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بانک های  هماهنگی  شورای  دبیر  مقدم،  بیژن 
لرستان، در رابطه با وضعیت آمار تسهیالت وام 
قرض الحسنه ازدواج تا پایان 24 تیرماه 98 گفت: 
با توجه به اینکه در وضعیت سپرده های قرض 
خاصی  محدودیت  بانکی  سیستم  نزد  الحسنه 
و  نیست  توجهی  قابل  میزان  به  و  دارد  وجود 
اعالم شده  های  اولویت  براساس  دیگر  از طرف 
توسط  ادارات مرکزی هر بانک، اولویت پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه به سیل زدگان اختصاص 
پیدا کرده و سایر وام های قرض الحسنه به ویژه 
ازدواج در اولویت های بعدی قرار دارند، اما تالش 
ایجاد نشود و  ازدواج محدودیتی  برای وام  شده 

حتی حداکثر تالش همکاران در سیستم بانکی 
بدون  را  ازدواج  های  وام  بتوانیم  که  است  این 

وقفه پرداخت کنیم.
ابتدای  از  که  هایی  پرداختی  با  رابطه  در  وی 
سال جاری تا تاریخ 24 تیرماه 98 شکل گرفته، 
سامانه  در  که  اعتبارات  مجموع  کرد:  عنوان 
و  هزار   7 مبلغ  شده  درج  مرکزی  بانک  ازدواج 
494 میلیارد ریال است که از این مبلغ  2382 
میلیارد پرداخت و 5685 نفر به عنوان متقاضی 
اعتبار مصوب  به  قرار دارند، که نسبت  در صف 
از بابت پرداخت  31.8 درصد پرداخت شده که 
وام ازدواج بانک ملی در رتبه اول سیستم های 
ریال  میلیارد   929 اعتبار  کل  دارد،  قرار  بانکی 
629 میلیارد و 100 میلیون ریال پرداخت شده 
و 67.7 درصد اعتبارات ابالغی را پرداخت کرده 

است.
به  پرداختی  تسهیالت  میزان  با  رابطه  در  مقدم 
سیل زدگان تا پایان 26 تیرماه 98 ، عنوان کرد: 
اماکن  بازسازی  بخش های  در  بانکی  سیستم 
لوازم  تعمیر  مسکونی،  اماکن  تعمیر  مسکونی، 
معیشتی و بخش کشاورزی، به قشر آسیب دیده 
اعطا می کند، که در مجموع  تسهیالت  از سیل 

باتوجه به اینکه بخش کشاورزی به تازگی شروع 
ستادهای  و  کردند  دیدگان  حادثه  معرفی  به 
معرفی  به  شروع  زودتر  مسکن  بنیاد  معین 
کردند، درمجموع سهمیه ابالغی 9834 میلیارد 
ریال بوده که 3442 نفر با مبلغ 5615 میلیارد 
 26081 میزان  این  از  که  شدند  معرفی  ریال  
انعقاد  به  ریال موفق  با مبلغ 4825 میالرد  نفر 
قرار داد شدند که 24737 نفر موفق به پرداخت 
4523 میلیارد ریال مجموع مبلغ پرداختی است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های لرستان، با بیان 
این که بانک ملی سردمدار پرداخت تسهیالت به 
اماکن  در بخش  کرد:  اظهار  است،  زدگان  سیل 
با  معیشتی  لوازم  و  مسکن  تعمیر  مسکونی، 
اعتبار تخصیصی در مجموع  ریال  میلیون   486
ریال  میلیارد  مبلغ 993  به  نفر  و 803  هزار   5
تاریخ 81  این  تا  این مبلغ  از  پرداخت شده که 
نفر در بخش کشاورزی با مبلغ 5 میلیارد و 268 
میلیون ریال و بقیه برای ستادهای معین بنیاد 

مسکن استان است.
وی ادامه داد: از طریق بانک کشاورزی به 541 
ریال،  میلیون   357 و  میلیارد   23 مبلغ  با  نفر 

موفق به پرداخت تسهیالت کشاورزی شدند.

بانک ملی در رتبه اول سیستم های بانکی 

بانک ملی سردمدار پرداخت تسهیالت مناطق سیل زده 

هیئت  رئیس  و  مدیرعامل  یارمحمدی،  احمد 
گو  و  گفت  در  آسیا  ظرف  صبا  شرکت  مدیره 
داشت:  ما  اظهار  آسمانی  شهاب  خبرنگار  با 
لرستان  استان  در  نچسب  ظروف  تولیدکننده 

هستیم و در شهرستان بروجرد فعالیت داریم.
زمینه  در  از سال 1376  را  کار خود  افزود:  وی 
تولید ظروف نچسب با 20 نیروی کار و سرمایه 
طرح  واسطه  به  بعد  ولی  کردیم  آغاز  اندک  ای 
های توسعه ای که در  شرکت ایجاد کردیم تعداد 
رسیده  مستقیم  نیروی  نفر   150 به  ما  پرسنل 

است.
یارمحمدی با بیان اینکه  هشت سال پی در پی 
تصریح  هستیم،  صادرات  نمونه  واحد  که  است 
مستقیم  صورت  به  ما  مصرفی  اولیه  مواد  کرد: 
خود  در  ها  قالب  تمام  و  شود  می  خریداری 

شرکت ساخته می شود.
را  ها  طرح   کنیم  می  سعی  اینکه  بیان  با  وی 

دهیم،  ارائه  بازارپسند  و  روز  به  های  قالب  در 
محصوالت  بندی  بسته  حتی  کرد:  خاطرنشان 
هم در داخل شرکت انجام می شود و یک واحد 
کارتن سازی قوی با طرح بسته بندی به روز و 
صادراتی داریم که قابلیت رقابت با شرکت های 

خارجی را دارد.
صبا  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل   
محصوالت  بازاریابی  برای  کرد:  بیان  آسیا  ظرف 
می  شرکت  کشور  داخل  نمایشگاهای  در  خود 
در  است  صادرات  شرکت  هدف  چون  و   کنیم 

زمینه صادارات تبلیغ می کنیم.
وی با بیان اینکه در این هشت سال، هشت برند 
گواهینامه  گفت:  داریم،  الملی  بین  استاندارد 
که  کردیم  کسب  غذایی  مواد  برای  نیز  سالمت 
حتی مجوز این را داریم که درشرکت مواد غذایی 

تهیه کنیم.

برای هشتمین سال متوالی؛

شرکت صبا ظرف آسیا واحد نمونه صادرات شد

اعتبارات سیل چگونه 
تقسیم شد!؟

سهم یتیم لرستان را پس بدهید

اصرار بر ایجاد صنایع کهنه 
و ناکارآمد در لرستان

اما بیکاران ؛ 
بیکارند

  رئیس شورای شهر بروجرد دستگیر شد

بازداشت ها ادامه دارد!
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مسافر نداریم!
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» قدرت و ثروت مهار نشده«

 احمد لطفی
 مقدمه: 

سالها پیش در بین لکها ضرب المثلی متداول بود، که تسلیم 
القاء می کرد، آن ضرب  به مخاطب  را  برابر زور و قدرت  در 

المثل عبارت بود از؛
» هرجا زوره - ری هار  اُوَره«

یعنی ؛ 
هرکجا که زور باشد ، راه و طریق زندگی همان است که زور 

می گوید.
ویا در ضرب المثل دیگر؛

» ِمه که زور دیرم - عقل اَرا َچَمه «
یعنی؛ 

من که دارای زور و قدرت هستم عقل را می خواهم چه کنم؟
منطور آن است، که زور گویی عقل را هم محکوم به تسلیم 
می کند، و شاید هم زور گویی راه تدبیر عقالنی را می بندد 
. همانطور که در ضرب المثل فارسی داریم جاهلی طنابی را 
به چاه می اندازد، که صد عاقل آن را از چاه بیرون نمی آورد.

ضرب المثلهای فوق انسان را به یاد تفکر جبر گرایی و نحله 
ی فکری رواقیون می اندازد، که طرف مقابل را برای پذیرفتن 
دیدگاه و نظرشان  آنقدر کتک می زدند، تا نظر و خواسته ی 

آنها را قبول نمایند.
این تفکر جبر گرایی عاملی برای جزمی اندیشی و کلیشه ای 
رفتار کردن است،  در حالیکه کمال پذیری عقل، جز با پیروی 

از حق میسر  نمی شود.
 امام حسین )علیه السالم( فرمودند:

؛ الیَکُمُل الَعقُل ااِّل بِاتِّباِع الَحِقّ
عقل، جز با پیروی از حق، کمال نمی پذیرد.

مستدرک الوسائل، ج12، ص209
شرح حدیث:

جاذبه های بسیاری از همه سو ما را احاطه کرده است.
هر  و  دارد  وجود  ما  درون  در  نفس  و  عقل  میان  کشمکش 
یک آدمی را به سویی می کشد. اگر در روایات، تعبیر جنود 
که  معناست  بدین  رفته،  کار  به  شیطانی  جنود  و  رحمانی 
کششهای دوگانه یکی به سوی خدا و حق و خیر و معنویات 
است و دیگری به سوی شیطان و رذایل و مادیات و شهوات؛ 
برای مثال، خدا حق است، دین خدا هم حق است، احکام الهی 
بیدارگر و پرمعنای قرآن کریم هم حق  آیات  هم حق است، 
است. پیامبران آمده اند تا انسان را به سوی حق دعوت کنند 

و از چنگ باطل نجات دهند.
چون  رسد،  می  کمال  به  هم  عقلمان  شویم،  حق  پیرو  اگر 
رهنمودهای خدا و دین در مسیر رشد عقالنیت و اطاعت از 

فرمان خدا و خرد است.]اقتباس از سایت کاروان صادقیه[
دراین جهان که  ثروت و قدرت مهار نشده، معیارها ی انسانی 
و اخالقی   را به چالش کشانده است، یکی از  راه های نجات 
از این بن بست،  و چالش پیش روی، تجدید نظر در رابطه ی 
ثروت و قدرت، برای نجات انسانها   اعم از  خودی وغیر خودی،  

هم وطن و غیر هموطن می باشد.
مستکبران و سوء استفاده کنند گان از قدرت و ثروت، دارای 
امنیت  عدم  آنها،  ترین  عمده  که   ، هستند  مشترکی  وجوه 
از  تر  به عبارت ساده  پیمانهایشان هستند  از همراهان و هم 
همه  گرچه  گرگ  ی  گله  بسان  آنها  شناسی  جامعه  دیدگاه 
و  استراحت  وقت  در  ولی  دارند،  همکاری  و  درندگی  خوی 
حالت سکون و آرامش ازترس همدیگر صورتهایشان در مقابل 
یکدیگر است، برای این که اگر یکی از آنها قصد حمله را داشته 

باشد فوری گرگ مقابل،  آن حمله را خنثی می کند.
ودر  دارند،    اعتماد  به همدیگر  و  همگرا  اماجوامع همدل  
به  حیات اجتماعی پشت به پشت هم می دهند و نگاهشان 
دشمن مشترک است، و حرکات و سکنات اورا  زیر نظر می 

گیرند.
سوء استفاده کنندگان از قدرت و ثروت عامل عقب ماندگی 
جامعه هستند.  آنها با پول شویی و بریز و بپاشهای  بی مورد  
به حقوق دیگران تجاوز می کنند. در حقیقت منابع   متعلق 
به جامعه می باشند، و هدر دادن  دارا یی ها جرم محسوب  

می شود .
پول و ثروت گرچه افرادی دارند ولی حق ندارند حتا در یک 
رستوران بجای مصرف درست، اسراف  و تبذیر نمایند. طبق 
نظر ماکس وبر اخالق پروتستانتیزم عامل رشد سرمایه داری 
در اروپا شد، زیرا آن نحله ی فکری و مذهبی معتقد بود باید 
زیاد کارکرد و در آمد بدست آورد، ولی مصرف کمتر داشت. و 
پس انداز را افزایش داد. عدم موفقیت کشور ما در رسیدن به 
توسعه ی متوازن، به این دلیل است که ما فرهنگ  عمل به 
دستورات  دینمان مبنی بر پرهیز از اسراف  را نهادینه نکرده 
از مردم و  تا برخی  نگارنده  از  ایم. قاطبه ی جمعیت کشور، 
ارگانها و  ادارات و نهادها و... نقش اسراف در زندگیمان  پر 
رنگ است. و در تقسیم کار  و توزیع عادالنه ی ثروت  و قدرت 

ناتوان بوده ایم. 
این آشفتگی  از   ایران اسالمی،   بزرگ  ،   کشور  امید است 
فرهنگی و انفجار اطالعات  دنیای پست ُمدرن ،  راه کمال  و 

نجات و رستگاری خود  را  پیدا کند. ان شاء اهلل

خبریادداشت

تبلیغات زودهنگام 
کاندیداهای احتمالی مجلس 

یازدهم رصد می شود

شورای  انتخابات  بر  نظارت  دفتر  رئیس 
زودهنگام  تبلیغات  گفت:  بروجرد  نگهبان 
یازدهم  مجلس  احتمالی  کاندیداهای 
رصد  موارد  این  همه  و  است  قانون  خالف 

و پیگیری می شود. 
فعالیت  همه  افزود:  محالی  چار  لهراسب 
مجازی  فضای  در  کاندیداها  تبلیغاتی  های 
برخورد  قانون  طبق  افراد  این  با  و  رصد 

خواهد شد.
بهانه  به  کاندیداهایی که  اظهار داشت:  وی 
های مختلف کلیپ پخش می کنند و شام 
و نهار صبحانه می دهند و در فضای مجازی 
مدارس  در  و  دهند  می  ترتیب  مصاحبه 
توسط  مربیان  و  اولیا  انجمن  عنوان  تحت 
مدیر مدرسه دعوت به سخنرانی می شوند 
و رصد شده و در تایید صالحیت آنان موثر 

خواهد بود.
شورای  انتخابات  بر  نظارت  دفتر  رئیس 
برخی  کرد:  بیان  بروجرد  نگهبان 
روستاها  به  مجلس  احتمالی  کاندیداهای 
می روند و وعده هایی می دهند و با دادن 
ثبت  اشتغال  برای  افراد  از  فرم های جعلی 

نام می کنند.
قضایی  کمسیون  از  کرد:  اضافه  چارمحالی 
با  برخورد  شود  می  درخواست  مجلس 
مجلس  یازدهم  دوره  کاندیداهای  متخلفان 
از   و  دهند  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
احتمالی  کاندیداهای  هنگام   زود  تبلیغات 

جلوگیری کنند.
عمل  انتخاب  معیار  داشت:  اظهار  وی 
مجلس  برای  نمایندگانی  است  قانون  به 
انتخاب کنیم که معیار شان عمل به قانون 

باشد.
دفاتر   79 سال  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شروع  و  تشکیل  استانها  بازرسی  و  نظارت 
به کار کرد و بر انتخابات نظارت می کردند، 
با  نگهبان  شورای  بر  نظارت  دفتر  گفت:  
آموزش ناظران نظارت بر انتخابات کارهای 

خود را انجام می دهند.
تا  خواهیم  می  فرماندار  از  کرد:  بیان  وی 
می  نظر  در  انتخابات  برای  که  نیروهایی 
تا  گیرند  فرا  را  الزم  های  اموزش  گیرند 

مشکلی به وجود نیاید.
شورای  انتخابات  بر  نظارت  دفتر  رئیس 
نگهبان بروحرد اظهار داشت: افرادی که در 
دفتر نظارت کار می کنند باید امین باشند 
و با بی طرفی کار کنند اگر ناظران طرفدار 

کسی باشند کنار گذاشته می شوند.
برای  نگهبان  معیار شورای  تاکید کرد:  وی 
و  است  قانون  اجرای  افراد  صالحیت  تایید 
و  نیستیم،  حزبی  و  گروه  هیچ  به  وابسته 
مردم  رای  حافظ  نگهبان  شورای  مجموعه 

است و امانت دار است.
اعمال تحریمها علیه  به  با اشاره  چارمحالی 
تحریمهای  وضع  با  آمریکا  گفت:   ایران 
جدید می خواهد مردم را تحت فشار دهد 
های  سالح  با  پاسداران  سپاه  امروز  ولی 
ساقط  را  امریکایی  پیشرفته  پهپاد  بومی 

می کند.
مبارک  ماه  در  رهبری  داشت:  اظهار  وی 
رمضان در دیدار مسئوالن فرمود مذاکره با 
امریکا سم مهلک است و ما وظیفه داریم تا 
به شهدا تکیه کنیم که ادامه دادن راه شهدا 

گوش فرا دادن به فرامین رهبری است.
معنوی  های  سرمایه  شهدا  کرد:  بیان  وی 
معنوی  روح  این  راه  در  تداوم  با  و  هستند 
ایران اسالمی می توان در عرصه های بین 

الملی موفق شد.

در پی دستگیری و احضار چند تن از مدیران 
استانداری لرستان به جرم سوء استفاده های 
فشار  تحت  لرستان  استاندار  مالی، سرانجام 
شدید افکارعمومی، در یکی از معدود دفعات 
طول دوران مدیریت خود، رسانه ها و مردم را 
الیق دانستند و با آنان چند جمله ای سخن 

گفتند.
جمله ی  چند  آن  در  استاندار  آقای  البته 
موضوع  این  به  هرگز  کلیشه ای،  و  سربسته 
دیگر  و  ایشان  مسئولیت  که  نکردند  اشاره 
افراد دخیل در انتصابات، به چه میزان است 
در  که  داشت  انتظار  می توان  اساساً  آیا  و 
صورت اثبات تخلف، نقش مدیران باالدستی 
و تقسیم کنندگان کیک قدرت در لرستان، 

به چه اندازه است؟
بشود  که  نیست  پیچیده  حدی  به  ماجرا 
گزارشی  یا  و  نوشت  تحلیلی  آن  مورد  در 
روشنی  به  چیز  همه  کرد.  کار  تحقیقی 
این  اتفاقات  از  که  نیست  کسی  و  پیداست 
زمانی  تقارن  باشد.  بی خبر  لرستان  روزهای 
شهرداری های  و  ادارات  در  دستگیری ها 
لرستان و انتشار آمارهایی که نشان می دهد 
نرخ  جداول  صدر  در  همچنان  استان  این 
بیکاری، تورم، مهاجرت و... جا خوش کرده 

است، بسیار معنادار است.
به دالیلی که مهمترین  لرستان سال هاست 
فرهنگی  مشکالت  و  مدیریتی  ضعف  آن ها 
عقب  کشور  توسعه  و  رشد  قافله  از  است، 
مانده است و معضالت کهنه و ریشه دار این 
حل  قدری  به  بیکاری  و  فقر  همچون  دیار 
نشدنی جلوه می کنند که گویی هرگز راهی 

برای رهایی از آنها وجود نداشته است.

مسئله  استان،  مسئولین  و  نماینده  آقایان 
پس  شما  کارنامه  امروز  است.  ساده  بسیار 
به  دیگر،  مدیریتی  دوره  یک  گذشت  از 
دست چپ تان داده شده است. آمارها نشان 
مراتب  به  لرستان  وضعیت  که  می  دهند 
نمره شما در حل  است.  از گذشته  وخیم تر 
صفر  به  نزدیک  چیزی  لرستان  مشکالت 
از  می توان  که  نتیجه ای  ساده ترین  و  است 
این روند گرفت این است که ماندن شما در 
این مناصب و مسئولیت ها نه توجیه منطقی 

دارد و نه حتی توجیه شرعی و وجدانی!
البته می دانیم اگر بخواهید گزارش عملکرد 
از  بلندباالیی  سیاهه ی  سریع  خیلی  بدهید، 
پیگیری  از  غیرعمرانی  و  عمرانی  طرح های 
لوله کشی گاز فالن روستا گرفته تا آسفالت 
بهمان کوچه را ردیف می کنید و عکس های 
به  جلسات  و  افتتاحیه ها  در  را  حضورتان 
به  این  بدانید مفهوم  باید  اما  رخ می کشید؛ 
باشد،  که  هرچه  فعالیت ها  و  اقدامات  ظاهر 

»توسعه« نیست.
در  لرستان  استان  گفت  می توان  جرأت  به 
گذشته  دوره  همچون  مدیریتی،  دوره  هیچ 
زمانی  هیچ  در  است.  نداشته  پس رفت 
با  اینگونه  مجلس،  در  لرستان  نمایندگان 
صراحت و جسارت به معامله مسند و منصب 
نپرداخته اند تا در هیچ دوره ای نیز اینچنین 
جامعه  در  نامیدی  بذر  و  رخوت  فضای 

لرستان پاشیده نشود.
زمانی  هر  از  بیش  لرستانی  نخبگان  امروز 
ناشیانه  رقص  شاهد  و  شده اند  منزوی تر 
نامدیرانی در میانه میدان هستند، که امضای 
حکم شان خشک نشده، به فکر چپاول اموال 
هستند.  قدرت  از  استفاده  سوء  و  عمومی 
برخی رسانه ها هم در منجالب سیاسی بازی 
و سطحی نگری به شاهدانی کر و کور و الل 
تبدیل شده اند که توان هیچ گونه بازدارندگی 
اکتفا  بودن  رسانه  ژست  به  تنها  و  ندارند 
در  چنان  نیز  مردم  میان  این  در  کرده اند. 

زیر بار هزینه های زندگی که ناشی از همین 
سوء مدیریت کمر خم کرده اند که جز جلوی 
پای خودشان را نمی بینند و آینده برایشان 
مفهومی به اندازه چند روز و چند هفته پیدا 
کرده است و نگران گذران زندگی در همین 

مدت کوتاه هستند.
جناب آقای دکتر خادمی، موضوع دستگیری 
از معاونان و مدیران تحت مدیریت  چندتن 
نیست.  اصلی  موضوع  عنوان  هیچ  به  شما، 
مدیریت  توان  که  داده اید  نشان  امروز  شما 
انفعال  ندارید.  را  لرستان  همچون  استانی 
استیصال تان  و  قدرت  مراکز  برابر  در  شما 
یا  و  سیاسی  معاونت  مستقل  انتصاب  برای 
فرمانداران و سایر مناصب این استان، و عدم 
مسئله ی  لرستان،  مشکالت  در حل  توانایی 

اصلی است که باید پاسخگوی آن باشید.
شما،  مدیران  و  معاونان  دستگیری  موضوع 
اصل  در  توفیری  نشود،  یا  بشود  بخیر  ختم 
این است که در طول  واقعیت  ندارد.  ماجرا 
مدیریت شما لرستان نه تنها نتوانسته است 
ورشد  توسعه  راه  در  کوچکی  هرچند  گام 
این  و  است  رفته  نیز  عقب  به  بلکه  بردارد، 
به معنای مردودی شما و دیگر مدیران این 

استان و نمایندگان آن است.
شرایط  این  در  کننده  امیدوار  نکته  البته 
نابسامان، رویکرد جدید دستگاه های نظارتی 
بخصوص قوه قضائیه است که امیدواریم به 
باشد، نه  ادامه داشته  عنوان روندی مستمر 
نبودت  خالی  منظور  به  و  مقطعی  اقدامی 

عریضه.لیال سلیمانی

آخِر خط!

سهم یتیم لرستان را پس بدهید

اعتبارات سیل چگونه تقسیم شد!؟
به گزارش شهاب آسمانی، فروردین ماه امسال بود که ابرهای 
باریدند  آنچنان  و  کرده  اتراق  لرستان  باالی سر  بر  زا  باران 
گویی می خواهند طی همین اتراق کوتاه تمام سهم لرستان 
از بی بارانی های اخیر را بدهند، بی آبی که سرزمین چشمه 

ها را تقریبا به زانو درآورده بود.
مانند  استان  مختلف  شهرهای  سهم  میان  این  در  حال 
پلدختر، دلفان، کوهدشت، بروجرد، دورود، خرم آباد، دوره و 
... متفاوت بود اما آن شهر که باعث شد دیگر شهرستان ها 
به حاشیه کشیده شده و تقریبا فراموش شوند پلدختر بود، 
باید  الحق  و  بود  یکسان شده  با خاک  تقریبا  که  پلدختری 
برای جبران خسارات ناشی از سیل بیشتر از دیگر شهرستان 
باعث نمی شود ستاد  این موضوع  اما  توجه کرد،  به آن  ها 
دیگر  اعتبارات  توزیع  و  تقسیم  در  لرستان،  بحران  مدیریت 

شهرستان های خسارت دیده را نادیده بگیرد.
اما این روزها مدیریت بحران استان خبری که این روزها در 
فضای مجازی در باب تقسیم اعتبارات پخش شده را تکذیب 
کرده و گفته که تقسیمات اعتبارات به شکل دیگری است، 

خبر  که  است  این  لرستان  بحران  مدیریت  با  ما  سخن  لذا 
واقعی تقسیمات اعتبارات را اعالم کند که کمی از آالم دل 

مردم کوهدشت کم شود و این مردم نجیب با آرامش خاطر 
بیشتری به زندگی ادامه داده و به بازسازی منازل و شهر و 

دیار خود بپردازند.
دولت  محترم  هیات  توسط  استان  به  ابالغ شده  اعتبار  کل 
برای همه دستگاه های اجرایی شامل راه و شهرسازی، آب 
منطقه ای، آبفای شهری، آبفای روستایی، راهداری، شرکت 
توزیع برق، هواشناسی، شهرداریها، دهیاری ها و در مجموع 
کل تاسیسات  زیر بنایی و روبنایی، مبلغ 736 میلیارد و 500 
230میلیارد  شهرداریها   کل  سهم  که  است  تومان  میلیون 

تومان است...
که بر اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور کل اعتبار 
دارد که کل تخصیص  تقریبا 50 درصد  تخصیص  ابالغی، 
و  است  دوساله  سررسید  با  اسالمی  خزانه  اسناد  ابالغی 

هیچگونه رقم ریالی به استان ابالغ نشده است.
با این حال تمام سعی ما باید این باشد که اعتبارات ابالغی 
و تخصیصی به مناطق سیل زده استان عادالنه تقسیم شود.

اصرار بر ایجاد صنایع کهنه و ناکارآمد در لرستان

اما بیکاران ؛ بیکارند
درد لرستان بی پولی نیست/ مسیر غلط توسعه در لرستان

و  بی تخصص  مدیران  بلکه  نیست  بی پولی  لرستان  درد 
ناالیقی است که مسیر توسعه را اشتباه رفته اند.

به گزارش شهاب آسمانی، باالخره بعد از حدود 10 سال، 2 
کارخانه راکد فوالد و الکل سازی خرم آباد احیا شد؛ مدیران 
را  خبر  این  تا  گرفتند  مفصلی  مراسم  هم  استان  ارشد 

حسابی در بوق و کرنا کنند.
تبلیغ و سر و صدا  این همه  با  این پروژه ها  حاال بماند که 
فقط برای 50 نفر اشتغالزایی مستقیم داشته اما نکته اصلی 
روال غلطی است که برای محرومیت زدایی و توسعه لرستان 

در پیش گرفته شده است.
صنایع  ایجاد  بر  اصرار  لرستان  مدیران  چرا  نیست  معلوم 
کهنه و ناکارآمدی دارند که در تمام دنیا منسوخ شده است 

اما از صنایع نوین و سودآور غافل اند.  
انرژی،  منابع  باالی  مصرف  علت  به  فوالد،  صنعت  امروزه 
یافته  توسعه  کشورهای  نتیجه  در  ندارد  را  الزم  سودآوری 
حال  در  کشورهای  در  را  صنعت  این  می دهند  ترجیح 
توسعه راه اندازی کنند تا از منابع معدنی آنها برای تولیدات 
در  نوین  به سمت صنایع  اما خودشان  کنند  استفاده  خود 
گیاهان  بیوتکنولوژی،  نانوتکنولوژی،  پزشکی،  حوزه های 
 »IT« دارویی و »آی.تی« می روند. کمااینکه صنعتی مانند
اشتغال زایی  و  سودآوری  حداکثر  انرژی  مصرف  حداقل  با 

را دارد.
قطعاً زمان آن رسیده که استان لرستان تغییر جهت دهد و 
برنامه ای برای راه اندازی صنایع سودآور داشته باشد تا رونق 
اقتصادی به معنی واقعی رخ دهد وگرنه با این روال هرگز 

به وضعیت مطلوبی نخواهیم رسید.
پروسه  به  استان  تولیدی  واحدهای  بیشتر  متأسفانه 
برندینگ و بخش تحقیق و توسعه توجهی ندارند در حالی 

دنیا  در  میانگین  طور  به  بخش  این  در  سرمایه گذاری  که 
بیش از 30 برابر سودآوری دارد.

تحقیق و توسعه به کار خالقانه ای گفته می شود که به طور 
و  بیفزاید  موجود  دانش  به  تا  می شود  انجام  سیستماتیک 
این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به کارببرد و شامل 
گروه  اصلی  وظیفه  اول  مدل  در  می شود:  اصلی  مدل  دو 
تحقیق و توسعه، توسعه و دستیابی به محصول جدید بوده 
و در مدل دوم به دنبال کشف دانش نوین به منظور توسعهٔ 

محصوالت، پروسه ها و خدمات ارزشمند و جدید است.
ایجاد  برای  و صنایع  ها  به شرکت  های الزم  مشاوره  ارائه 
مدیریت  و  برندینگ  به  توجه  توسعه،  و  تحقیق  واحدهای 
فناوری از مهمترین وظایف پارک علم و فناوری است البته 
این روند علمی  از  و  باید بخواهند  تولیدکنندگان هم  خود 

استقبال کنند.
بنابراین به اشتباه فکر نکنیم که مشکل لرستان با پول حل 
تولید و  تا زمانی که تفکر مدیریتی در بحث  بلکه  می شود 
اقتصاد، مبتنی بر دانش تحقیق و توسعه نباشد، این مسیر 

هرگز طی نمی شود، حتی اگر زیرساخت ها فراهم باشد.
این  می دهد  نشان  را  فاجعه  عمق  که  مثال هایی  از  یکی 
در  جهان  غیرفلزی  کانی های  منابع  درصد  سه  که   است 
استان لرستان است که اگر فقط روی یکی از این منابع که 
کربنات کلسیم است سرمایه گذاری شود، بیش از 400 نوع 
استان  در  سنگ  صنعت  امروز  اما  می شود،  تولید  محصول 

لرستان، تقریباً ورشکسته است.
پس تا وقتی که مبنای عزل و نصب مدیران، زد و بندهای 
است  معلوم  باشد،  قبیله ای  قومی  نسبت های  و  سیاسی 
وقتی  داشت؛  نخواهد  استان  این  در  جایی  شایستگی  که 
حساس،  و  مدیریتی  پست های  در  لرستان  نخبگان  سهم 
می شوند  تصمیم ساز  بی سواد  و  ناالیق  افراد  و  است  صفر 

طبیعی است که انجام فعالیت های نوین و علمی را فانتزی 
این  در  درکی  و  تخصص  چون  کنند  تلقی  غیرضروری  و 
گزارش های  و  آمارها  ارائه  دنبال  به  فقط  و  ندارند  رابطه 
ارتقای جایگاه خود هستند، غافل  و  تثبیت  برای  دروغین، 
بدون تخصص  افراد  توسط  اشغال شده  اینکه پست های  از 
و ناتوان، بزرگترین خیانتی است که به این استان و مردم 

دردمند لر شده است. 
نسیم کریمی صابر

سازمان آگهی های 
هفته نامه شهاب آسمانی 

آگهی می پذیرد.
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3اجتماعی

یادداشت

پیشگیری بهتر از درمان 

اقتصادی  تخلف  با  مرتبط  موضوعات  مورد  در 
اقتصادی،  و  اداری  فساد  نوع  هر  و  اداری  یا 
همیشه همچون سایر پدیده ها، پیشگیری بهتر 
یا  اداره  یک  داخل  در  وقتی  است.   درمان  از 
باید این  سازمان تخلف اداری صورت می گیرد 
نکته هویدا شود که تا چه حدی سطح نظارت ها 
و بازرسی های درون سازمانی، کارآمد و اثرگذار 

بوده اند؟
فالن  می شود  اعالم  رسانه ها  در  که  دفعه  هر 
تخلف اداری یا مدیریتی صورت گرفته است و 
به فرض، چند نفر هم بازداشت شده اند باید یک 

تلنگر زد درباره اینکه:
چه باید کرد که در آینده این گونه موارد تکرار نشوند؟

به دیگر سخن، بایستی به قاعده پیشگیری بهتر 
از درمان است، توجه نمود.

این یک واقعیت است که در هر اداره یا سازمانی، 
این  اما موضوع  بازرسی وجود دارد،  حراست و 
است که این دو تا چه حد بر مدیران دارای حق 

امضا، نظارت مستمر اثرگذار دارند؟
زیرا تخلف در جایی رخ می دهد که فرد دارای 
تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  و حق  امضا  حق 
تخلف  که  هویداست  و  مشخص  کاماًل  و  باشد 
در آنجا امکان تحقق ندارد که یک کارمند ساده 

بدون حق امضا، مشغول به کار باشد.
همچون  دیگر  ناظران  که  است  مسلم  هم  این 
سطح  محاسبات،  دیوان  و  بازرسی  سازمان 
از  بایستی  را  خود  بازرسی های  و  نظارت ها 
در  به ویژه  پیشگیرانه  و  دائمی  پیوسته،  نوع 
موضوعات و مسائل مالی و اقتصادی قرار بدهند.

همچنین بایستی به این نکته توجه کرد فردی 
هنوز  می شود  بازداشت  متهم  عنوان  تحت  که 

متهم است و مجرم نیست.
زیرا مجرمیت مرحله ای است که در دادگاه باید 
از برگزاری جلسات  توسط مقام قضایی و پس 

دادگاه و صدور رأی نهایی، مشخص شود.
  شهرام شرفی

طلسم کتابخانه مرکزی خرم آباد؛
 اعتبارات موجود راهگشا 

نیست 
مدیرکل کتابخانه کتابخانه های عمومی لرستان 
با بیان اینکه خرم آباد با کمبود شدید کتابخانه 
کتابخانه  تکمیل  برای  گفت:  است،  مواجه 
تومان  میلیارد   3 از  بیش  به  خرم آباد  مرکزی 

اعتبار نیاز است. 
فرشته طهماسبی در جلسه شورای برنامه ریزی 
و توسعه خرم آباد با اشاره به طوالنی شدن روند 
کرد:  اظهار  خرم آباد  مرکزی  کتابخانه  تکمیل 
اما  سال   20 حدود  گذشت  با  کتابخانه  این 
رفت  هدر  روند  نتیجه  و  نشده  تکمیل  تاکنون 

سرمایه بیت المال است.
با  مرکزی  کتابخانه  اینکه  بیان  با  طهماسبی 
قدیمی ترین  از  یکی  زیربنا  مربع  متر  هزار   8
این  امر  کتابخانه ها است، تصریح کرد: واقعیت 
به  و  تمام شده  مفید ساختمان  عمر  که  است 

بهره برداری نرسیده است.
شده  قفل  نوعی  به  ساختمان  کرد:  تاکید  وی 
چیلر  تهیه  برای  تومان  میلیارد   3 اعتبار  و 
کافی نبوده و حتی اگر این مبلغ به طور کامل 
باز  پروژه  این  قفل  باز  کنید  پیدا  تخصیص 

نمی شود.
تاکید  لرستان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
در  شده  هزینه  تومان  میلیارد   8 حدود  کرد: 
این پروژه با این روند دچار استهالک می شود، 
برای  اعتبارات  افزایش  ما  تقاضای  بنابراین 

تکمیل پروژه است.
 این مسوول افزود: خرم آباد با توجه به جمعیتی 
که دارد نیازمند 16کتابخانه است، اما در حال 

حاضر تنها 4 کتابخانه وجود  دارد.
گفت:  لرستان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
وجود  با  نیز  شهریور  هفده  کتابخانه  مشکل 

گذشت 7سال همچنان سرجایش باقی است.
حضرت  کتابخانه  مورد  در  طهماسبی 
مهدی)عج( نیز توضیح داد: با وجود مشکالت و 
کمبود سرانه مطالعه اما ساختمان کتابخانه سه 

سال است که تعطیل است.
مطالعه  متری  هزار  سه  فضای  داد:  ادامه  وی 
بنابراین 300میلیون  گرفته شده  از شهرستان 

تومان اعتبار نمی تواند کاری از  پیش ببرد.
بیان  لرستان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
معرض  در  ساختمان  اینکه  بر  عالوه  کرد: 
تخریب و سرقت قرار دارد موضوع نیروی انسانی 

این کتابخانه نیز جای بحث دارد.

پدیده ی مهاجرت از جمله پدیده های مورد 
به ویژه  مختلف  کشورهای  در  مهم  و  توجه 
کشورهای در حال توسعه و جهان سوم به 
معنای  به  مهاجرت  واژه ی  می رود.  شمار 
خاص آن عبارت است از: نقل مکان انفرادی 
یا جمعی انسان ها با تصمیم به تغییر محل 
مدت  برای  یا  دائم  طور  به  کار  و  اقامت 

طوالنی بیش از یک سال.
به  دسته بندی  یک  مهاجرت طبق  پدیده ی 
دو نوع مهاجرت داخلی و مهاجرت خارجی 
و  اهمیت  به  توجه  با  که  می شود  تقسیم 
بحث  مورد  داخلی  مهاجرت  مسئله  فراخور 

قرار می گیرد.
مهاجرت داخلی جابجایی جمعیت در داخل 
مرزهای یک کشور را شامل می شود که در 
به  کوچک تر  اجتماعات  از  عمدتاً  مردم  آن 
اجتماعات بزرگ تر حرکت می کنند غافل از 
و  تبعات  دارای  بی رویه  مهاجرت های  اینکه 
در  که  است  خطرناکی  و  منفی  پیامدهای 
سالمت  تهدیدکننده  می تواند  موارد  برخی 
فرهنگی،  عوارض  دارای  و  بوده  اجتماعی 
تاثیر  تحت  باشد.  امنیتی  و  اجتماعی 
مهاجرفرست  مناطق  بی رویه،  مهاجرت های 
پویا  خالق،  انسانی  نیروی  کمبود  دچار 
مهاجرپذیر  مناطق  و  گردند  می  جوان  و 
رشد  فقر،  دچار  مهاجران  موج  پذیرش  با 
در  )که  حاشیه نشینی  بیکاری،  روزافزون 
و  شد(  اشاره  آن  به  شهری  مدیریت  بحث 
می  روانی  و  عاطفی  ناهنجاری های  انواع 
که  اینجاست  توجه  جالب  نکته ی  گردند. 

شناسان  جامعه  و  دانشمندان  از  بسیاری 
معتقدند که رابطه ی معناداری بین مهاجرت 
لئوته  پروفسور  دارد.  وجود  جرم  ارتکاب  و 
در تحقیقی بیان می کند که: » بعضی افراد 
پا برجا  اگر در زادگاه و محیط سنتی خود 
انگیز  برابر وسوسه های جرم  در  ماندند  می 
حال آنکه  کنند  مقاومت  می توانستند  بهتر 
تحریکات  گونه  این  برابر  در  وطن  ترک  با 
واقع  در  می شوند.«  تسلیم  و  درآمده  پا  از 
کسانی که در زادگاه خود دچار سرگشتگی 
از  فرار  برای  هستند  خاطر  پریشانی  و 
بحران های روحی و روانی مهاجرت می کنند 
که به عناصر بی نظم، متحرک و خطرناکی 
مبتال می شوند که هر کدام می تواند سبب 
همینطور  شود.  تبهکاری  روح  شدن  ساطع 
مهاجرت  ماندن  بیکار  ترس  از  که  جوانانی 
کرده در اجتماعات بزرگ تر طاقت فرساترین 

خستگی  دچار  و  می دهند  انجام  را  کارها 
رفاه  وسایل  نداشتن  بد،  تغذیه ی  جسمی، 
و آسایش می شوند که جسم آنها را تحلیل 
گوناگون  بیماری های  به  مستعد  و  داده 
فرار  پی  در  که  مهاجرت هایی  در  می نماید. 
امنیت  و  فرهنگ  سطح  ارتقای  بیکاری،  از 
و بهبود بخشیدن به شرایط روحی و روانی 
اتفاق می افتد عواملی مثل یاس و نومیدی، 
 ... و  از خانواده، احساس حقارت  غم دوری 
سبب رنجش خاطر و زجر روحی مهاجران 
مشکالت  سبب ساز  کدام  هر  که  می شود 

عدیده و جبران ناپذیر است.
گویای  موردی  مطالعات  و  تحقیقات  نتایج 
بیشترین  لرستان  استان  که  است  امر  این 
استان های  بین  را در  میزان مهاجرفرستی 
از  کشور دارد که اصلی ترین علت آن فرار 
بیکاری و بهبود شرایط زندگی است. علتی 

محیطی  عوامل  هزینه،  و  درآمد  با  مرتبط 
و  اداری  کننده ی  ناراضی  عوامل  جوی،  و 
مستلزم  کدام  هر  که  و...  امنیتی  مخاطرات 
بحث و ارائه ی راهکارهای جداگانه است و از 
علل موثر بر مهاجرت از شهری به شهرهای 

دیگر است.
کنترل  برای  که  آنست  بهتر  شاید 
مقابله ی  و  داخلی  بی رویه  مهاجرت های 
صحیح با تبعات و ناهنجاری های اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، بزهکاری و جرائم ناشی 
و شهرهای  تهران  در  تمرکزگرایی  با  آن  از 
شهری  مراکز  سایر  به  و  کرد  مقابله  بزرگ 
اختیارات  امکانات،  اعتبارات،  لحاظ  به 
سرمایه گذاری ها  و  اقتصاد  بخش  در  به ویژه 
و شکوفایی  رشد  نمودن  همگون  منظور  به 
کرد  ویژه  توجه  شهری  نقاط  سایر  در 
خدماتی،  امکانات  گسترش  و  رشد  و 
سایر  در  را  تفریحی  و  بهداشتی  آموزشی، 
در  راهکارها  دیگر  از  کرد.  موزون  نقاط 
توان  می  استانی  بین  مهاجرت های  کنترل 
مختلف  نقاط  در  دستمزد  نظام  تنظیم  به 
کشور به منظور ایجاد انگیزه برای ماندن در 
زادگاه، کنترل و مهار امور منطقی خدماتی 
های  سیاست  داشتن  و  بزرگ  شهرهای  در 
و  استان  کشور،  سطح  در  جوانان  اشتغال 
استان  هر  شرایط  به  توجه  با  شهرستان ها 
اشاره کرد که موجب جذب و  و شهرستان 
خود  بومی  شهر  و  زادگاه  به  جوانان  انتقال 

می شود.یافته

لزوم تغییر نگاه مردان و جامعه نسبت به زنان مطلقه؟! 

خانواده از ارکان عمده و اصلی هر جامعه محسوب می شود. طی 
دهه های اخیر این نهاد اجتماعی با مسائل و چالش هایی روبه رو 
بوده است، مسائلی از قبیل کاهش میزان ازدواج، باال رفتن سن 
این  از  و... مجموعه ای  و صعودی طالق  افزایشی  روند  و  ازدواج 
عوامل باعث شده است که توجه و حساسیت نسبت به این نهاد 

اجتماعی بیشتر شود. 
»طالق« ازجمله پدیده های اجتماعی است که طی سال های اخیر 
در جامعه ایران امری فراگیر شده است. دالیل طالق در جامعه 
بسیار گسترده و متنوع اند؛ تفاوت های فردی و فرهنگی، ضعف 
اقتصادی،  اعتیاد، مشکالت  بین زوجین،  زندگی در  مهارت های 
خیانت و روابط فرا زناشویی، عدم شناخت قبل از ازدواج و دخالت 

اطرافیان تنها بخشی از دالیل طالق در جامعه محسوب می شود.
 فارغ از اینکه طالق را یک مسئله اجتماعی بدانیم یا یک راه حل در 
خصوص ازدواجی که بر شناخت درست و آگاهانه صورت نگرفته 
است، آنچه واقعیت دارد این است که ازهم گسیختگی خانواده، آثار 
و تبعات اجتماعی و روانی زیادی بر زنان و مردان و به خصوص 

فرزندان طالق دارد.
طالق یکي از مسائل جامعه ایران به طور عام و لرستان به طور 
به  رو  امروز  به  تا  آمار آن طي سالهاي گذشته  خاص است که 
فزوني گذارده و بالطبع پیامدهاي منفي زیادی نیز از خود بر جاي 

گذاشته است.
 پیامدهای طالق بستگی به بافت فرهنگی و اجتماعی در جامعه 
دارد. با توجه به بافت سنتی در استان لرستان و غلبه و پررنگ بودن 
هنجارها و ارزش های جمعی، نگاه سنتی بر روابط اجتماعی افراد 
حکم فرما است. در جامعه لرستان، نوع نگاه نسبت به زن مطلقه 
)بیوه( به نوعی بسیار منفی است و این امر برای زنان مطلقه که 
در زندگی تجربه شکست را دارند، این تجربه و شکست را تلخ تر 

می کند.
از جمله مسائل و آسیب های اجتماعی که زنان بعد از طالق تجربه 
انزوا، طردشدگی، برچسب های اجتماعی و  به  می کنند می توان 
نگاه های منفی نسبت به زن مطلقه، افسردگی، احساس تنهایی، 
مشکالت مالی و اقتصادی، مشکالت عاطفی و روحی و روانی و 

نگرانی نسبت به آینده فرزندان را اشاره کرد.
روند افزایشی طالق در جامعه، ایجاب می کند که زنان مطلقه را 
به عنوان افرادی که در قالب یک کار شرعی و عرفی، ازدواج کرده 
و سپس به هر دلیلی طالق گرفته اند را پذیرا باشیم. واقعیت امر 
بیانگر این است که با توجه به غلبه گفتمان مردساالر و جنسیتی 
در جامعه، بسیاری از زنان مطلقه در جامعه در زمینه ارتباطات 
این  نیستند.  برخوردار  اجتماعی  امنیت  از  اجتماعی  تعامالت  و 
زنان چه در محل تحصیل، چه در محل کار، چه در همسایگی 
و مهمانی های اقوام، نوع نگاه مردان به این زنان نگاه معنی دار و 
مبتنی بر طعمه جنسی می باشد و این امر برای زنان آزار دهنده 

است.
در این بین مهم ترین عامل کمک کننده به زنان مطلقه تغییر نگاه 
مردان و جامعه نسبت به این افراد است، بدین معنا که زنان مطلقه 
که در زندگی اول شکست خورده و جداشده اند را به عنوان عضوی 
از جامعه پذیرا باشیم و موانع و سخت گیری های بیش از حد برای 

ازدواج مجدد آن ها را از سر راه برداریم.
امین روشن پور/ )کارشناس ارشد جامعه شناسی(

آگهي موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

پرونده کالسه 865 و رأي شماره 1236 مورخه 98/03/11 به تقاضاي احسان 
زارعی نصیری  فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 
127/74 متر مربع از 37 اصلي  واقع در بخش 2 خرم آباد خروجي از مالکیت مالک 
اولیه )رسمي( تقی میردریکوندی  رسیدگي و تأئید و انشاء گردید مراتب در اجراي 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي دو نوبت به 
فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقي در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلي آگهي انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهي و در روستاها ارتاریخ الصاق به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را کتبأ 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 مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایي ذیصالح اقدام و گواهي 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتي موکول به ارائه 
حکم نهایي مي باشد در غیر اینصورت متقاضي با ارائه گواهي عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضاي مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رأي وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایي نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/05/06                 ملک نیاز اسدالهي    

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/05/22  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

 آگهي موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

پرونده کالسه 41 و رأي شماره 6690 مورخه 97/09/13 به تقاضاي داود شاکرمی  
فرزند صادق نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  بمساحت 100/3 متر مربع از 39 
اصلي  واقع در بخش 2 خرم آباد خروجي از مالکیت مالک اولیه )رسمي( سید 
جواد جعفری جزایری  رسیدگي و تأئید و انشاء گردید مراتب در اجراي ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقي در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلي آگهي انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهي و در روستاها ارتاریخ الصاق به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را کتبأ 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 مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایي ذیصالح اقدام و گواهي 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتي موکول به ارائه 
حکم نهایي مي باشد در غیر اینصورت متقاضي با ارائه گواهي عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضاي مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رأي وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایي نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/05/06                 ملک نیاز اسدالهي    

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/05/22  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

مهاجرتهای داخلی یادداشت

با  لرستان  استان  اداری  نظام  روزها  این 
به  اجرایی  دستگاه های  مدیریت  چالش 
صورت سرپرستی دست و پنجه نرم می کند. 
تصدی  شاهد  مختلف  دوره های  طول  در 
گاهی  و  هستیم  و  بوده  سرپرست ها 
پست های حساس طی زمان های طوالنی با 

سرپرست اداره می شوند.
که  مطابق نص  است  حالی  در  موضوع  این 
صریح قانون مدیریت خدمات کشوری مدت 

و  سازمان ها  سرپرستی  برای  قانونی  زمان 
که  است  سه ماهه  دوره  یک  دولتی  ادارات 
و  بود  خواهد  تمدید  قابل  نیز  دوره  یک 
سرپرستی بیش از شش ماه وجاهت قانونی 

ندارد.
واضح و مبرهن است که طوالنی شدن زمان 
و  ادارات، سازمان ها  در  فرد  سرپرستی یک 
سبب  نه تنها  شهرستان ها  فرمانداری  بعضاً 
پیشرفت در آن حوزه نمی شود بلکه می تواند 
سوءمدیریت  علت  به  نیز  خطرناکی  عواقب 
برای  فوق  قانون  و  باشد  داشته  پی  در 
جلوگیری از این مسئله تصویب شده است.

ممکن است برخی سرپرستی را دادن فرصت 
آینده  در  توانمند  مدیری  شکل گیری  برای 
بدانند اما این موضوع در اکثر مواقع رد شده 
و به نوعی فرصت سوزی برای سایر افراد که 

شده  باشند؛  موفق  پست  این  در  می توانند 
است و نیز در فعالیت های جاری باعث ایجاد 

رکود خواهد شد.
بالتکلیفی  در  نیز  فرد خود  این  موارد  اکثر 
کوتاه مدت  برای  برنامه ای  و  برده  سر  به 
رئیس  منتظر  چراکه  ندارد  بلندمدت  و 
جدی  را  کارش  همین  برای  و  است  بعدی 
امکان  سرپرست  انگیزه  نداشتن  نمی گیرد . 
انتظار  نباید  و  گرفته  او  از  را  برنامه ریزی 

شق القمر داشت.
روی دیگر سکه بخشنامه ای است که اخیراً 
اضطرار  موارد  در  جز  آن  و طی  ابالغ شده 
استانداران  و  فرمانداران  تغییر  هرگونه 
متوقف و عماًل وزارت کشور و ستاد انتخابات 

وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است.
بر اساس   طی چنین شرایطی که عملیات 

و شهرستان ها  استان ها  در  انتخاباتی  تقویم 
شروع  فرمانداران  و  استانداران  محوریت  با 
در  انتخابات  است  مطرح  سؤال  این  شده 
شهرستانی که بیشتر از شش ماه با سرپرست 

اداره می شود چگونه برگزار خواهد شد؟!
برای  خاصی  عملی  اقدام  هنوز  متأسفانه 
اداره  حوزه های  در  مدیریت  تغییر  ایجاد 
شده با سرپرست دیده نمی شود و از دیدگاه 
مصلحت اندیشی، رکود موجود هرگز به نفع 

استان نخواهد بود.
اداره  برای  لرستان  که  روندی  نیست  شکی 
امور در پیش گرفته نیاز به تغییرات اصولی 
دارد و انتظار می رود هر چه سریع تر تدبیری 
برای تعیین تکلیف سرپرستان منقضی شده 

اندیشیده شود.
 سمیرا عزیزی

لرستان، سرزمین سرپرست های منقضی 

ثبتی

خبر

واکنش به کاهش پروازهای فرودگاه خرم آباد؛

مسافر نداریم!
پروازهای  گفت:  خرم آباد  مدیرفرودگاه   
فرودگاه کاهش پیدا نکرده بلکه در مواقعی 
به دلیل نبود مسافر پروازها کنسل می شود. 
اظهار  برخی  به  اشاره  با  بنی صدر  غالمرضا 
فرودگاه  پروازهای  کاهش  مبنی بر  نظرها 
جمعه،  روز  پرواز  شدن  کنسل  و  خرم آباد 
عنوان کرد: پروازها کاهش پیدا نکرده اما در 
دو  که  و جمعه  یکشنبه  مانند  روزها  برخی 
مسافر  نبود  دلیل  به  داریم  تهران  به  پرواز 
یکی از پروازها لغو می شود، این موضوع در 

بین تعطیالت مشهود تر است.
 وی افزود: شرکت ماهان زمانی که با کمبود 
صرفه  اینکه  دلیل  به  است  مواجه  مسافر 

اقتصادی ندارد ناچار به کنسل پرواز است.
ماه  فرودگاه خرم آباد گفت: ظرف سه  مدیر 
گذشته تنها یکبار به دلیل نقص فنی پرواز 

کنسل شده است.
خرم آباد  فرودگاه  اینکه   بیان  با  صدر  بنی 
هفته ای 20 پرواز رفت و برگشت به تهران 
تعداد  این  کرد:  تصریح  دارد،  برنامه  در  را 
اما  انجام می شود،  مسافر  با 30  پرواز حتی 

بگویم  باید  مشهد  پرواز  شدن  لغو  مورد  در 
شرکت هواپیمای تابان علت این امر را زمین 

گیر شدن هواپیما عنوان کرده است.
برای  را  زیادی  رایزنی های  داد:  ادامه  وی 
طریق  از  حتی  مشهد  پرواز  مجدد  برقراری 
مقامات استانی انجام دادیم اما نتیجه ای در 

برنداشته است.
مدیر فرودگاه خرم آباد با تاکید براینکه مردم 
مطالبه شان به حق است و باید بیشتر از این 

پرواز در فرودگاه انجام شود، تصریح کرد: با 
توجه به کمبود ناوگان و تحریم همین تعداد 

پرواز را هم سفت بگیریم هنر کرده ایم.
صحبت های  از  دیگری  بخش  در  صدر  بنی 
در  نظرها  اظهار  برخی  به  اشاره  با  خود 
فرودگاه  توسعه  طرح  ماندن  ابتر  خصوص 
با پیشرفت  پاویون فرودگاه  نیز توضیح داد: 
فیزیکی 70 درصد به دلیل کمبود نقدینیگی 
در  پروازی  سطوح  اما  مانده  باقی  بالتکلیف 

حال انجام است.
توسعه  طرح  مجری  کرد:  خاطرنشان  وی 
اداره کل راه و شهرسازی استان است و نه 
شرکت فرودگاه ها، بنابراین باید استان اعتبار 
مورد نظر را تامین کند تا قرارگاه به عنوان 

پیمانکار کار انجام دهد.
این  همه  با  گفت:  خرم آباد  فرودگاه  مدیر 
سطوح  برای  فرودگاه ها  شرکت  اما  تفاسیر 

پروازی 8 میلیارد تومان کمک کرده است.
پایون  تکمیل  اینکه  به  اشاره  با  صدر  بنی 
تاکید   ، نیست  فرودگاه  و  مردم  دغدغه 
تنها  و  ندارد  مردم  حال  به  نفعی  زیرا  کرد: 
پایون  که  است  مقامات کشوری  تردد  برای 

جایگزین نیز در فرودگاه وجود دارد.
بر  مبنی  صحبت هایی  مورد  در  اما  وی 
کرد:  عنوان  خرم آباد  فرودگاه  تجهیز  نبود 
اگاهی چنین  به دلیل عدم  برخی  متاسفانه 
صحبت هایی را مطرح می کنند زیرا فرودگاه 
خرم آباد از فرودگاه اصفهان نیز مجهزتر است 

منتها مشکل نبود مسافر و گردشگر است.
فارس

یکی  شادکامی  گفت:  روانپزشک  یک 
زندگی  اساسی  مؤلفه های  و  مفاهیم  از 

دانشجویان به شمار می رود. 
با  گفت وگو  در  ویسکرمی  حسنعلی  دکتر 
کرد:  اظهار  لرستان،  منطقه  ایسنا  خبرنگار 
کشوری  هر  سرمایه های  ازجمله  دانشجویان 
آسیب  باعث  گوناگونی  مسائل  که  هستند 
آنها می شود و این آسیب ها گاهی به صورت 
زندگی  مختلف  جنبه های  و  درآمده  حاد 
تحت  را  آنها  شادکامی  ازجمله  دانشجویان، 

تاثیر قرار می دهند. 

و  مفاهیم  از  یکی  شادکامی  داد:  ادامه  وی 
به  دانشجویان  زندگی  اساسی  مؤلفه های 
ازجمله  رشته ها  از  بسیاری  و  می رود  شمار 
از روان شناسی، سعی در فهم و  شاخه هایی 

تسهیل آن در زندگی افراد دارند. 
ویسکرمی اضافه کرد: شادکامی از هیجانات 
از  بسیاری  و  می رود  شمار  به  مثبت 
هدف  به  باید  شادی  معتقدند  صاحب نظران 

بنیادی آموزش تبدیل شود. 
با  لرستان  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  این 
معتقدند  روانشناسیان  از  برخی  اینکه  بیان 

که شادی و آموزش، ارتباط تنگاتنگی با هم 
دارند، خاطرنشان کرد: عواطف مثبت ازجمله 
آتی  برای چالش های  را  ارگانیسم  شادکامی، 

آماده می کند. 
هر  به  دستیابی  یعنی  شادکامی  گفت:  وی 
مواقع  برخی  در  و  می خواهند  افراد  آنچه 
گرفته  درنظر  شادکامی  با  معادل  سعادت 

می شود. 
ولی پور ده نو یادآور شد: شادکامی، خشنودی 
پایدار و طوالنی مدت است. این مولفه روانی 
از عوامل فراوانی تاثیر می پذیرد. برخی از این 

عوامل را ابعاد شخصیت همچون برون گرایی 
و درون گرایی تشکیل می دهند. 

شادی باید به هدف بنیادی آموزش تبدیل شود
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ایمیل:

هفته نامه شهاب آسمانی 
نشریه سیاسی، اجتماعی،  فرهنگی، 

اقتصادی، علمی، هنری، ورزشی
صاحب امتیاز و مدیر مسوول : بهمن امیری امرایی

قائم مقام مدیر مسوول : لیال سلیمانی

نویسندگان گرامی:
خواهشمند است مطالب خود را حتی االمکان به صورت تایپ شده و با  ذکر شماره 

تلفن به دفتر هفته نامه ارسال نمایید.
و  رسالت  با  آن  سازگاری  و  هماهنگی  ارسالی،  مقاالت  انتشار  و  ارزیابی  مالک 

سیاستگذاری هفته نامه است.
مسوولیت محتوای مطالب برعهده نویسنده است و بازگشت مطالب ارسالی میسر نیست.
)با  مطالب  تلخیص  و  اصالح  در  آسمانی،  شهاب  نامه  هفته  نویسندگان  شورای 

رعایت حقوق مولف( مختار و آزاد است.

یکشنبه 6 مرداد ماه 1398     2٥ ذوالقعده  1440  28 جوالی  2019 سال یازدهم  شماره 388  8 صفحه    1000 تومان

مطلوبی  حد  در  نشانی  آتش  تجهیزات  نظر  از  آباد:  خرم  شهردار 
هستیم

 مانور نجات غریق و غواصی با حضور رییس و اعضای شورای اسالمی شهر 
و  نشاني  آتش  سازمان  کارکنان    ، شهردار  معاونین   ، آباد  خرم  شهردار   ،

شهروندان عالقمندبرگزار شد
شهردار خرم آباد: از نظر تجهیزات آتش نشانی در حد مطلوبی هستیم

شهردار خرم آباد در جریان برگزاری مانور نجات غریق و غواصی که توسط 
سازمان آتش نشانی در دریاچه کیو برگزار شد، گفت: در راستای تجهیزات 
و  امداد  تجهیزات  ترین  اساسی  و  داریم  قرار  مطلوبی  حد  در  نشانی  آتش 
نجات را همکاران آتش نشانی در اختیار دارند. هر چند که ما با جدیت پیگیر 

هستیم تا امکانات بیشتر و نوینی را در اختیار این عزیزان قرار بدهیم.
وی گفت:با توجه به فصل گرما و عالقه ی شهروندان به خصوص جوانان به 
شنا، تصمیم گرفته شد، طی یک مانور از خطرهایی که ممکن است در حین 

شنا در مناطق ممنوعه برای افراد بوجود بیاید، آنها را مطلع نماییم
وحید رشیدی بیان کرد: در حالی که استخرهای استاندارد، مجهز و دارای 
با ریسک کردن و  نباید  نجات غریق در سطح شهر وجود دارد، شهروندان 
شنا در رودخانه ها و دریاچه های داخل شهر، جان خودشان را در معرض 
خطر قرار بدهند. شهردار خرم آباد در پایان از حمید علیرضایی مدیرعامل و 

پرسنل زحمت کش آتش نشانی جهت برگزاری این مانور تشکر کرد.

حمید علیرضایی مدیر عامل آتش نشانی خرم آباد در این مراسم بیان کرد: 
 ، آرامستانها  ،سازمان  ،اورژانس 115  نشان  آتش  با همکاری 30  مانور  این 
خرم  شهرداری  شهری  وخدمات  نشانی  آتش  غواصی  ،تیم  انتظامی  نیروی 

آباد ...برگزار شد.
با اشاره به برگزاری این مانورگفت:  آشنایی در زمان شنا خصوصا در  وی 
توان  بردن  وباال  بحران  زمان  در  دستگاهها  بین  وهماهنگی  مواقع خطرات 

جسمی عملیاتی پرسنل از اهداف این مانور بود.

علیرضایی با اشاره به افزایش آمار غرق شدگان شنا در خرم آباد افزود: باتوجه 
به فصل گرما از هم استانیهای عزیز خواهشمندیم نکات ایمنی را رعایت ودر 

محلی که نجات غریق دارند برای شنا استفاده کنند.

افزایش بهره وری درنظام سالمت با نسخه نویسی الکترونیکی /لرستان رتبه سوم کسب کرد
 

استان  مطبوعات  بانوان  هم اندیشی  نشست 
سالن  در  لرستان  سالمت  بیمه  مدیرکل  با 
جلسات اداره کل بیمه سالمت لرستان برگزار 

شد
سالمت  بیمه  مدیرکل  فتحی  شاهدخت 
لرستان بیان داشت: درجلسه ای که با حضور 

رییس سازمان بیمه سالمت کشور برگزار شد 
عملکرد  بندی  رتبه  راستای  در  خوشبختانه 
استانها لرستان رتبه سوم کسب کرد که این 
رتبه ارزشمند همت تمام مجموعه کارکنان 
سالیان  در  استان  سالمت  بیمه  سازمان 
تقدیروتشکر  جای  که  است  االن  تا  گذشته 

دارد.
به  نگاه  این موفقیت  افزود: در خصوص  وی 
کرمان  همیشه  که  چرا  شده  ویژه  لرستان 
ویزد پایلوت  کشور بود ند االن این استانها از 

تجربیات لرستان استفاده میکنند.
شاهدخت فتحی بیرانوند  با تاکید بر افزایش 
نویسی  نسخه  با  سالمت  درنظام  وری  بهره 
نویسی  نسخه  کرد:  تصریح  الکترونیکی 
الکترونیکی در سه شهر ازنا، الیگودرز و الشتر 

راه اندازی شده است.
نسخه  بحث  اگر  داد:  ادامه  بیرانوند  فتحی   

نویسی اتفاق بیفتد باعث می شود یک مسیر 
دریافت  تا  خدمت  تجویز  محل  از  را  امنی 
خطای  کاهش  باعث  و  کند  ایجاد  خدمت 
افزایش دقت می شود و همچنین  و  پزشکی 
از تجویز القابی و بی رویه دارو نیز جلوگیری 

می شود.
وی اظهار داشت: در سال گذشته 565 هزار 
و 995 دفترچه چاپ شده که برای چاپ این 
تعداد یک میلیارد و 600 میلیون تومان بابت 
چاپ به دفاتر پیشخوان استان پرداخت شد.

ابتدای سال جاری صدور  وی اضافه کرد: از 
دفترچه بیمه مددجویان کمیته امداد به بیمه 
تعداد 31 هزار و  و  انتقال داده شد  سالمت 
کمیته  مددجویان  برای  دفترچه  جلد   450

صادر شده است.
مدیرکل بیمه سالمت لرستان اظهار داشت: 
در سال 98 نیز در 2 شهر الیگودرز و الشتر 

اجرایی  الکترونیکی  نویسی  نسخه  طرح 
 30 از  بیش  جاری  سال  پایان  تا  و  می شود 
درصد نسخ ارسالی به اداره کل بیمه سالمت 

از طریق الکترونیکی ارسال خواهند شد.
رسیدگی  شد:  یادآور  بیرانوند  فتحی 
الکترونیکی به اسناد بستری نیز الکترونیکی 
ارسال می شوند و در جلسات با علوم پزشکی 
مقدمات در این راستا برداشته شده است و 
بیمارستان  این راستا در  نخستین گام ها در 

عشایر انجام می شود.
مدیرکل بیمه سالمت لرستان افزود: در این 
و  می شود  برطرف  احتمالی  خطاهای  راستا 
اچ آی اس  از طریق سامانه  اسناد  تیرماه  از 
بیمارستان شهدای عشایر به سامانه رز بیمه 
الکترونیکی رسیدگی می  سالمت به صورت 
حوزه  در  عظیمی  تحول  اقدام  این  شوندکه 

خدمات الکترونیکی است.

پزشکان  همکاری  و  تعامل  ضرورت  بر  وی 
تاکید  طرح  این  شدن  اجرایی  راستای  در 
کرد و گفت: با این اقدام برای نسخ مسیری 
و  پزشکی  خطاهای  و  می شود  تعریف  ایمن 
کنترل تداخالت دارویی و تسریع و تسهیل 

در دریافت خدمات را امکان پذیر می کند.
اي  بیمه  سواد  ارتقاي  گفت:  فتحی  دکتر   

مردم ضروري است 
با  همچنین  لرستان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
با  اجتماعي خدمات گفت:  رویکرد  بر  تاکید 
درمان  هزینه  اعتبارات،  محدودیت  به  توجه 

باید مدیریت و منطقي سازي شود. 
فتحي بیرانوند افزود: باید سواد بیمه اي مردم 
ارتقا یابد چرا که بي اطالعي از قوانین بیمه 
اي و وضعیت اعتباري، موجب مراجعه هاي 
مراکز  به  شدگان  بیمه  برخي  غیرضروري 

درماني شده است. 

بررسی مسائل ایثارگران در جلسه 
دستگاههای تابعه وزارت دارایی 

به گزارش شهاب آسمانی جلسه شورای هماهنگی دستگاههای 
اجرایی تابعه وزارت دارایی در سالن جلسات اداره کل اقتصاد و 

دارایی لرستان برگزار شد.
 در این جلسه که با موضوع بررسی امور  ایثارگران این دستگاه 
وزیر  مشاور  ثقفی،  والمسلمین  االسالم  حجت  شد،  برگزار  ها 

حضور داشت.
 ماندگار مرادی فرد، مدیر کل اقتصاد و دارایی و نماینده وزیر در 
این جلسه، ضمن خوش آمدگویی به میهمانان و اعضای حاضر 

در جلسه، اظهار داشت: این روزها که کشور در جنگ اقتصادی 
قرار دارد ایثارگران کارمند دولت، باید همانند زمان جنگ همت 
اثربخشی  و  کارایی  با  ایثارگری  عیار  کمااینکه  دهند  حرج  به 

معلوم می شود.
در ادامه جلسه مدیران کل مالیاتی، بیمه، گمرک، اموال تملیکی 

و بانک ملی گزارشی از ایثارگران مجموعه خود ارائه دادند.
 قربانی، مشاور استاندار در امور ایثارگران و نازاریان، مدیر کل 
بنیاد شهید صمن تشکر از مدیران تابعه وزارت دارایی، به بیان 

نقطه نظرات خود در رابطه با ایثارگری پرداختند.
 در پایان حجت االسالم ثقفی اهمیت رسیدگی به امور ایثارگران 
و توجه به حق و حقوق آنها را یادآور شد و همچنین از دو تمثال 
رزمندگان و شهدای مرتبط با اداره کل امور اقتصادی و دارایی 

رو نمایی شد.
پس از این جلسه حجت االسالم ثقفی با ایثارگران هر دستگاه به 

طور جداگانه دیدار کرد.

  رئیس شورای شهر بروجرد دستگیر شد

بازداشت ها ادامه دارد؟

توسط  بروجرد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نیکوکار  موسی 
ضابطین قضایی بازداشت شد.

اقدام در راستای پرونده دیگر عضو شورای  این  گفته می شود 
شهر بروجرد که پیشتر دستگیر شده بود صورت گرفته است. 

پیش از این نیز با دستگیری داوود گودرزی عضو شورای شهر 
از  یکی  لرستان،  در  مدیران  دستگیری  سریال  آغاز  و  بروجرد 
معاون عمرانی استاندار لرستان، مدیر کل امور شهری استانداری، 
الشتر و شهردار پیشین  الشتر، شهردار  چند عضو شورای شهر 

ازنا دستگیر شده اند.

جزئیات دستگیری رئیس شورای شهر بروجرد اعالم شد.
داوود  و  بروجرد  شهر  شورای  رئیس  اتهام  شنیده ها  اساس  بر 
و  پیمانکاران  با  بند  زدو  شده،  بازداشت  قبلی  عضو  گودرزی 

انبوه سازان بوده که از این راه منافع مالی خود را می بردند.
تحقیقات  لرستان،   در  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  راستای  در 
شورای  و  شهرداری  در  اقتصادی  و  مالی  گسترده  فساد  درباره 
شهر بروجرد همچنان ادامه داشته و احتمال پای افراد دیگر به 

این پرونده نیز بسیار باالست. 

فرهنگی

با اینکه قریب به 120 روز از سیل می گذرد 
بازسازی  مقدم  خط  در  همچنان  راهداری 

است. 
راهداری  مدیرکل  شرفی  عباس  مهندس 
گفت:  لرستان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
خسارات سیل دوازدهم فروردین امسال در 
سابقه  بی  فنی  ابنیه  و  راه  نگهداری  بخش 
و  یکهزار  خسارات  میزان  که  جایی  تا  بود 

130 میلیارد تومان برآورد گردید.
گذشت  با  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  وی 
قریب به 120 روز از سیل ویرانگر، نیروهای 
لرستان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری 
مشغول  بازسازی  مقدم  خط  در  همچنان 

خدمت رسانی هستند.
اقدامات  از  هایی  گوشه  بیان  با  شرفی 
زده  سیل  محورهای  در  لرستان  راهداری 
روکش  اجرای  و   بهسازی  پروژه  گفت: 
درصورت  آباد-پلدختر  خرم  محور  آسفالت 
توسط  نامه  موافقت  مبادله  و  اعتبار  ابالغ 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تا دو 

ماه آینده انجام می شود.
 وی با بیان اینکه در چندین نقطه از مسیر 
از جمله: تنگ تیر، چم حیدر، تنگ بابابهرام، 
گاوزرده و افرینه نیاز مبرم به احداث دیوار 
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  باشد،  می  حائل 
است  ممکن  اعتبارات  ابالغ  در  تاخیر  به 
انجام نگیرد و این  که پروژه در موعد مقرر 
پاییز  سیالبهای  در  که  دارد  وجود  نگرانی 
دوباره  شده  بازسازی  مسیرهای  زمستان  و 

تخریب و قطع شوند.
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
در  راهداری  موفقیت  به  اشاره  با  لرستان 
لرستان  راهداری  گفت:  فلزی  پلهای  نصب 
در اقدامی جهادی تاکنون موفق شده است 
در  را  بزرگ  خرپایی  فلزی  پل  دستگاه   9
چم شهران، چم مهر، زیودار، کالت زیودار، 

حیات الغیب، شاهیوند، دوآب ویسیان، طاق 
برداری  بهره  به  و  نصب  بیشه  و  عباسعلی 
برساند که در نوع خود یک رکورد محسوب 

می شود.
آباد  کیان  پلهای  همچنین  کرد:  اظهار  وی 
سوک  سه  و  پلدختر  در  سوخته  برگالن  و 
در آبسرده الیگودرز در حال ساخت هستند 
دلبر  دیوان،  چم  پلهای  بهسازی  عملیات  و 
در  چگنی  به  ویسیان  حدفاصل  در  برکه  و 

دست اقدام می باشند.
شرفی بازسازی پل بابازید را در کوتاهترین 
زمان ممکن از نقاط قوت عملکرد راهداری 
محور  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  و  برشمرد 
ترانزیتی   - شریانی  راه  عنوان  به  بابازید 
برقراری  و  کشور  شمال  و  غرب  به  جنوب 
ارتباط پلدختر با استان کرمانشاه و شهرهای 
کوهدشت و رومشکان بازسازی این محور از 
اولویت ها بود که با تالش بی وقفه همکاران 
ممکن  زمان  کوتاهترین  در  موقت  بازسازی 

انجام و تردد در آن برقرار شد.
وی با بیان اینکه در زمان مسدود بودن پل 
عنوان  به  همدان   - بروجرد  محور  بابازید 
مسیر جایگزین برای تردد به غرب و شمال 

مردم  استفاده  مورد  جنوب  به  کشور  غربی 
قرار می گرفت و آمار تصادفات در این محور 
از  برداری  بهره  با  افزود:  بود،  یافته  افزایش 
بابازید ضمن کاهش تصادفات فوتی در  پل 
تصادفات  کاهش  شاهد  پلدختر،  شهرستان 
بروجرد  محور  در  ترافیک  شدن  روان  و 

هستیم.
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
طولکش  گردنه  پلهای  بازسازی  از  لرستان 
سیل  در  که  پلها  این  گفت:  و  داد  خبر 
از  یکی  توسط  بود  شده  تخریب  شدت  به 
در  استان  معتبر  پیمانکاری  های  شرکت 
کوتاهترین زمان بازسازی و به بهره برداری 

رسید.
روشنایی  پشتیبانی   های  پروژه  گفت:  وی 
جاده های استان به مناقصه رفته است که با 
بازگشایی پاکات مناقصه و انتخاب پیمانکار، 
روشنایی  ایجاد  و  نصب  عملیات  زودی  به 
می  آغاز  استان  محورهای  تمام  در  پایدار 

شود.
و حمل  راهداری  فعالیت  شرفی درخصوص 
و نقل جاده ای لرستان در دیگر نقاط استان 
نیز گفت: در حال حاضر روکش آسفالت در 

الیگودرز-خمین،  نظیر  مختلف  محورهای 
محور  در  رازان  گردنه  آباد،  الیگودرز-خان 
گنبد  درب  محور  -بروجرد،  آباد  خرم 

کوهدشت و ... در حال انجام است.
و  دولت  داریم  انتظار  گفت:  پایان  در  وی 
ارشد استان در تخصیص  مجموعه مدیریت 
داشته  بیشتری  همکاری  اعتبارات  موقع  به 
عملیات  سرما  فصل  آغاز  از  پیش  تا  باشند 

بازسازی را به سرانجام برسانیم.

 مدیرکل راهداری لرستان خبر داد:
نقلیه در  ثبت 4٥ میلیون تردد وسایل 

محورهای مواصالتی لرستان
تردد  گزارش  براساس  گفت:  شرفی  عباس 
تا   98 سال  ابتدای  از  جاده ای،  شمارهای 
پایان تیرماه تعداد 45 میلیون و 635 هزار 
محورهای  در  نقلیه  وسیله  دستگاه   735 و 

استان تردد داشته که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل با 44 میلیون و 742 هزار و 217 
درصد   2 معادل  رشدی  از  نقلیه  وسیله 

برخوردار شده است.
از  سنگین  نقلیه  وسایل  سهم  افزود:  وی 
و  هزار   608 و  میلیون   9 تردد  میزان  این 
با  مقایسه  در  که  است  بوده  دستگاه   75
 44 و  میلیون   9 با  گذشته  سال  چهارماهه 

افزایش  درصد   6 نقلیه  وسیله   489 و  هزار 
را نشان می دهد.

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
در  سرعت  یک درصدی  کاهش  از  لرستان 
کرد:  اظهار  و  داد  خبر  استان  محورهای 
از  استان  راه های  در  نقلیه  وسایل  سرعت 
77.3 کیلومتر بر ساعت در چهارماهه سال 
97 به 76.9 کیلومتر در سال جاری کاهش 

یافته است.
مدت  تردد  بیشترین  اینکه  بیان  با  شرفی 
زمان چهارماهه به تعداد یک میلیون و 891 
هزار و 309 وسیله نقلیه در محور سه راهی 
است،  رسیده  ثبت  به  چاالنچوالن-دورود 
در چهارماهه  که  است  حالی  در  این  گفت: 
خرم آباد-سه راهی  محور  گذشته  سال 
و  هزار   932 و  میلیون  یک  با  چاالنچوالن 
خود  به  را  تردد  بیشترین  نقلیه  وسیله   7

اختصاص داده بود.
وی گفت: کمترین میزان تردد در این مدت 
در  نقلیه  وسیله   856 و  هزار   98 تعداد  به 
است  شده  ثبت  بروجرد-بیرانشهر  محور 
قبل  سال  مشابه  مدت  در  که  درصورتی 
وسیله   426 و  هزار   118 با  تردد  کمترین 
بیرانشهر-بروجرد ثبت شده  نقلیه در محور 

بود.

120 روز تالش بی وقفه در جاده های سیل زده  لرستان

راهداری رکوددار نصب پلهای فلزی در استان

رویداد

دربرگزاری مانور نجات غریق و غواصی

علیر ضایی تقدیر شد
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