضعیت آبی به رنگ 

زرد درآمده اند که اکنون می توان لرستان را 
در وضعیت زرد کرونا اعالم کرد. 

جلسه  حاشیه  در  خادمی  موسی  سید 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  کنفرانس  ویدئو 
در  کرونا  بیماری  روند  گفت:  سخنانی  در 
به  ولی  شده  کنترل  زیادی  حد  تا  استان 
با استان خوزستان و رشد  دلیل همسایگی 
بی سابقه کرونا در این استان، احتمال ورود 
کرونای  به  موسوم  یافته  جهش  ویروس 

انگلیسی به لرستان زیاد است.
ارتباط  گرفتن  نظر  در  با  داشت:  اظهار  وی 
وجود  و خوزستان  لرستان  بین  که  وسیعی 
کنترل  به  نسبت  مردم  و  مسئولین  دارد، 
ویژه  توجه  استان  این  به  خروج ها  و  ورود 

داشته باشند.
استاندار لرستان با اشاره به نقش مهم مردم 
هم  افزود:  پیشگیرانه،  اقدامات  انجام  در 
استانی ها در صورت امکان از تردد به سمت 

خوزستان تا اطالع ثانوی اجتناب کنند.
خادمی ادامه داد: مردم در صورت مشاهده 
موارد مشکوک به ویروس کرونای انگلیسی 
اطالع رسانی  و  به مراکز درمانی  با مراجعه 
و  خود  از  تست  انجام  به  نسبت  موقع  به 
روش  بهترین  زیرا  کنند  اقدام  اطرافیان 
برای مقابله با این ویروس اقدام سریع برای 

پیشگیری از انتشار گسترده بیماری است.

گفت:  لرستان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
جزء  صنعت   ۱۸۲۳ حاضر  حال  در 
سرویس  ر  با  هستند  ما  مشترکین 
ما  گاز  فروش  میزان  آن ها  دادن  قرار 
داشته  درصدی   ۸۲ افزایش  صنایع  به 

است.
در  ایسنا  با  گفت وگو  در  گودرزی  کرم 
حال حاضر بیش از ۱۸۲۳ صنعت از ما 
گاز می گیرند که برخی از آن ها صنایع 

قرار  سرویس  در  با  که  هستند  بزرگی 
 ۸۲ افزایش  با  توانستیم   آن ها  دادن 
درصدی جهش خوبی در فروش گاز و 

مصرف صنایع در استان داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به پروژه های صنعتی 
که در استان درحال اجراست و آمادگی 
داریم با توجه به زیرساخت های موجود 
گازرسانی را انجام دهیم، انتظار می رود 
به  گازرسانی  در  نزدیک  آینده  در 

صنایع، بخش تولیدی و صنعتی جهش 
داشته باشیم.

صورت  هر  به  کرد:  تأکید  گودرزی 
آن  جایگزینی  و  صنایع  به  گازرسانی 
یکی از  به عنوان  مایع  سوخت  جای  به 
عوامل اقتصادی، جهش تولید و اقتصاد 
شود  محقق  اگر  که  است  مقاومتی 
ما  صنایع  نزدیک  آینده  در  امیدواریم 
سر  پشت  را  بهتری  روزهای  بتوانند 

بگذارند.
شرکت  مدیرعامل 
لرستان  گاز 
در  ما  کرد:  عنوان 
تعهد  جاری  سال 
 ۲۰۰ جایگزینی 
هزار متر مکعب در 
ساعت گاز به جای 

سوخت مایع را در استان داشتیم.
وی افزود: تا امروز ۲۴۰ هزار مترمکعب 
در ساعت گاز جایگزین سوخت مایع در 

صنایع شده است.

کسب رتبه عالی دادگستری کل لرستان در ارزیابی
قوه قضاییه

رئیس دانشگاه لرستان:

با اجرایی شدن طرح تعاون مشکل دانشگاه لرستان در 
رشته های حقوق وهنر در مقاطع ارشد ودکتری 

رفع می شود

نماینده مردم در مجلس خبر داد:

احداث مراکز اصالح نژاد دام و مرکز خدمات 
کشاورزی غیردولتی در دورود و ازنا

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:
آمادگی هالل احمر لرستان برای امدادرسانی 

به زلزله زدگان سی سخت

استاندار لرستان مطرح کرد؛

لرستان در وضعیت زرد کرونا/ ضرورت کنترل ورودی و خروجی های استان
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
ساماندهی  و  جمع آوری  خواستار  لرستان 

متکدیان از سطح شهرها شد.
محمود ثمینی در جلسه کارگروه اجتماعی، 
فرهنگی، سالمت زنان و خانواده لرستان که 
کرد:  بیان  شد،  برگزار  اسفندماه  نهم  امروز 
مشخص  هم  قانون  است  مشخص  وظایف 
است و باید در خصوص ساماندهی متکدیان 

و کاهش سوءمصرف مشروبات الکلی اقدامات 
هم  به موازات  فرهنگی  و  آموزشی  اجرایی، 

توسط مسئوالن ذی ربط صورت پذیرد.
موضوع  که  است  الزم  کرد:  تصریح  وی 
متکدیان خیابانی به شورای فرهنگی عمومی 
جهت تصمیم گیری در حوزه  مسائل فرهنگی 
و کاهش آسیب های اجتماعی ارجاع شود تا 
در خصوص اقدامات آموزشی، ترویج برنامه و 

بسته فرهنگی الزم تهیه و تدوین شود.
معضل  خصوص  در  لرستان  استاندار  معاون 

بایستی  افزود:  الکلی  مشروبات  مصرف  سو 
بر منع شرعی این پدیده تأکید ویژه شود و 
با این پدیده، دینی و شرعی  مبنای برخورد 

است.
امور  به  هم  باید  کرد:  خاطرنشان  ثمینی 
داشته  توجه  پدیده ها  این  با  مقابله  فرهنگی 
باشیم و هم به اقدامات سلبی توجه شود تا 

پدیده های مدنظر را به حداقل برسانیم.
سند  پزشکی  علوم  دانشگاه  کرد:  تأکید  وی 
مشروبات  سوءمصرف  از  پیشگیری  جامع 

در  و  کند  اجرایی  ضرورت  حد  تا  را  الکلی 
این زمینه دفتر امور اجتماعی موضوع تأمین 
کرده  پیگیری  را  متکدیان  ساماندهی  اعتبار 
در  با جدیت  را  اجرای مصوبات  بر  نظارت  و 

دستور کار قرار دهد.
در  اصلی  مسئولیت  لرستان  استاندار  معاون 
بحث ساماندهی متکدیان در شهرستان ها را 
متوجه فرمانداران عنوان کرد و افزود: کلیت 
برخورد با این پدیده ها در استان به دفتر امور 
است  و الزم  برمی گردد  استانداری  اجتماعی 
که اجرای مصوبات و دستورالعمل ها به خوبی 

مدیریت شود.

معاون استاندار لرستان:

قانون، وظایف را به خوبی مشخص کرده است


