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با همت شرکت آبفار لرستان:

انقالب کام 
روستاهای بی آب لرستان را 

سیراب کرده است

دهه فجر انقالب اســالمی ،  ســرآغاز طلوع اسالم،  
خاســتگاه ارزشهای اســالمی، مقطع رهایی ملت 
ایران و بخشــی از تاریخ ماســت که گذشته را از 
آینده جدا ساخته است. در دهه فجر اسالم تولدی 
دوباره یافت ، دهه فجر انقالب آئینه ای اســت که 
خورشــید اسالم در او درخشــید . در روز ۴ بهمن 
۱۳۵۷ چهارشنبه رژیم مزدور شاه برای جلوگیری 
از حضــور امام خمینی در بیــن مردم ایران ارتش 
فرودگاه مهرآباد را به اشــغال درآورد و در ۵ بهمن 
۱۳۵۷ دولت بختیار ۳ روز فرودگاههای کشــور را 
بست. اما در روز ۹ بهمن ۱۳۵۷ فرودگاه برای ورود 
امام خمینی بازگشــایی شــد و در پی اعتصابات و 
تظاهرات و راه پیمایی مردم که خواستار بازگشایی 
فــرودگاه مهرآبــاد بودند. دولت بختیــار فرودگاه 
مهرآباد را از اشــغال نظامی خارج کرد. در روز ۱۲ 
بهمن ۱۳۵۷ ســاعت ۹ و ۲۷ دقیقــه و ۳۰ ثانیه 
حضرت امام خمینی پس از پانزده سال تبعید پای 
بر خاک ایران گذاشــتند. فرمانداری نظامی بر اثر 

فشــار مردم راه پیمایی و تظاهــرات را برای ۳ روز 
آزاد اعالم کرد. در روز ۲۱ بهمن دولت بختیار زمان 
حکومت نظامی را افزایش داده و حکومت نظامی را 
از ساعت ۴ بعدازظهر اعالم نمود ولی حضرت امام 
خمینی دستور شکســتن زمان حکومت نظامی و 

حضور مردم در خیابانها را صادر نمودند.   
روز سرنوشــت فرا رســید و در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، 
نظام پوســیده ستمشاهی فرو ریخت و ریشه های 
فاسد دودمان ســیاه پهلوی از این کشور اسالمی 
کنده شد. در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تهران صحنه جنگ 
خونین مسلحانه بین مردم و سربازان طرفدار رژیم 
پهلوی گردیده است و ســرانجام با تسلیم تمامی 
نیروهــای نظامی و پیروزی مردم مســلمان ایران 
رژیم ستمشــاهی پس از ۵۷ ســال ظلم و ســتم 
متالشــی گردید. مبارزه پانزده ساله ملت مسلمان 
ایران به رهبری امام خمینی )ره( به ثمر رســید و 
با ســرنگونی نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی، انقالب 

شکوهمند اسالمی ایران پیروز گردید.
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دهه فجر، ۲۲ بهمن و پیروزی انقالب

مدیر عامل آبفار لرستان در آیین افتتاح فاز 
دوم مجتمع آب رســانی گل زرد شهرستان 
کوهدشت، گفت: فاز اول این پروژه در سال 
گذشــته افتتاح شد و با تکمیل فاز دوم آن 
در مجموع دو مرحله  ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر از 

نعمت آب سالم بهره مند می شوند.
مهنــدس علیرضــا کاکاوند با بیــان اینکه 
با افتتاح فاز دوم پروژه هشــت روســتای 
این منطقه آب رســانی می شــوند، افزود: با 
محاسبه فاز اول این پروژه این میزان به ۱۳ 
روســتا خواهد رسید که برای آب رسانی به 

آن ها ۱۱ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
لرســتان با بیــان این مطلب کــه آب این 
پــروژه از چاهی در فاصلــه ۲۵ کیلومتری 
این منطقه تأمین  می شود، اظهار داشت: با 
افتتاح این پروژه عالوه بر آب رسانی به ۱۳ 
روستای منطقه گل زرد، مشکل آب شهرک 

صنعتی کوهدشت نیز حل می شود.
کاکاونــد با اشــاره بــه اینکــه تأمین آب 
مشــکالت  جزو  کوهدشــت  روســتاهای 
همیشگی شــرکت آب و فاضالب روستایی 
بــوده اســت، تصریح کرد: طی پنج ســال 
گذشته عملیات آب رسانی به بیش از ۱۰۰ 
روســتای این شهرســتان صورت گرفته و 
برای اجرای این پروژه ها ۵۰ میلیارد تومان 

هزینه شده است.
وی با بیان اینکه طی سال های گذشته  ۷۳ 
حلقه چاه آب در کوهدشــت خشک  شده 
است، خاطرنشــان کرد: در دهه فجر پروژه 
آب رســانی به ۴۰ روستا در لرستان افتتاح 
می شــود و طی یک ماه آینده ۳۰ روستای 

دیگر نیز آب رسانی می شوند.
مدیر کل شرکت آبفار هم چنین از مجتمع 
وسکوه به عنوان یکی از محرومترین روستا 
های کشــور نام برد و افــزود: این منطقه 
شامل 13 روستا است که تا چند روز پیش 
تامین آب این روستا ها از طریق تانکر سیار 
صورت می گرفته که به لطف خداوند همت 
همکاران در شرکت ابفار به صورت رسمی 

آب این روستا پمپاژ شد.
وی وضعیت شهرســتان کوهدشت را  که 

یکی از شهرســتان های بحرانی از نظر آب 
شرب بوده را تقریبا وضعیت پایدار و خوبی 
عنوان کرد و افزود:در کل اســتان بحث آب 
شرب روســتایی تقریبا در مراحل انتهایی 
از این نعمت  است ،97%جمعیت روستایی 
بهره مند شــده اند و 34 روستای باالی 20 
خانوار باقــی مانده که برنامه ریزی شــده 
بحث آب شرب این روستاها که اکثرا هم به 
خاطر مشــکالت اجتماعی بوده راطی چند 
ماه آینده و قبل از تابســتان ســال 98 به 

پایان برسانیم.
وی با اشــاره به دهه ی مبــارک فجر و به 
مناســبت چهلمین سالگرد انقالب گفت:به 
صورت رسمی 40روســتا معرفی و به بهره 
برداری رسید که جمعیت انها تقریبا حدود 
15000نفر کــه 152000000ریال اعتبار 
برای آنها هزینه شــده است و جز این طرح 
ها 30 روستای دیگر نیز هست که حداکثر 
تا 3هفته ی آینده و قبل از ســال جدید به 

بهره برداری خواهند رسید.
 وی ادامــه داد: اولیــن بار در لرســتان و 
در روســتای بدر اباد شهرســتان خرم آباد 
سیستم جمع آوری فاضالب و پکیج تصفیه 
را آماده ی افتتاح داریم و امیدواریم از این 

قبیل کارهای تازه ادامه داشته باشد.
وی همچنیــن بارندگــی های امســال را 
بارندگــی هــای خوبی دانســت و از مردم 
خواســت به پــاس این نعمــت الهی نماز 
شــکرگزاری به جا بیاورند و یادآور شد: که 
پس از حدود 13 ســال خشکسالی جبران 
این کم آبی ها با بارش خوب یکی دوســاله 
امکان پذیر نیســت ،ولی وضعیت نســبت 
به سال های گذشــته بهتر خواهد بود که 

امیدواریم که این بارش ها ادامه دار باشد و 
در هیچ روستایی مشکل آب شرب نداشته 

باشیم.
در ادامه معاون مهندســی طرح و توســعه 
شــرکت آبفار با بیان این مطلب که رویکرد  
مهم وزارت نیرو ساز گاری با کم آبی است 
که ســند آن در حال تدوین و تنظیم است 
که در سال 98عمال انجام خواهد شد،گفت: 
چاه هــای آبرفتی و چاه هایی که به صورت 
دستی احداث شده اند  در سالهای گذشته 
به علت خشکسالی های اخیر کم آب شده 
انــد ؛و در این خصوص تامیــن منابع اب 

پایدار در دستور کار قرار گرفت.
مهنــدس مجتبی دالوند چــاه های آهکی  
و ســدها را روش هــای تامیــن منابع آب  
پایدار نام بــرد و گفت:منابع تامین آب فاز 
دوم مجتمــع آبرســانی گل زرد دو حلقه 
چاه آهکی اســت که پس از 3سال عملیات 
اجرای آن شــروع و در دهه ی فجر به بهره 

برداری رسید. 
وی کارهای انجام شــده ایــن پروژه را 36 
کیلومتــر لوله گــذاری ،3واحد ایســتگاه 
پمپاز،7واحــد حلقه تجهیــز چاه و چاهک 
و5باب مخزن ذخیره آب به حجم 2750متر 
مکعــب نام بــرد و افزود: اعتبــار بیش  از 
که جمعیتی حدود  11000000میباشــد 
16000نفــر از نعمت آب شــرب ســالم و 
بهداشتی بهر مند شده اند. معاون مهندسی 
طرح و توسعه شرکت آبفار از مردم  منطقه  
بابت کمک هایی که در خصوص معارضین 
و اتمام انجام پــروژه قدردانی کرد و افزود: 
مدیریت مصــرف همکاری، همگامی و عزم 

همگانی می خواهد.

با همت شرکت آبفار لرستان:

انقالب کام روستاهای بی آب لرستان 
را سیراب کرده است

ر لرستان تقدریوتشکر استاندا
دکتر خادمی استاندار لرستان

 از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان وکلیه عوامل در برطرف 

کردن مشکل خط انتقال آب شرب شهر 

پلدختر در کوتاه ترین زمان ممکن که 

دراثرسیل اخیر دچار حادثه شده 

بود تقدیر و تشکر کرد.

روابط عمومی شرکت گاز لرستان

دهه ی فجر و یوم اهلل 22 بهمن مبارک باد
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رئیس دانشگاه لرســتان گفت: نزدیک به 
40 درصد کارکنان و اعضای هیئت علمی 

دانشــگاه از خانواده هــای معظم شــهدا، 
رزمندگان و جانبازان هستند.

دکتر خســرو عزیــزی در آیین تجلیل از 
کارکنــان و اعضای هیئت علمــی فرزند، 
برادر و خواهر شهید دانشگاه که همزمان 
با ششــمین روز از دهه مبــارک فجر، در 
محل مزار سه شهید گمنام دانشگاه برگزار 
شــد، تصریح کرد: در زمــان دوران دفاع 

مقدس، حربه دشمن علیه نظام اسالمی، 
جنگ سخت افزاری بود؛ اما در حال حاضر، 
دشــمن به جنگ اقتصادی رو آورده است 
که در این زمینه هم باید هوشیار باشیم و 
با وحدت و انسجام، توطئه های دشمن را 

خنثی نماییم«.
وی ادامه داد: رســالت همه ماســت که 
همیشه مدافع راه شهیدان باشیم و همواره 

خانواده های معظم شهدا را تکریم کنیم.
عزیزی بیان کرد: همیشه باید دستاوردهای 
مهم انقالب اسالمی را برای جامعه به ویژه 

برای جوانان و دانشجویان، تبیین کنیم.
وی اضافــه کرد:  در اواخر دوران حکومت 
طاغوت، دانشــگاه لرســتان تحت عنوان 
شــاخه شــمالی دانشــگاه جندی شاپور 
اهواز، با تعداد چهار رشته تحصیلی علوم 

پایه ایجاد شــد؛ درحالی که اآلن به برکت 
انقالب اسالمی، شاهد هستیم که دانشگاه 
لرستان، با تعداد 9 هزار دانشجو، 300 عضو 
هیئت علمی و 500 کارمند و بهره مندی از 
انواع رشته های تحصیلی، امکانات خوبی را 

برای جوانان فراهم کرده است..
 رئیس دانشگاه لرستان گفت: ایجاد مراکز 
متعدد دانشــگاهی در شهرهای مختلف 
کشور، از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی 
اســت. عزیــزی تصریح کرد: ان شــااهلل، 
دسیسه های دشمن، همچون گذشته نقش 

بر آب می شوند. ایسنا

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرستان گفت: 20 
میلیارد برای انتقال آب به شهرک صنعتی شماره سه 

خرم آباد نیاز است.
رضا میرزایی در مراســم کلنگ زنی و شروع عملیات 
اجرایی ایســتگاه پمپاژ و انتقال اب شــهرک صنعتی 
شــماره ســه خرم آباد، اظهار کرد: آب مهمترین زیر 
ساخت توسعه همه بخش ها است به طوری که توسعه 
صنعتی و اقتصادی در هرجا با شرایطی آب آن منطقه 

ارتباط مستقیم دارد.
وی تصریــح کــرد: این مایــع حیاتــی می تواند در 
فرایند توســعه به عنوان یک عامــل محدود کننده، 

تشدیدکننده و توسعه دهنده عمل کند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرستان خاطرنشان 
کرد: در استان لرســتان آب باید اولویت اول باشد و 
در سال های اخیر کارهارهای خوبی انجام شده است.

میرزایی بیان کرد: زیرساخت شهرک های صنعتی آب 
است در همین راستا برای تامین آب شهرک صنعتی 
شــماره ســه خرم اباد و کارخانه الستیک سازی طی 

چندماه اخیر اقداماتی انجام شده است.
وی ادامه داد: با اســتفاده از ایســتگاه پمپاژ 80 لیتر 
برثانیه از تونل کاکارضا آب به شهرک صنعتی انتقال 

می یابد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرستان ادامه داد: 
این پروژه شامل یک ایســتگاه پمپاز به قدرت 250 

کیلووات به طول 19 کیلومتر است.
میرزایــی اظهار کرد: هدف از اجرای این پروژه انتقال 
80لیتر در ثانیه آب به شــهرک صنعتی شــماره سه 

خرم آباد است.
وی بیان کــرد: از این میــزان آب 50 لیتر در ثانیه 
برای الســتیک ســازی و 30 لیتر بر ثانیه برای بقیه 

واحدهای صنعتی انتقال خواهد یافت.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرستان اضافه کرد: 
امســال اعتبار این پــروژه 2 میلیــارد و 75 میلیون 
تومان بوده که براســاس برآورد مهندســین مشاور 
طی یک ســال پیش اعتبار مورد نیاز این پروژه برای 
بهره برداری 12میلیارد و 500 میلیون تومان اســت 
که با توجه به قیمت های امسال 20 میلیارد نیاز دارد. 

ایسنا

مدیرکل منابع طبیعی لرستان از احداث ۳۸۰ هکتار 
سامانه ســطوح آبگیر با بذرکاری بادام در شهرستان 

کوهدشت خبر داد.
شیرزاد نجفی در مراسم افتتاح پروژه های آبخیزداری 
حــوزه درب گنبد شهرســتان کوهدشــت گفت: به 
مناســبت چهلمین فجــر انقالب اســالمی یک بند 
گابیونی و سه بند سنگی مالتی در حوزه آبخیز درب 

گنبد شهرستان کوهدشت افتتاح شد.
وی ضمن گزارشــی از عملکرد در حوزه آبخیز گفت: 
سه بند سنگی مالتی با حجم ۱۵۰۰ مترمکعب و یک 
بنــد گابیونی با حجــم ۵۶۰ مترمکعب در این حوزه 

احداث شده است.
نجفی با اشــاره به اینکه ۳۸۰ هکتار ســامانه سطوح 
آبگیر با بذرکاری بادام در این حوزه نیز انجام شــده 
است، خاطرنشان کرد: اعتباراین پروژه ها که از محل 
صندوق توسعه ملی تامین شده یک میلیارد و پنجاه 

میلیون تومان بوده است.
وی اظهار کرد: هدف از اجــرای این عملیات کنترل 
سیالب  اخذ رسوب و تقویت آب های زیرزمینی بوده 

است. ایسنا

مدیرعامل شــرکت گاز لرســتان گفت: امسال 208 
روستای استان گازرسانی شده است.

مهندس رضا لطفعلیان در مراســم گازرسانی به 32 
روستای شهرستان کوهدشــت، اظهار کرد: در هفته 
دولت کلنگ گازرســانی به 17 روستای درب گنبد و 
خود درب گنبد با حضور وزیر دادگســتری به زمین 

زده شده است.
وی تصریح کرد: در استان لرستان طی دهه فجر 208 
روســتا و 137 واحد صنعتی بااعتبــاری بالغ بر 170 

میلیارد تومان گازرسانی شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز لرســتان خاطرنشان کرد: از 
ابتدای سال تاکنون 420 روستا و 237 واحد صنعتی 

گازرسانی شده اند.
لطفعلیان ادامه داد: این تعداد گازرســانی در استان 
طی سال جاری کار بزرگ و کم نظیر در سطح شرکت 

گاز است.
وی بیان کرد: همدلی خوبی بین مسئولین شهرستان 
کوهدشــت و استان وجود دارد اگر حمایت مسئولین 
دستگاه های اجرایی نبود این اتفاقات نمی افتاد. ایسنا

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان از خسارت 310 میلیاردی 
سیل به استان خبر داد.

غالمرضا آقامیرزایی در نشســت مشترک شــورای مدیریت بحران و 
شورای مسکن روستایی لرستان اظهار کرد: از ابتدای مهرماه تاکنون 
پیش بینی وقوع بحران های احتمالی در اســتان بررسی شد به طوری 
کــه ۱۵ مهر مدیریت بحران تشــکیل بر آمادگی دســتگاهای عضو 

مدیریت بحران تاکید شد.
وی به خســارات ناشی از سیل اخیر در لرســتان اشاره کرد و افزود:  
سیل اخیر ۳۱۰ میلیارد تومان به زیرساخت های استان خسارت وارد 

کرد ۷۰ میلیارد تومان آن مربوط به خرم آباد بود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری لرســتان با اشاره به اینکه طبق 
گزارش هواشناســی مقــدار بارش ۵۰۹ میلیمتر بوده که نســبت به 
سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش داشــته است، اضافه کرد: امسال با 

همکاری مدیریت بحران هیچگونه تلفات جانی نداشتیم.
آقامیرزایی افزود: از تمام خســارت های وارد شده به استان در سیالب 
اخیــر ۲۰۰ میلیارد زیرســاخت و ۱۰۱ میلیارد خســارت به اراضی 

کشاورزی، وام و طیور بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری لرستان با اشاره به اینکه در سفر 
قبلی مقرر شد تا ۴ میلیارد به صورت تنخواه به مدیریت بحران استان 
واریز شــود، ادامه داد: این رقم تاکنون واریز نشــده اســت کمااینکه 
خســارت های ناشی از سیل اخیر باال و نیازمند اعتبارات بیشتر است. 

ایسنا

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی لرســتان با تأکید بــر برگزاری 
نشست های نقد کتاب، گفت: نقد کتاب به ترویج مطالعه و خواندن 

کمک می کند.
فرشته طهماسبی در نشست بررسی و نقد کتاب بلدچی که در خرم   
آباد برگزار شد، نقد کتاب را موجب ترویج فرهنگ مطالعه و خواندن 
دانست و اظهار کرد: یکی از شرایط نقد این است که فرد با دیدگاه 

و نظر شخصی مبحثی را نقد می کند.
وی بــا ذکر این مطلب که هر فــردی در طول عمر در یک مقطع 
معمواًل بامطالعه کتاب به تحلیل آن پرداخته و در مورد آن اظهارنظر 
کرده است، اضافه کرد: نقد کتاب معرفی نکات قوت و اشاره به نقاط 
ضعف کتاب اســت. طهماســبی با بیان این که نقد در هر سطحی 
می تواند صورت بگیرد، ادامه داد: نقد می تواند موجب پویایی شــود 
این در حالی است که نقد باید منصفانه و به دور از غرض و تخریب 
باشد. مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان نقد منصفانه را موجب 
اســتفاده از گنجینه ذهن و فکر افراد برشمرد و گفت: اگر در مورد 
یک کتاب، نحوه ویرایش یا طراحی نقدی منصفانه صورت می گیرد 

این نقد تجربه ای برای تهیه کنندگان و پدیدآورندگان کتاب است.
وی با ذکر این مطلب کــه جامعه ما از کتاب و کتاب خوانی فاصله 
گرفته اســت، اضافه کرد: برگزاری این جلسات می تواند به ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی کمک می کند این در حالی اســت که کتاب 

دوست بی غرضی است که به افزایش دانایی کمک می کند. ایسنا

استاندارلرســتان گفــت: 4030 واحــد 
شهری و روستایی خرم آباد در سیل اخیر 

دچار مشکل شدند.
سیدموســی خادمی در نشست مشترک 
شورای مدیریت بحران و شورای مسکن 
روستایی لرستان اظهارکرد: فرایند تامین 
اعتبار در مدیریت بحران فرایند طوالنی 

است.
وی با ذکر این مطلب که مردم خرم آباد 

در ســیل اخیر دچار مشــکالت شدند، 
ادامــه داد: هدف کاهــش تمایل مادی 

مردم است.
استاندار لرســتان تصریح کرد: در شهر 
خرم آبــاد ۷۲ میلیمتــر نــزوالت جوی 
داشــتیم و در زمان کمی سیالب باالی 

۵۷۰ مترمکعب بر ثانیه شکل گرفت.
وی با اشاره به اینکه این حجم باالی آب 
و کمبــود ظرفیت حــوزه آبریز با برخی 

عوامل مصنوعی از جمله دو پل در حال 
احداث موجب ایجاد تشــدید سیل شد، 
ادامه داد: هزار متر از لوله آبرسانی شهر 
پلدختر در جریان ســیل از بین رفت و 
بیش از ۴۰ ساعت آبرسانی شهرستان به 

صورت تانکر سیار انجام می شد.
خادمی با اشاره به اینکه حجم خسارات 
ســیل در خرم آباد به حــدی بود که به 
بخشــی از مناطق مســکونی و تجاری 

خســارت جدی وارد کرد، افزود: ۱۱۳۰ 
واحد شــهری و ۲۹۰۰ واحد روســتایی 
در ســیل اخیر دچار مشــکل شدند این 
در حالی است که از واحدهای روستایی 
۱۱۰۰ واحد نیازمند بازســازی و مابقی 

نیازمند تعمیرات است.
استاندار لرســتان با اشاره به اینکه ۱۶۵ 
واحد تجاری در ســیل خرم آباد خسارت 
دید، یادآور شد: خســارت به واحدهای 

تجاری هم به ســاختمان و بخشــی از 
خســارت به اموال مردم وارد شــده که 

نیازمند توجه جدی دولت است.ایسنا

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری  و  صنایع دســتی 
لرستان لرستان از راه اندازی قطار 

گردشگری لرستان خبر داد.
ســید امین قاســمی گفــت: در 
پی بازدید دکتر مونســان رئیس 
فرهنگــی،  میــراث  ســازمان 
کشور  گردشگری  و  صنایع دستی 
و بازدید از مسیر راه آهن لرستان 
در  استان  گردشگری  قطار  اولین 
12 اسفندماه سال جاری رونمایی 
و در 29 اسفند به مقصد لرستان 

حرکت می کند.
افــزود: قطــار گردشــگری  وی 
باس مدرن  ریل  لرستان شــامل 
بــا ظرفیت 336 صندلی در چهار 
واگن و طی مسافت 74 کیلومتر با 
مبدأ شهرستان دورود تا ایستگاه 
کشور در ایام نوروز با عبور از 19 
ایستگاه رفت وبرگشت و بالک های 

بین ایستگاهی است.
استان  دبیر ســتاد خدمات سفر 
با اشــاره به مناظر بکر و بی نظیر 
در مســیر این قطار تصریح کرد: 
آبشارهای زیبای بیشه، آب گرمه، 
عیدانــه، جلوه هــای بی نظیــر از 
زندگی روســتایی در آب شباندر، 
چشــمه آب درمانی گوگردی چم 
سنگر، شــاهکار مهندسی صنعت 
حمل ونقــل ریلــی در ایســتگاه 
سپیدشــت در کنــار رودخانــه 
به  کوه های سر  خروشان ســزار، 

فلک کشــیده، تونل ها و پل های 
راه آهن ثبت شــده در فهرســت 
آثار ملی ازجملــه جلوه های ویژه 
و جاذبه های گردشگری در مسیر 
حرکت این قطار گردشگری است.
اقامت در  قاســمی اظهار کــرد: 
طبخ  بوم گــردی،  اقامتگاه هــای 
و ســرو غذاهای بومــی و اجرای 
موســیقی محلــی در طــی این 
مســافرت ریلی در کنار بازدید از 
خرم آباد  شــهرهای  تاریخی  آثار 
و بروجــرد ماننــد قلعــه فلــک 
تاریخی بروجرد  االفالک، مساجد 
و جاذبه های طبیعی گردشــگری 
برنامه های  از  الیگودرز  شهرستان 
در نظــر گرفته شــده در پکیــج 
گردشــگری این قطار است که به 
همت شــرکت حامی گشت گهر 
و حمایت این اداره کل راه اندازی 

می شود.ایسنا

مدیرکل آموزش وپرورش لرســتان 
گفت: هنرستان های استان فقیرند و 
تجهیز نیستند. رضا زینی وند مقدم 
در جمع خبرنــگاران با بیان اینکه 
بهبود هنرســتان ها در سند تحول 
آموزش وپرورش  نظــام  و  بنیادین 
خوب هدف گذاری شده است، افزود: 
بخشی از مشکالت جامعه امروز ما 
اعم از اقتصادی، اشتغال و آسیب ها 
به نظام آموزشــی برمی گردد چون 
نظام ما درگذشته مهارت محور نبوده 
و حافظه محور بوده است. وی ادامه 
داد: در سند بنیادین مهارت آفرینی 
دیده شده و این مهم مستلزم ابزار 
اجراست و اجرای این خط مشی ها 
نیازمند اعتبار و زیرســاخت است. 
مدیرکل آموزش وپرورش با انتقاد از 
اینکه در لرستان این زیرساخت ها 
خوب ایجاد نشــده اســت، اظهار 
کرد: بایــد ۵0 درصد دانش آموزان 

به سمت رشته های فنی و حرفه ای 
ســوق داده شوند که این میزان در 
کشــور 3۶ درصد و در لرستان زیر 
30 درصد اســت. وی گفت: بحث 
طرح مهارت محور ایران برای دوره 
متوسطه انجام خواهد شد. زینی وند 
مقدم بیــان کرد: هــر دانش آموز 
متوســطه اول باید ۶0 ساعت دوره 
فنــی و حرفــه ای را بگذراند تا در 
آنان عالقه و انگیزه ایجاد شود و به 
سمت این رشــته ها هدایت شوند. 
مدیرکل آموزش وپرورش لرســتان 

استان  هنرستان های  کرد:  تصریح 
فقیرنــد و مجهز نیســتند و این 
موضوع در شورای آموزش وپرورش 
طرح شده است و باید چاره اندیشی 
شــود. وی عنوان کرد: به دســتور 
استاندار لرســتان قرار شد سازمان 
برنامه وبودجه استان اعتباری برای 
هنرســتان های فنی و حرفه ای و 
پژوهشکده ها تخصیص دهد؛ البته 
این مهم جای هنرســتان ها را پر 
نمی کند. زینی وند مقدم یادآور شد: 
باید به ســمت انتخاب رشته هایی 
برویم که ظرفیت آنان در اســتان 
وجود دارد. این مســئول در مورد 
سرانه ورزشــی در آموزش وپرورش 
استان گفت: این سرانه در استان ۵۶ 
صدم مترمربع بوده که با بهره برداری 
از پروژه های ورزشــی در دســت 
احداث این رقم به ۶0 ســانتیمتر 

خواهد رسید.ایسنا

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، فرش لری را یک برند 
جهانی می داند.

محمدرضا صفی خانی در آیین رونمایی از پنج نقشه فرش لری، اظهار 
کرد: لرســتانی ها در بحث فرش جایگاه ویژه ای دارند و زحمت کشان 

این عرصه نیازمند توجه بیشتری هستند.
وی ادامــه داد: یکی از آرزوهای دیرینه ما در حوزه فرش، رونمایی از 

نقشه های لری بوده که خوشبختانه امروز این امر محقق شد.
صفی خانــی تصریح کرد: فرش لری با ایــن رونمایی به ملل مختلف 

معرفی خواهد شد و می تواند اثرگذاری بهتری داشته باشد.
رئیس سازمان صمت لرستان در ادامه یادآور شد: دو سال پیش فرش 
اســتان را ثبت جهانی و دارای برند کردیم، پس از آن یک تیم طراح، 
نقوش لــری را جمع آوری و مراحل ثبت آن را در ســازمان صمت و 
سپس در وزارت ارشــاد انجام دادند که خوشــبختانه این فعالیت ها 

منجر به رونمایی از پنج نقشه شده است.
وی بــا بیان اینکه باید زنجیره فرش را کامل کنیم، افزود: کارگاه های 
رنگرزی نیز در اســتان ایجاد شده و به دنبال راه اندازی بازارچه فرش 

هستیم.
صفی خانی اضافه کرد: در صورت محقق شدن این بازارچه، یک مرکز 
تجاری مهم برای بافندگان فرش ایجاد خواهد شد و امیدواریم نهایتًا 

تا اوایل سال آینده این بازارچه راه اندازی شود.
رئیس ســازمان صمت لرستان بیان کرد: از هیچ کوششی در راستای 

صنعت و هنر قالی بافی دریغ نخواهیم کرد.ایسنا

اخبار 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان:

20 میلیارد برای انتقال آب
 به شهرک صنعتی شماره سه 

خرم آباد نیاز است

استاندارلرستان:

خسارت سیل به 4030 واحد مسکونی مرکز لرستان

رئیس دانشگاه لرستان:

تکریم خانواده های شهدا رسالت همیشگی است

مدیرکل منابع طبیعی لرستان خبر داد:

احداث 380 هکتار سامانه
 سطوح آبگیر با بذرکاری بادام

 در شهرستان کوهدشت

گازرسانی
 به 237 واحد صنعتی لرستان

فرش لری

 یک برند جهانی است

هنرستان های استان فقیرند و مجهز نیستندسوت قطار گردشگری به صدا درمی آید

نقد کتاب

 به ترویج خواندن کمک می کند

خسارت 310 میلیاردی

 سیل به لرستان

اخبار

خبرنامه

کبدی  تخصصی  خانــه  اولین 
کشور در خرم آباد افتتاح شد.

علی یــاور عزیزپــور مدیرکل 
ورزش و جوانــان لرســتان در 
مراســم افتتــاح اولیــن خانه 
کشــور،  کبــدی  تخصصــی 
اظهارکرد: در گذشته تعداد 16 
تن از جوانان فلک الدین عضو 

تیم   های ملی بودند.
پتانسیل های  کرد:  تصریح  وی 
ورزشــی به بالفعل تبدیل شود 
که بنا شــد در این راستا خانه 
منطقــه فلک الدین  در  کبدی 

خرم آباد احداث شود.
جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
برای  کرد:  خاطرنشان  لرستان 
خانه  اولیــن  افتتاح  احــداث 
تخصصــی کبدی کشــور 15 

میلیارد ریال هزینه شده است.

عزیزپور اضافه کرد: این خانه از 
است  برخوردار  الزم  استاندارد 
که عالوه بــر ورزش کبدی در 
این ســالن در کنار آن امکان 
ورزش های ساحلی فراهم شده 

است.
وی بیــان کــرد: پایان ســال 
95 کلنگ زنی شــد و یکی از 
در  که  بوده  ورزشی  پروژه های 
کمترین زمــان به بهره برداری 

رسید. ایسنا

نماینده مردم خرم آباد در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: انقالب 

اسالمی، انقالب فقرا بود.
محمد بیرانوندی در مراسم افتتاح 
اولیــن خانه تخصصــی کبدی 
کشور، اظهارکرد: انقالب اسالمی؛ 

انقالب فقرا و کوخ نشینان بود.
وی تصریح کرد: مناطق حاشیه 
مســتعد کارهای منفی و مثبت 

هستند.
نماینــده مردم خرم آبــاد اضافه 
کرد: از همه مدیــران این توقع 
و انتظار وجــود دارد که با توجه 

به اینکه هنوز بودجه 98 نیامده 
از عتبارات ملی و اســتانی مبلغ 
قابل توجهی را بــه رفاه مناطق 

حاشیه ای اختصاص دهند.
اندکی  با  کــرد:  بیان  بیرانوندی 

توجه بدون شــک شاهد افتخار 
آفرینی جوانــان این محالت در 

زمینه های مختلف خواهیم بود.
وی بــا بیان اینکه ایــن جوانان 
می تواننــد به عنــوان الگو برای 
جوانان دیگر نقاط شهری باشند، 
افزود: حفظ ســرمایه ورزشــی 

استان وظیفه  مدیران است.
نماینده مردم خرم آباد بیان کرد: 
در بحث ورزش هم باید خودمان 
دســت بکار شــویم و می توانیم 

مشکالت را حل کنیم.
ایسنا

انقالب اسالمی، انقالب فقرا بودافتتاح اولین خانه تخصصی کبدی کشور در لرستان
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با ارائه گزارشی 
به مقایســه وضعیت سالمت در دوران پیش و پس 
از انقالب اســالمی پرداخت و گفت: ایجاد شــبکه 
بهداشــت و درمان با احداث خانه های بهداشــت 
در روســتاها، راه اندازی درمانگاه ها در شهرستان ها 
و تجهیــز بیمارســتان های اســتان همزمــان با 
بیمارستان های سراسر کشــور به عنوان نخستین 

ضرورت بعد از انقالب در حوزه سالمت بود.
کوروش ســاکی توزیع عادالنه ســالمت را الزمه 
احیای عدالت در جامعه اسالمی عنوان کرد و افزود 
: فرهنگ ســالمت از ارائه خدمات سالمت مهمتر 
اســت، تا فرهنگ ســالمت ایجاد نشود توفیقی در 

نهادینه کردن سالمت حاصل نمی شود.
وی تاکید کرد: حوزه بهداشــت و درمان لرســتان 
نیز پس از انقالب در بخش های مختلف شــهری و 
روســتایی تغییر و تحوالت مثبتی را دیده که قبل 
توجه اســت؛ البته ما نیز معتقدیم این شرایط باید 
بهبود یابد و برای رسیدن به ایده آل مورد نظر باید 

تالش جدی و مستمرتری داشته باشیم.
 

افزایش 3 برابری بیمارستان ها در لرستان
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان به تعداد 
بیمارستان های اســتان قبل و بعد از انقالب اشاره 
و عنوان کرد: تا ســال 57 و قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی 5 بیمارســتان داشته ایم اما درحال حاضر 
بیمارســتان های دانشــگاه علوم پزشــکی به 15 
بیمارستان افزایش پیدا کرده و چند بیمارستان در 
حال ساخت نیز در استان داریم، البته ما همچنان 

دراین مورد با کمبودهایی مواجه هستیم.
ســاکی تصریــح کــرد: تعــداد تخت هــای ثابت 
بیمارستانی از 360 تخت قبل از انقالب، به 2 هزار 
و 450 تخت در ســال 97 افزایش پیدا کرده است. 

وی به تخت های بیمارستانی بخش خصوصی استان 
نیز اشاره کرد وافزود: در قبل از انقالب هیچ تخت 
خصوصی دراستان راه اندازی نشده بود اما در حال 
حاضــر 342 تخت خصوصی در اســتان راه اندازی 
شــده است، البته به این نکته نیز باید توجه داشت 
که ما بیمارســتان های خصوصی و تامین اجتماعی 

را نیز داریم.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی لرســتان در ادامه با 
 icu اشــاره به اینکه در ســال 57 حتی یک تخت
وجود نداشته است، گفت: اما در حال حاضر تعداد 
این تخت ها به 114 تخت رسیده است، هرچند این 
تعداد تخت جوابگوی نیاز اســتان نیست اما بخش 
زیادی از مشکالت استان را در این بخش رفع کرده 
است. ســاکی اضافه کرد: قبل از انقالب هیچ تخت  
نداشته  اســتان وجود  بیمارستان های  NICUدر 
امــا هم اکنون این میزان به 59 تخت رســیده که 
عدد قابل توجهی اســت، همچنین تخت ccu که 
قبل از انقالب در استان صفر بود، در حال حاضربه 
96 تخت رسیده است.  وی گفت: همچنین تعداد 
تخت PICU در بیمارســتان های اســتان قبل از 
انقــالب صفر بوده اما درحــال حاضر به 14 تخت 

افزایش پیدا کرده است.
این مســئوول دانشگاه علوم پزشــکی لرستان در 
ادامه به دســتگاه ها و تجهیزات پزشکی نیز اشاره 
کرد و افــزود: قبل از انقــالب هیچ گونه تجهیزات 
 MRI، پزشکی شــامل آنژیوگرافی، ســونوگرافی
CTSCAN   در اســتان موجود نبــوده اما هم 
اکنون در کل اســتان 200 دســتگاه و تجهیزات 

پزشکی نصب و راه اندازی شده است.

افزایش 350 برابری پزشکان متخصص و 
فوق تخصص در لرستان

ســاکی همچنیــن در خصــوص تعداد پزشــکان 
متخصــص و فوق تخصص لرســتان خاطرنشــان 
ساخت: قبل از انقالب هیچ پزشک متخصص و فوق 
تخصصی در لرســتان حضور نداشت، این درحالی 
اســت که هم اکنون 350 پزشک متخصص و فوق 
تخصص خدمات پزشکی را به مردم ارائه می دهند.

وی تاکید کرد: هرچند معتقدیم با افزایش جمعیت، 
نیازمند حضور پزشک متخصص بیشتری در استان 
هســتیم و دربرخی مــوارد نیز با کمبود پزشــک 
متخصص مواجه ایــم، اما همه تــالش خود را در 
راستای ارتقاء سالمت شهروندان به کار می گیریم.

 
توجه به خانه های بهداشت ومراکز جامع 

سالمت پس از انقالب

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی لرســتان گفت: پس 
از انقــالب اســالمی 63 پایگاه ورژانس در اســتان 
لرستان احداث شــده، این درحالی است که ما قبل 
از انقالب فاقد پایگاه اورژانس بودیم، همچنین تعداد 
آمبوالنس های لرســتان به 145 دســتگاه رسیده و 
این در حالی اســت که قبل از انقالب هیچ دستگاه 
آمبوالنسی دراســتان نداشــته ایم؛ ضمن اینکه دو 
اتوبوس آمبوالنس نیز دراســتان وجود دارد. ساکی 
با بیان اینکه خانه های بهداشــت بــه عنوان یکی از 
زیرســاخت هایی که نقش مهمی در ارتقاء ســالمت 
افراد به ویژه در روستاها دارند، افزود: در حال حاضر 
700 خانه بهداشــت به مردم خدمات بهداشــتی و 
درمانی ارائه می کنند؛ این درحالی اســت که قبل از 
انقالب هیچ خانه بهداشــتی در استان احداث نشده 
بود. وی در پایان به مقایســه مراکز جامع ســالمت 

شهری و روستایی لرستان قبل از انقالب وهم اکنون 
پرداخت و گفت: قبل از انقالب تنها 35 مرکز مشغول 
ارائه خدمات به مردم  بودند درحالی که این عدد هم 
اکنون به 180 مرکز رســیده اســت. این ها بخشی از 
دستاوردهای بزرگ 40 ساله انقالب اسالمی در حوزه 
بهداشت و درمان بود؛ این در الی است که هم اکنون 
لرستان در بحث تولید دارو نیز وضعیت بسیار مطلوب 
و غیر قابل قیاســی با پیش از انقالب دارد تا جایی که 
از این اســتان به عنوان قطب تولید داروی ایران یاد 

می شود.

تولید 500 قلم دارو در لرستان
به گفته رئیس سازمان صمت لرستان هم اکنون بیش 
از ۵۰۰ قلم دارو در کارخانه های داروســازی لرستان 
تولید می شود و این در حالی است که قبل از پیروزی 
انقالب اســالمی حتی یک قلم دارو در لرستان تولید 
نمی شد. محمدرضا صفی خانی اظهار داشت: به برکت 
پیروزی انقالب اسالمی، بزرگترین کارخانه داروسازی 
خاورمیانه به نام بایر افالک در شهرســتان ازنا ایجاد 
شده که این مجتمع داروسازی مشتمل بر ۷ کارخانه 
بوده که بخش دامی آن ســاالنه ۲۰۰ قلم دارو معادل 
۳۰ هــزار تــن را وارد مدار تولید کرده اســت. صفی 
خانی بیان کرد: در بخش داروهای انســانی کارخانه 
بایر افــالک ازنا با ظرفیت تولیــد ۵۰۰ قلم دارو ۷۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با افتتاح آن در آینده 
نزدیک ضمن سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی در 
بخش داروسازی، برای تعداد زیادی از افراد جویای کار 

شغل ایجاد خواهد شد.

سهم 30 درصدی لرستان از صادرات داروی 
کشور

وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به میزان 
صادرات دارو از کارخانجات اســتان لرســتان، افزود: 
خوشــبختانه کارخانجات داروســازی لرستان عالوه 
بــر اینکه بخش قابل توجهی از نیــاز داخل را تامین 
می کنند وارد بازارهای صادراتی شــده و بر اســاس 
آمارها بیش از 5 میلیــون و 900 هزار دالر صادرات 
به کشورهای هدف داشته اند. به گفته رئیس سازمان 
صمت لرســتان هم اکنون حدود 30 درصد از داروی 
مورد نیاز کشــور در کارخانجات بزرگ داروســازی 

لرستان تولید می شود.

صبح شنبه ۲۰ بهمن ماه ۹۷ است. 
هوای شهر خرم آباد همراه بارش باران است. 

باران یک پدیده کاماًل طبیعی و پیش بینی پذیر در 
فصل زمستان است. 

آیا دوباره سیالب به راه خواهد افتاد؟ 
آیــا این بار، ســتاد مدیریت بحران اســتان، تدابیر 

پیشگیرانه و عملیاتی الزم را اندیشیده است؟ 
چرا دبــی آب به میزان ۵۷۰ مترمکعب بر ثانیه، در 
محل باالتر از پل انقالب خرم آباد، باعث خروج آب 

از رودخانه نشد؟ 
حادثه ســیالب اخیر را میگویم که گفته شــد دبی 
آب رودخانه، ۵۷۰ مترمکعب بر ثانیه بوده اســت و 

بی سابقه. 
چرا پایین تر از پل انقالب، سیالب جاری شد؟ 

مشاهدات به شما پاسخ میدهد: 
وقتی مانع وجود داشــته باشد ) چه پل موقت، چه 
پروژه در حال ساخت، چه شن و ماسه انباشته شده 
و امثالهم( آنگاه دبی آب هرچقدر باشد نمیتواند به 

راحتی در مسیر طبیعی خود حرکت کند. 
از سیالبهای گذشته، آیا درسهای الزم را برای آینده 

کسب کرده ایم؟ 
امیدوارم مدیریت بحران، شــهرداری، فرمانداری و 
سایر سازمانهای مرتبط با موضوع بحران، پیشگیری 

را سرلوحه کار خویش قرار دهند. 
صرف اعالم زبانی آماده باش همه دستگاه ها، کفایت 
نمیکند بلکه آماده باش بایستی از نوع پیشگیرانه و 

عملیاتی باشد. 

گزارش

مهندس طرهانی در مصاحبه با صدای رســا با اشاره 
به مشــکالت شــهرداری، گفت: مشــکالت موجود 
مشــکالتی نیست که متعلق به شــهر خاصی مانند 
کوهدشت باشد، مشــکالت شهرداری به یک بحران 
اجتماعی در سراســر کشور تبدیل شده است؛ شاید 
این مشــکالت در حال حاضر دامن گیر کالنشهر ها 
نشده باشد ولی برای خرده شهر ها یک مشکل اصلی 

به حساب می آیند.
وی افزود: از زمانی که ســمت شهرداری کوهدشت 
را قبول کرده ام اعتقادم بر این اســت که سیســتم 
شــهرداری ها یک سیســتم بیمار اســت ونمیتواند 
خدمــات خوبی را به مردم ارایــه کند و تا زمانی که 
شهرداری نتواند پرســنل خود را راضی نگه دارد از 
نظــر اداری هیچگاه نمیتواند خدمــات خوبی را به 

مردم ارائه کند.
وی با اشــاره به حقوق معوق چند ماهه کارکنانش، 
گفت: زمانی که پرسنل یک شهرداری حقوق معوق 
چندین ماهــه دارند انگیزه ای برایشــان باقی نمی 
مانــد که به مردم خدمت کنند، بر این اســاس نظر 
ما بر این اســت که در شهرداری انگیزه ی پرسنل را 
باال ببریم وســپس بتوانیم شهرداری را از نظر اداری 

چابک کنیم 
شهردار کوهدشت ادامه داد: باید بتوانیم یک سیستم 
را به وجود بیاوریم که ارباب رجوع رضایتمند از اداره 
خارج شــود هدف ما همین بوده و تا به حال به این 

سمت قدم برداشته ایم.
وی خاطر نشــان کرد: مدیریت کوتاه مدت و مسکن 
مدیریتی دیگر جوابگو نیســت چرا که کارهای بدون 
زیر ساخت و بدون کارشناسی یک فریب اداری بیش 

نیست.
شــهردار کوهدشت گفت: شــهرداری باید به سمت 
برنامه محوری پیش رود باید یک سری برنامه را در 
پیش بگیریم که ادامه دهنده کار شــهرداران قبلی 
باشد و توسط شــهر داران آینده نیز ادامه یابد تا به 

نتیجه برسد.
مهنــدس طرهانی با اشــاره به این که شــهرداری 

کوهدشت یک شــهرداری درجه هفت است با اشاره 
بــه وضعیت اقتصادی و معیشــتی نامناســب مردم 
گریزی زد و گفت: متاســفانه در شهرداری این شهر 
توسط هیچ شهرداری بر روی درآمد پایدار کار نشده 
و از طرف دیگر یک مجموعه ی زحمتکش و اما غیر 
کارشناســی شــده که خیلی از نیروهای آن از روی 
نیاز اســتخدام نشده اند و شاید 90 درصد نیروها به 
شهرداری تحمیل شده که همین یک معضل اساسی 
برای شهرداری است و شهرداری با یک نیروی کاری 
کــه از نظر کمــی وضعیت مناســب و از نظر کیفی 

وضعیت نا مناسبی دارد مواجه است.
وی حقوق دریافتی کارکنان شهرداری را در قبال کار 
تخصصی ندانست و اظهار داشت: در حقیقت همه ی 

کارهایی که انجام میگیرد کارهای عمومی است .
طرهانی ادامه داد ما از نیروی انسانی غیر متخصص 
در شــهرداری اســتفاده میکنیــم و مدیریت با این 
نیرو ها برای چابک کردن اداره بسیار دشوار و تقریبا 

نا شدنی است.
شــهر دار کوهدشــت در ادامــه افزود: شــهرداری 
کوهدشــت ماهانه باید حدود یــک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان حقوق و مزایا پرداخت کند و با توجه 
بــه اینکه مردم کوهدشــت از نظــر اقتصادی مردم 
ضعیفی هستند قادر به تامین این رقم از جیب مردم 

نمی باشیم. 
وی بابیان این مطلب که این گفته از سوی دولت که 
شــهر داری یک نهاد عمومی غیر دولتی اســت یک 
توجیه بیش نیســت، ادامه داد: اگر بــا این دید که 
شــهرداری ها یک نهاد عمومی غیر دولتی هســتند 
پیش برویم نه تنها کاری از پیش نمی بریم بلکه دود 

آن به چشم مردم و دولت خواهد رفت.
وی با اشــاره به این که خیلی از کشور ها که با ایران 

سر ناســازگاری دارند هزاران میلیارد هزینه میکنند 
که مردم را به نظام مقدس جمهوری اسالمی بد بین 
کنند ولی ما به دســت خودمان توسط شهرداری ها 
و آن هــم به این بهانه که شــهرداری یک نهاد غیر 
دولتی است این کار را میکنیم و شاید خیلی از افراد 
از این مسئله سوء اســتفاده کنند، گفت: مردم نبود 
بودجه را از شهرداری قبول نمی کنند چرا که با توجه 
به مسولیت ها و وظایف گسترده ای که شهرداران و 
شهرداری ها به عهده دارند مستقیما با روح و روان و 

جسم و جیب و اعصاب مردم سروکار دارند. 
طرهانــی ادامــه داد: زمانی که به عنوان شــهردار 
کوهدشت انتخاب شــدم با توجه به شناخت کاملی 
که از درآمد شهرداری کوهدشت و شرایط فرهنگی 
وتوان مالی این شهرستان داشتم قول دادم که منافع 
شــخص خودم را به منافع مــردم ترجیح ندهم و از 
تمام ظرفیت و امکانات شــهر و شهرداری کوهدشت 
استفاده نمایم و خداوند را شاکرم ظرف این مدت که 
به عنوان شهردار در خدمت مردم بوده ام موفق بوده 

و به قول هایم عمل کرده ام.
شــهردار کوهدشــت در ادامه با بیان این مطلب که 
با توجه به اینکه ورودی هر شــهر می تواند نمادی از 
شهرداری و فرهنگ آن شهر باشد اولویت شهرداری 
را اصالح میدان ورودی شهر دانست و افزود: امیدوارم 

بتوانیم در مدت مدیریت آنرا اصالح کنیم.
وی اقدامات صورت گرفته را در شهرداری کوهدشت 

به شرح ذیل عنوان کرد:

اصالح میدان ورودی شهر )میدان امام حسین(
انجام موزاییک فرش و ایجاد روشنایی و عوض کردن 

المان میدان 
موزاییــک فرش پیاده رو بین میدان امام حســین و 

میدان توحید که مردم در ایام هفته و مخصوصا روز 
پنج شــنبه برای حرکت به سمت بهشت زهرا از این 
مسیر اســتفاده می کنند و باعث کاهش بار ترافیکی 
نیز می شود که در خصوص موزاییک فرش پیشرفت 

80%داشته و درحال تامین روشنایی نیز می باشد. 
بــا توجه به ایــن که تا کنون پالک کوبی در شــهر 
کوهدشت انجام نشــده با هماهنگی مدیر کل پست 
اســتان تفاهم نامه ای به پیمانکار تحویل داده شده 
اســت و پالک کوبی کل شهر در همین روزها انجام 

میشود.
در خصوص نام گــذاری معابر 90%آنها انجام گرفته 
است و فقط 10%تابلو ها باقی مانده است که این کار 
خود خدمتی بود به مردم کوهدشت چرا که به خاطر 
نبود همین نامگذاری ها آنها به مشکالت فراوانی بر 

میخوردند.
اصالح ســنگ فــرش ورودی میــدان امام با  '

مشخص شدن پیمانکار در دست اقدام است. 
با باز ســازی کارخانه تولید آســفالت در حال  '

انجام لکه گیری معابر هستیم
آماده شدن نقشه ساختمان شهرداری و تکمیل  '

سقف آن تا یکی دو ماه آینده 
در نظــر گرفتن پارک آموزش کودک )از لحاظ  '

فرهنگی(که به ســازمان حمل و نقل واگذار شــده 
اســت ؛و به آموزش شهرنشینی،شهروندی و ترافیک 

به کودکان می پردازد.
مصوب شــدن فرهنگسرای کوهدشت در شورا  '

و جســت و جو برای یافتن مکانی مناسب با کارهای 
فرهنگی که بزودی افتتاح می شود.

بازســازی پارک انتهــای خیابــان مطهری با  '
هماهنگی مسکن و شهرسازی

در دست اقدام بودن ساختمان پزشکان واقع در  '

خیابان شهید عبدیان که به بخش خصوصی واگذار 
شده است.

جابــه جا کردن 70 تــا 80%صنوف آالینده به  '
شــهرک صنوف آالینده و تالش بــرای انتقال دادن 

تعداد باقی مانده در راستای آسایش بیشتر مردم
شــهردار کوهدشــت در ادامه گفت: متاســفانه در 
کوهدشت به دو مشــکل عمده فرهنگی و اقتصادی 

برخورد می کنیم .
وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت مالی و درآمدی 
نامناســب شــهروندان نمی توانند عــوارض خود را 
بــه موقع پرداخت کنند و ما هم نمــی توانیم آنهارا 
تحت فشار قرار دهیم؛ از این رو شورای شهر تخفیف 
40%را برای رفاه حال مردم تصویب کرد که متاسفانه 

تاکنون استقبال خوبی از این طرح نشده است .
طرهانی کمک های دولت را یک نیاز ضروری دانست 
و ابراز امید کرد، بتواند در صورت کمک دولت تا قبل 
از سال آینده حقوق و مزایای 4 ماهه معوق کارکنان 

را پرداخت نماید. 
وی یاد آور شــد: شــهر یک مجموعه ی پویاست و 
با ورود به هر شــهر از نظر کارشناســی شهر با شما 
صحبت میکند و کم و کاستی هایش را فریاد میزند 
؛شما با ورود به کوهدشت درک خواهید کرد که 30 
سال است کســی برای کوهدشت کاری انجام نداده 

است.
وی کوهدشت را دارای پتانسیل سیاسی_اجتماعی 
خوبی دانست که متاسفانه تا به حال از این پتانسیل 
هیچ گونه اســتفاده ای نشده و در ادامه گفت: تمام 
تالش خود را برای اســتفاده از این پتانسیل به نفع 

مردم و شهر انجام خواهد داد .
شــهردار کوهدشت با اشاره به ســایر پتانسیل های 
کوهدشــت از جمله تنگه شــیرز و غــار میرمالس 
هماهنگی سایر ادارات از جمله اداره میراث فرهنگی 
و گردشــگری، اســتانداری و فرمانداری را برا برای 
استفاده از آنان ضروری خانو و افزود: از سرمایه گذار 
با فرش قرمز اســتقبال می کنیم و هر کجا که زمین 

بخواهند برای آنها تامین خواهیم کرد.

دستاوردهای 40 ساله؛

افزایش 350 برابری پزشکان متخصص و فوق تخصص در لرستان

جهش چشمگیر شهرداری کوهدشت

یادداشت

دوباره باران 
و درس های حوادث پیشین 

شهرام شرفی
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مدیرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعی 
لرســتان گفت: پیــش از انقالب در این 
استان فقط 18 تعاونی وجود داشت که 
امروز این تعــداد 2805 تعاونی فعال با 
تعداد عضو 971 هزار و 279 نفر رسیده 

است.
افزایش ۱۵۵ برابری تعاونی های لرستان 
در ۴۰ ســال گذشــته/ ۱۸۳ هزار متر 
فضای تفریحی برای کارگران احداث شد
علی آشتاب در نشست خبری با اصحاب 
رسانه لرستان که به مناسبت دهه فجر 
برگزار شــد این ایام را فرصتی مناسب 
برای بیان دستاوردهای نظام برشمرد و 
عنوان کرد: نواخته شدن زنگ انقالب در 
واحدهای تولیــدی و خدماتی، برگزاری 
برنامه های فرهنگی، ورزشــی و علمی، 
تجلیل از خانواده شهدا و همچنین افتتاح 
چند پروژه حوزه تعاونــی از برنامه های 
اداره کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی در 

این ایام بوده است.
وی در ادامه به دستاوردهای انقالب در 

40 سال گذشــته اشاره کرد و افزود: در 
سطح استان لرستان پیش از انقالب 18 
تعاونی وجود داشت که امروز این تعداد 
2805 تعاونی فعال با 971 هزار و 279 

عضو رسیده است.
مدیرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعی 
لرســتان با بیان اینکه 26 هزار و 503 
نفر در بخش تعاون لرستان مشغول کار 
هســتند، عنوان کرد: در ایام دهه فجر 
امســال 12 طرح تعاونی بــا هزار و 54 

عضو و ایجاد 881 شغل و با 12 میلیارد 
و 147 میلیون تومان و با اشتغال پیش 

بینی شده 417 نفر افتتاح شد.
آشتاب یادآور شد: در بحث مسکن مهر 
تعاونی های فعال در لرستان در مجموع 
احداث 11 هــزار و 181 واحد را از ابتدا 
تا امروز در دستور کار قرار داده اند که تا 
کنون 8 هزار و 505 واحد افتتاح شده و 
2 هزار و 576 واحد با پیشرفت باالی 90 

درصد در حال احداث است.

وی در ادامه به بحث اشــتغال روستایی 
اشــاره و عنوان کرد: در این زمینه ابتدا 
سهم لرستان برای امسال 126 میلیارد و 
500 میلیون تومان بود که با پیگیری های 
صورت گرفته این مبلغ به 175 میلیارد 
تومان رســید که تا کنون 185 میلیارد 
تومان طرح تصویب و پرداخت شــده و 
پیش بینی می شود 4 هزار و 491 شغل 

در این زمینه ایجاد شود.
مدیرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعی 
لرســتان در ارتباط با بحث کارورزی نیز 
گفت: از ابتدای سال تا کنون 987 نفر در 
واحدهــا و بنگاه های اقتصادی از طریق 
طرح کارورز عقد قــرارداد و بکارگیری 

شده اند.
وی یادآور شد: در بحث مشکالت کارگر 
و کارفرما در ســال 97 حدود 6 هزار و 
270 فقره دادخواست داشتیم که 2 هزار 
و 891 فقره به شکل سازشی حل وفصل 

شده است.
آشــتاب در ادامه اظهار داشت: در بحث 

فضاهــای تفریحی و ورزشــی پیش از 
انقالب یک متر فضا هم وجود نداشت اما 
به برکت انقالب اسالمی امروز 183 هزار 
متر مربع فضای تفریحی و ورزشی برای 

کارگران وجود دارد.
بــه گفتــه وی در ادامه به بحــث  آمار 
بیکاری اشاره و بیان کرد: در جمع آوری 
آمار و اعالم نرخ بیکاری اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی هیچ نقشی نداشته 
و این کار بر اساس مصوبه مجلس توسط 

مرکز آمار ایران صورت می گیرد.
این مســوول در ارتباط با سبد کاال نیز 
عنوان کرد: همه کسانی که بیمه تامین 
اجتماعی هســتند در سال 97 مشمول 

دریافت سبد کاالیی می شوند.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرســتان گفت: حجم 
مخزن سدزیبا محمد خرم آباد بیش از 9 میلیون مترمکعب 
اســت. رضا میرزایی در مراسم کلنگ زنی سدزیبا محمد 
خرم آباد، اظهارکرد: قبل از انقالب در اســتان هیچ   گونه 
طرح توسعه منابع آب انجام نشده است. وی تصریح کرد: 
سد زیبا محمد در زمان دولت قبل کلنگ زنی شد اما هیچ 
اقدامی صورت نگرفت و زمین بکر است. مدیرعامل شرکت 
آب منطقه   ای لرستان هدف از اجرای این پروژه را تامین 
آب کشاورزی و بخشــی از آب شرب روستاهای منطقه 
عنوان کرد. میرزایی خاطرنشــان کــرد: از دیگر اهداف 
اجرای این طرح اهداف گردشگری، پرورش ماهی، آبزیان 
و تامین نیازهای زیســت محیطی اســت. وی بیان کرد: 
ارتفاع ســد زیبا محمد 45 متر از بستر رودخانه و حجم 

مخزن 9 میلیون و 540 هزار مترمکعب آب است. ایسنا

رئیس پلیس راه لرســتان گفت: با توجه به اخطارهای 
هواشناسی و شرایط جوی در جاده های استان توصیه 
می شود که رانندگان از سفرهای غیر ضروری خودداری 
کنند. ســرهنگ مرتضی چغلوند با بیان اینکه اکنون 
شــاهد بارش برف در مناطق کوهســتانی گاماسیاب، 
زالیان، حــوزه الیگودرز، ازنا، رازان و دادآباد هســتیم، 
افزود: در ســایر مناطق بارش باران گزارش شــده که 
همراه داشتن تجهیزات زمستانی برای کلیه رانندگان 
الزامی است. وی افزود: رانندگانی که سفر ضروری دارند 
بایستی تجهیزات زمستانه به خصوص زنجیرچرخ همراه 
داشــته باشند. ســرهنگ چغلوند گفت: رعایت فاصله 
طولی، سرعت مطمئنه و رعایت سایر قوانین راهنمایی 
و رانندگی الزامی است. براساس پیش بینی هواشناسی 
بارش باران و برف از شب گذشته در استان آغاز شده و 

تا پایان روز جاری ادامه خواهد داشت.

مدیرکل استاندارد لرستان گفت: اکنون 28 آزمایشگاه 
تخصصــی در زمینه نظارت بر کاالهــا و خدمات ااریه 
شــده با اداره کل اســتاندارد همکاری دارند. مرضیه 
قنبریان افزود: آزمایشگاه های همکار در زمینه غذایی 
و کشاورزی، مصالح ساختمانی ،اندازه گیری حد مجاز 
آالینده محصوالت کشاورزی با اداره کل استاندارد این 
اســتان همکاری می کنند. وی با بیان اینکه بیشترین 
مشــکل استانداردســازی در حــوزه صنعــت مصالح 
ســاختمانی است، ادامه داد: بیشتر فعاالن حوزه شن و 
ماســه دانش الزم در این زمینــه را ندارند و در زمینه 
اســتاندارد ســازی تعلل دارند. وی اظهار داشت: سه 
شرکت بازرســی در زمینه بازار و واحدهای تولیدی و 
چهار شرکت بازرسی مصالح ســاختمانی با استاندارد 
استان همکاری دارند. مدیرکل استاندارد لرستان گفت: 
در راستای آموزش برنامه استاندارد سازی برای بانوان 
کارآفرین، دستگاه های اجرایی، بسیج خواهران و بازدید 
های دانش آموزان از ابتدای ســال جاری تاکنون هفت 
هزار و 303 مورد دوره های آموزشی برگزار شده است.
وی افزود: همچنین در راستای آموزش مدیران کنترل 
کیفیت ازابتدای ســال جاری تاکنون بیش از پنج هزار 

نفر ساعت دوره برگزار شده است.

همزمــان با دهه فجر انبــار پایگاه هوایی 
با اعتبار 9 میلیارد ریال و آشــیانه بالگرد 
امداد هوایی هالل احمر لرســتان افتتاح 

می شود.
در نشست خبری معاونین جمعیت هالل 
احمر لرستان برگزار و اقدامات انجام شده 
از ســوی این نهاد در یک سال اخیر و به 

ویژه در سیل هفته گذشته تشریح شد.
حجت االسالم بهزاد پیروزفر مسؤول دفتر 
نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمــر لرســتان در ابتدای این نشســت 
اظهار داشــت: عبادتی باالتر از خدمت به 
خلق نداریم و هر چه مردم عزیزتر باشند 
خدمت به آنها نیز ارزش بیشــتری دارد و 
خوشــبختانه امروز ما در کشوری زندگی 
می کنیم که مردم آن به فرموده امام راحل 
از مردمــان زمان نبی اکرم در حجاز باالتر 

هستند.
وی افزود: مــردم ما خون بهترین جوانان 
خــود را برای این انقالب و نظام فدا کرده 
و در جنگ فرهنگی جان فشانی کردند و 
امروز نیز در جنگ اقتصادی تمام مسائل و 
مشکالت را به خاطر دفاع از نظام و انقالب 

و خاک سرزمین تحمل می کنند.
مســؤول دفتر نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیــت هالل احمر لرســتان گفت: ما 
وظیفــه داریم اگر خدایی نکرده در جایی 
اتفاقــی افتــاد در جهت رفع مشــکالت 
شهروندان و مردمی که در هر شرایط پای 

انقالب هستند، تالش کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در سالی که گذشت 
حادثه های زیادی در ســطح کشور شاهد 
بودیم چنانکه سیل اخیر در شهرستان های 
پلدختر و خرم آباد و الیگودرز خســاراتی 
را وارد کرد که در ایــن بین همکاران ما 
در هالل احمــر تمام تــالش خود را برای 
خدمت به مــردم انجام دادنــد. پیروزفر 
عنوان کرد: در جشن چهل سالگی انقالب 
باید دســتاوردهای بزرگی که انقالب به 
همراه داشته است را به خوبی بازگو کنیم.

وی یادآور شد: دشمن به دنبال این است 
که دستاوردهای انقالب اسالمی را نادیده 
گرفته و پیروزی ها و موفقیت های انقالب 

اسالمی را به حاشیه ببرد.

آشیانه بالگرد هوایی هالل اهمر 

افتتاح می شود
در ادامه امیرحســین یوسفوند جانشین 
و مشــاور مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
لرستان با بیان اینکه دهه فجر امسال دو 
ویژگــی مهم دارد، افزود: ویژگی اول دهه 
فجر امسال این است که انقالب به چهل 
سالگی رســیده و دومین ویژگی همزمان 
شــدن این ایام با ایام فاطمیه است. وی 
با اقدامــات جمعیت هالل احمر در طول 
40 سال اخیر اشاره کرد و افزود: امروز 9 
شــعبه و یک دفتر نمایندگی هالل احمر 

در سطح لرســتان فعال بوده و 18 پایگاه 
ثابت نیز در سطح استان داریم.

مشــاور مدیرعامل هالل احمر لرستان با 
بیان اینکه دو پایگاه کوهســتان و 7 پایه 
موقت در سطح استان فعال است، عنوان 
کرد: هم اکنون در ســطح استان 9 هزار 
و 290 متــر انبار و ســوله امدادی داریم 
و7دستگاه لیفتراک، 15 دستگاه کف کش 
و دســتگاه 40 آمبوالنس در مواقع مورد 
نیاز به شهروندان خدمات رسانی می کنند. 
وی به برنامه های دهه فجر اشــاره و بیان 

داشت: در این ایام افتتاح انبار پایگاه هوایی 
با اعتبار 9 میلیارد ریال و افتتاح آشــیانه 
بالگرد امداد هوایی را شاهد خواهیم بود. 
یوسفوند گفت: در ایام دهه فجر 18 کاروان 
نیکوکاری به مناطق مختلف استان اعزام 
می شــوند و از طرفی در یــک ویژه برنامه 
دیگر 40 کاروان به منظور خدمت رسانی 
به روســتاهای شهرســتان های مختلف 

استان اعزام خواهند شد.
وی به بحث سیل اخیر اشاره کرد و افزود: 
در بحث سیل اخیر به 77 روستا در سطح 
استان امدادرسانی شد که در سطح شهر 
خرم آبــاد نیز 401 خانــوار و 1800 نفر 
امدادرسانی شد. این مسؤول عنوان کرد: 
در جریان ســیل اخیر 90 پرسنل و 240 
نفر داوطلب، کار امدادرسانی را انجام دادند 
و از طرفی52 تخته چادر و261 بسته ک 
72 ساعته بین حادثه دیدگان توزیع شد. 
احمر  جانشین مدیرعامل جمعیت هالل 
لرستان در ارتباط با آخرین وضعیت ایجاد 
داروخانه هالل احمر لرســتان نیز عنوان 
کرد: در این زمینه مقرر شد که یک تفاهم 
نامه توســط هالل احمر و معاونت غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی منعقد شود 
تا این داروخانه در استان ایجاد و راه اندازی 

شود. فارس

مدیــرکل تعاون روســتایی لرســتان با 
اشــاره به اینکه تا قبل از انقالب ظرفیت 
انبارهای استان کمتر از 10 هزار تن بود، 
گفت: اکنون ایــن ظرفیت به حدود 80 

هزار تن افزایش یافته است.
محمــد آصفی در نشســت خبــری با 
رســانه ها اظهار داشتگفت: بعد از انقالب 
خدمات ارزنده ای در حوزه های مختلف 

مکانیزاســیون،  خدماتی،  زیرســاختی، 
ادوات و تجهیزات تخصصی و سایر علوم 
و فنــون نویــن در بخش هــای مختلف 
اتحادیه هاب تعاونی های رســتایی ایجاد 
افزود: تعاون روستایی  شده اســت. وی 
اکنون در 10 شهرستان استان نمایندگی 
دارد. آصفی با بیــان اینکه تعداد ادارات 
و اتحادیه های تعاون روســتایی تا قبل از 
انقــالب هفت مورد بود گفت: اکنون این 

تعدد به 27 مورد رسیده است.
مدیرکل تعاون روستایی لرستان تصریح 
کــرد: از نظر تعداد اعضــای تعاونی های 
روســتایی نیز رشد داشــته بطوری که 
تعداد اعضا از زیــر 30 هزار نفر به 124 

هزار نفر رسیده است.
آصفی یــادآور شــد: در بخــش خرید 
تضمینی محصوالت نیز نســبت به قبل 
از انقالب رشد هزار درصدی ایجاد شده 

است.
مدیرکل تعاون روســتایی لرستان افزود: 
میزان خرید تضمینی گندم در سال 92 
بــه میزان 58 هزار تن، در ســال 93 به 
میــزان 117 هزار تن، در ســال 94 به 
میــزان 106 هزار تن، در ســال 95، به 
میزان 97 هــزار تن و در ســال 97 به 

میزان 71 هزار تن بوده است.
وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر 
تعداد سیلوهای مکانیزه در استان افزایش 

یافته اســت گفت: بنا بر سیاســت های 
تعریــف شــده مبنی بر خریــد گندم با 
میزان کم طی سال های اخیر شبکه های 
تعاونی روستایی از خرید گندم با تناژ باال 
منع شده و میزان های باال تحویل سیلوها 
داده می شوند تا گندم در جای مناسب 

ذخیره سازی شود.
آصفی گفت: در سایر محصوالت در سال 
97 به میزان 10 هزار تن خرید تضمینی 

داشته ایم.
مدیرکل تعاون روستایی لرستان با اشاره 
به اقدامات در زمینه تامین و توزیع مواد 
ســوختی در سطح استان گفت: در سال 
97 حدود 73 میلیون لیتر توزیع سوخت 

و در بخــش آرد برای پخت نان نیز بیش 
از 22 هزار تن در ســال 97 توزیع شده 

است.
وی گفت: در بخش آموزش نیز به میزان 
ســه هزار نفــر روز در ســال 97 مورد 

آموزش قرار گرفته است.
مدیرکل تعاون روســتایی لرســتان در 
خصــوص تامین میوه شــب عید اظهار 
داشــت: طی پنج ســال اخیر و با برنامه 
ریزی های دولت تدبیــر و امید موضوع 
تامین و توزیع میوه شب عید همزمان با 

ایام پایانی سال صورت می گیرد.
آصفی افــزود: با توجه به مصوبه ســتاد 
تنظیم بازار ، امســال مصوب شده است 
650 تن میوه برای استان تامین شود که 
تاکنون 100 درصد ســیب و 50 درصد 
پرتقال ذخیره سازی شده و مابقی نیز در 

حال حمل هستند.ایرنا

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان:

حجم مخزن سد زیبا محمد بیش از 
9 میلیون مترمکعب است

پلیس راه لرستان:

رانندگان از سفرهای غیر ضروری 
خودداری کنند

28 آزمایشگاه در لرستان با اداره 
استاندارد همکاری دارند

آشیانه بالگرد هوایی لرستان افتتاح می شود

معاون استاندار لرستان مطرح کرد؛

احداث بزرگ ترین اردوگاه رفاهی 
و تربیتی حوزه علمیه کشور در 

بروجرد

یادداشت

گزارش

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان مطرح کرد:

افزایش ۱۵۵ برابری تعاونی های لرستان در ۴۰ سال گذشته

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی لرســتان گفت:بیمارســتانی که برای 
جایگزین بیمارســتان شهدای عشایر در خرم اباد ساخته می شود 25 
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و در 2 ســال آینده به بهره برداری می 

رسد.
کوروش ســاکی در جمع خبرنــگاران با بیان اینکه این بیمارســتان 
در منطقه کمالوند در دســت ساخت اســت، اظهار داشت:ساختمان 
بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد دارای قدمت بیش از 60 سال است 

و نیازمند ساختمان جایگزین است.
وی با اشاره به اینکه بیمارستان جایگزین 360 تخت دارد و با مشارکت 
قرارگاه خاتم ساخته می شود، ادامه داد: 30 درصد اعتبار ساخت این 
بیمارســتان از سوی وزارت بهداشت و 70 درصد آن نیز ار محل منابع 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان تامین می شود.
ساکی ادامه داد: با افتتاح این بیمارستان تا 20 سال آینده نیاز به تخت 

جدید در مرکز استان نخواهیم داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرســتان گفت: در راستای ارائه خدمات 
متمرکز و گســترده به بیماران خاص مرکز جامــع بیماران خاص در 

لرستان راه اندازی می شود.

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، نمایشگاه عرضه 
مستقیم محصوالت کشاورزی روز پنجشنبه در خرم آباد افتتاح شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری لرستان در ایین گشایش 
این نمایشگاه گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی در 

تنظیم، تعادل و قیمت بازار نقش دارد
گودرز امیری اظهار داشت: ایجاد این نمایشگاه کار بسیار ارزشمندی 
اســت چراکه باعث می شود دســت دالالن در بازار عرضه محصوالت 
کوتاه شود. وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سعی می کنیم شرایط 
رونق بازارچه ها را در لرســتان فراهم کنیم گفت: در این نمایشــگاه 
مایحتاج مورد نیاز مردم با تنوع انواع محصوالت با قیمت مناســب در 

اختیار شهروندان قرار می گیرد.
رییس ســازمان جهاد کشاورزی نیز در این آیین اظهار داشت: یکی از 
برنامه های جهاد کشاورزی در بحث تامین امنیت غذایی، ایجاد زنجیره 

های توزیع و عرضه سالم در بازار است.
عبدالرضا بازدار گفت: نقش تشــکل ها در این بازارچه پررنگ بوده و 
اکنون شاهد زنجیره های تولیدی هستیم که محصول را مستقیم در 

نمایشگاه عرضه می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان گفت: تاریخ تصویری مکمل، 
تاریخ های شــفاهی و تحلیلی انقالب است که باید بیشتر مورد توجه 

قرار گیرد.
حجت االســالم حمیدرضا حنــان در آیین افتتاح نمایشــگاه عکس 
انقالب و دفاع مقدس در محل نگارخانه شهید هژبر مجتمع فرهنگی 
هنری ارشاد خرم آباد گفت: اگر بخواهیم ماهیت واقعی انقالب را برای 
جهانیان و نســل های آینده ترسیم کنیم باید از زوایای مختلف تاریخ 

انقالب را مطرح کنیم.
وی افزود: با وجود هنرمندان متعهد و مطرح در استان نگرانی خاصی 
در مــورد آثار بصری انقالب و دفاع مقدس نداریم اما باید نســبت به 

گذشته از این هنرمندان حمایت های بیشتری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از این زوایا پرداختن به تاریخ شــفاهی انقالب 
اســت افزود: خوشــبختانه امروز کارهای خوبی در این رابطه شــکل 

گرفته و به صورت مستند در اختیار همگان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان همچنین گفت: زاویه دیگر 
تاریخ تحلیلی انقالب اســت ، چرا که دشمنان انقالب قطعا آرام نمی 
نشــینند و در صدد تخریب هستند لذا ما زمانی می توانیم پاسخگوی 
تخریب های آنها باشــیم که بــه این زاویه بصورت بســیار ویژه ای 

پرداخته شود.ایرنا

معاون عمرانی استانداری لرستان، از احداث بزرگترین 
اردوگاه رفاهی و تربیتی حوزه علمیه کشور در بروجرد 
خبــر داد.  احمــد مرادپور در بازدیــد از محل احداث 
بزرگترین اردوگاه رفاهی و تربیتی حوزه علمیه کشــور 
در بروجرد، در ســخنانی اظهار داشــت: زمین احداث 
بزرگ ترین اردوگاه رفاهی و تربیتی حوزه علمیه کشور 
با پیگیری های مســتمر نماینــده مردم در مجلس در 
هفت هکتار تعیین شده است. وی، افزود: قرار است در 
آینده ای نه چندان دور توســط مدیریت حوزه علمیه 
مرکــزی فرهنگی، تفریحی و اقامتی برای کل کشــور 
در بروجرد کلنگ زنی شــود. معاون عمرانی استانداری 
لرستان، تصریح کرد: این زمین معارضینی داشته است 
که برای تملک آن تقریبا مشکالت بر طرف شده است 
و با تملک کامل آن به زودی کلنگ این مرکز فرهنگی 
به زمین زده خواهد شد. مرادپور، ادامه داد: احداث این 
مجموعه در شهرســتان موجب توسعه و ایجاد اشتغال 

برای تعداد زیادی از افراد جویای کار خواهد شد.
وی، یاد آور شــد: ســاخت این مرکز فرهنگی چندین 
سال به طول می انجامد چون به صورت فازبندی اجرا 

می شود.

 نمایشگاه عرضه مستقیم محصوالت کشاورزیتاریخ تصویری انقالب نیاز به توجه بیشتر دارد

 در خرم آباد گشایش یافت

 بیمارستان جایگزین شهدای عشایر 25 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد

اخبار

 خبرنامه

 مدیرکل تعاون روستایی لرستان:

ظرفیت انبارهای تعاون روستایی به 80 هزار تن افزایش رسید
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نماینده ولی فقیه در لرســتان خواســتار رسیدگی 
هرچه بیشتر و تالش حداكثری برای تامین خسارات 
ســیل زدگان لرســتان شــد و گفت: در سیل اخیر 
خسارات بیشتر متوجه وسایل زندگی مردم، اجناس 
داخل مغازه ها، ماشین ها و امکانات مردم بوده است 
که باید نســبت تامین خســارات مردم اقدام جدی 

صورت بگیرد.
آیــت اهلل ســیداحمد میرعمادی در دیــدار رئیس 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشــور بر لزوم توجه 
و برنامه ریزی جهت تامین خســارات ســیل زدگان 
لرستان بر رســیدگی هر چه بیشتر به سیل زدگان 

لرستان تاکید کرد.
نماینده ولی فقیه در لرستان با تشکر از سفر  مهندس 
تابش به استان لرستان و بازدید از مناطق سیل زده، 
گفت: بنیاد مسکن در زمینه های مختلف مخصوصًا 

حوادث غیر مترقبه اقدامات به موقع و ارزشــمندی 
انجــام داده که نمونــه آن کمک بــه زلزله زدگان 

کرمانشاه بوده است.
امام جمعه خرم آباد با اشــاره به بازدید خود در نیمه 

شب حادثه سیل، اضافه کرد: در این حادثه تخریب 
منازل کم بود لیکن خســارات بیشتر متوجه وسایل 
زندگی مردم، اجنــاس داخل مغازه ها، ماشــین ها 
و امکانات مردم بوده اســت که باید نســبت تامین 

خسارات مردم اقدام جدی صورت بگیرد.
وی در ادامه با ارائه گزاراشــات مردمی از خسارات 
وارده ســیل از رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
کشــور درخواست کرد تا نســبت به تعمیر منازل و 

کمک به سیل زدگان مساعدت نمایند.
تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور نیز 
با اظهار تاسف از خسارات ســیل اخیر در لرستان، 
گفت: بنیاد مسکن در حد توان خود در جهت کمک 
به ســیل زدگان و تعمیر منــازل آن ها اقدام خواهد 

کرد.
وی با ذکر این مطلب که ســاخت اماکن مســکونی 
آسیب دیده از ســیل در لرستان در اسرع وقت آغاز 
خواهد شــد، ادامه داد: تمام تــالش ما کاهش آالم 
مردم ســیل زده و جبران بخشی از خسارات وارده 

به اماکن مسکونی و اموال آن ها خواهد بود. ایسنا

مدیرشــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه لرســتان گفت: از ابتدای 
امســال تا پایان دی ماه 432 میلیون 
و 153 هــزار لیتر بنزین در لرســتان 

مصرف شد.
پیمان بهرامی اظهار داشــت: ازابتدای 
امســال تاکنــون 460 میلیون و 610 
هزار لیتر نفت و گاز در لرستان مصرف 

شد.
میلیــون  افــزود: همچنیــن 59  وی 
و600هــزار لیتر نفت ســفید بین 47 
هزارو 576خانوار روســتایی و خارج از 
حیطه شــهری گازرســانی، توزیع شد 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

14درصد کاهش داشته است.
مدیرشــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه لرســتان با اشاره به اینکه 
اولویت اســتان تامین و توســعه نفت 
طبیعــی اســت، ادامــه داد: در مدت 
یادشده 6میلیون و 691 هزار لیتر نفت 

کوره تامین شــد که نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل 16.8 درصد افزایش 

یافت.
بهرامی همچنین بــه توزیع 34 هزارو 
145 تن گازمایع اشــاره کــرد و ادامه 
داد: این میزان نسبت به سال گذشته با 

10درصد رشد منفی همراه بود.
وی اضافه کرد: توســعه مراکز سی ان 
جی برعهده شــرکت پخــش و تامین 
سوخت با شــرکت گاز لرستان است و 
از ابتدای امســال 115میلیون و 182 
هزار و 321 متر مکعب گاز دراســتان 

مصرف شد.
مدیرشــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه لرســتان با اشاره به اینکه 
تــا قبل از انقــالب اســالمی تنها 15 
جایگاه عرضه ســوخت در استان وجود 
داشت، گفت: به برکت انقالب اسالمی 
و در طول 40ســال جایگاه های عرضه 
سوخت به 80 باب فرآورده های نفتی و 

50 باب سی ان جی رسیده است.
بهرامی افزود: تا قبل از انقالب 12 باب 
تاسیســات گاز مایع در اســتان وجود 
داشــت که اکنون به 725 باب رسیده 

است.
وی با بیان اینکه زیرســاخت های قابل 
قبولی در عرضه ســوخت در لرســتان 
وجــود دارد، اظهارداشــت: 667 نازل 
عرضه ســوخت در استان فعال است و 
299 نازل مازاد وجود دارد که با توجه 

به مصرف روزانه یک میلیون 400هزار 
لیتر بنزیــن در این خصوص هیچگونه 

چالشی برای تامین سوخت نیست.
مدیرشــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه لرســتان اضافه کرد: 275 
نازل عرضه گاز در اســتان فعال است 
و روزانــه یک میلون 500هزار لیتر گاز 

مصرف می شود.
بهرامی بیان کرد: امســال ســه هزار و 
502 بازدید روزانه، 818 بازدید شبانه 
و 44 گشت مشترک از جایگاه صورت 

گرفت است.
وی ادامه داد: امسال بیش از 12 جلسه 
برگزار که به 262 پرونده رسیدگی شد 
و در این راســتا 258 پرونده به صدور 

حکم انجامید.
مدیرشــرکت ملی پخش فرآورده های 
لرستان گفت: 277هزارو  منطقه  نفتی 
300 لیتــر مجموعــه فــرآورد هــای 
مکشوفه امسال به شرکت نفت لرستان 

تحویل داده شد که کشف بنزین 113 
درصد، کشــف نفت و گاز 211 درصد 

افزایش داشته است.
بهرامی با اشــاره به نزدیک شدن ایام 
تعطیالت نوروزی اظهارداشت: با برنامه 
ریزی انجام شــده 40 تیم سه نفره از 
15اسفند به مدت یکماه از جایگاه های 
سطح اســتان بازدید فنی و عملی می 

کنند.
وی افــزود: از مجمــوع 80باب جایگاه 
عرضه سوخت در لرســتان 48جایگاه 
دارای رتبه ممتاز، 13 باب درجه یک، 
چهار جایگاه رتبه 2، چهار جایگاه رتبه 

سه، 6جایگاه رتبه پایه هستند.
فــرآورده  پخش  ملــی  مدیرشــرکت 
هــای نفتــی منطقــه لرســتان بیان 
کــرد: از مجموع 50 بــاب عرضه گاز 
استانداردسازی 48 باب به اتمام رسیده 
که در این راستا 98درصد از جایگاه ها 

استانداردسازی شده اند.

نماینده ولی فقیه در لرستان:

اقدام جدی نسبت به تامین خسارت سیل زدگان استان انجام گیرد

خبر

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالم 
همزمان با سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی 
در ۱۹ بهمن ســال ۱۳۵۷ با امــام )ره(، با جمعی از 
فرماندهان و کارکنان نیــروی هوایی و قرارگاه پدافند 

هوایی ارتش دیدار کردند.
رهبــر انقــالب اســالمی در این دیــدار، ایــام اهلل و 
مناســبت های مهم انقالب اســالمی را مایــه قوام و 
استحکام نظام دانستند و تأکید کردند: امسال به لطف 
الهی، ۲۲ بهمن از آن ۲۲ بهمن های تماشــایی خواهد 

بود.
رهبر انقالب اســالمی حرکت ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ 
و دیگر مناســبت های مهم انقالب اسالمی را فراتر از 
یــک خاطره افتخارآمیز دانســتند و گفتند: همه  این 
ایام اهلل، چه مناسبت های دوران انقالب اسالمی و چه 
مناسبت های مهم ۳۹ سال گذشته، زمینه ساز افزایش 
ذخیره و ســرمایه انقالب و موجب اســتحکام بیشتر 

پایه های انقالب اسالمی می شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، انقالب اسالمی را حقیقتی 
زنده دانســتند و با تأکید بر این که اســتحکام و قوام 
امروز انقالب بیشــتر از روزهای اول است، خاطرنشان 
کردند: انقالبیوِن امروز، ایستاده تر و آگاه تر و بصیرتر از 
انقالبیون روزهای اول انقالب هستند و بر همین اساس، 

انقالب پیش رفته و تکامل یافته است.
رهبر انقالب اســالمی، تغییر و تحول را همچون دیگر 
موجودات زنده، جزو ذات انقالب برشمردند و افزودند: 
اکنون که انقالب در حال ورود به چهل ســالگی خود 
اســت، اصول و مبانی، ثابت و پایــدار مانده، اما از این 
درخت تناور و ریشــه دار، میوه هــای نو به نو و جدید 
بروز کرده است.ایشــان کانون اصلی مقابله دشمنان با 
انقالب اســالمی را جلوگیری از ظهور ثمرات جدید و 
استمرار و استقامت انقالب برشمردند و گفتند: منظور 
از دشمنان همان کسانی هستند که با پیروزی انقالب 
اســالمی، حکومت دست نشــانده و مطیع آنها در این 
منطقه حساس سرنگون شــد که در رأس آنها دولت 

آمریکا قرار دارد.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به شیوه های متنوع و 
گســترده دشــمنان برای مقابله با انقالب خاطرنشان 
کردند: آنها از متفکر نماها، نظریه پردازان قالبی، روزنامه 
نگاران و قلم به مزدهــا، دلقک و همه امکانات فضای 
مجازی استفاده می کنند تا بر مردم تأثیر بگذارند اما 
ناگهان در برخی ایام اهلل همچون ۲۲ بهمن و یا ۹ دی 
سال ۸۸ و یا ۹ دی امسال و راهپیمایی های خودجوش 
و پرشــور و پرهیجــان بعد از آن، ســیل جمعیت به 
خیابان ها می آیند و با ســر دادن شعاری واحد، همه 
محاسبات دشمنان را به هم می زنند.حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای، تالش های بدخواهان ملت ایران را فراتر از 
اقدامــات در فضای مجازی دانســتند و گفتند: آنها از 

تحریم نیز استفاده
می کنند تا مشکالت اقتصادی بوجود آورند، اما همین 
مردم به دلیل عشــق به انقالب اســالمی، گسترده به 
خیابان هــا می آیند و موجب قوام و اســتحکام انقالب 

می شوند.
ایشان راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را یک نمونه از عشق 
و ارادت مردم به انقالب دانســتند و افزودند: امسال به 
دلیل یاوه گویی های برخی از دولتمردان آمریکا و غیر 
آمریکا، مردم احســاس می کنند که دشمن در حال 
کمین گرفتن و درصدد دشمنی است و به همین علت، 
به حول قوه الهی، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
امسال از همیشه گرم تر و پرشورتر خواهد بود و همه 

خواهند آمد.
رهبــر انقالب اســالمی در ادامه با تأکیــد بر این که 
سیاســت های اصولی نظام برآمده از انقالب اســالمی 
اســت، گفتنــد: از جمله سیاســت های اصولی نظام، 
»اســتقالل اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و امنیتی«، 
»آزادی« و »پیشــرفت همه جانبــه مادی و معنوی« 
اســت که در برخــی زمینه ها به ویژه علــم و فناوری 

پیشرفت های خوبی به دست آمده است.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای، »عدالــت اجتماعی« را 
یکی دیگر از سیاســت های اصولی نظام برشمردند و 
افزودند: هدف از عدالت اجتماعی، برداشتن فاصله های 
میان مردم اســت که البته در ایــن زمینه کم کاری و 
عقب ماندگی داریــم و آن کاری که باید انجام بگیرد، 
هنــوز انجام نگرفته اســت ولی همه بداننــد که ما از 
این سیاســت اصولی صرف نظــر نکرده ایم و با جدیت 
به دنبال آن هستیم.ایشان یکی از راه های تحقق عدالت 
اجتماعی را مبارزه با ظلم و فســاد دانستند و افزودند: 
مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است و همان گونه 
که چند سال قبل گفتم، فساد همچون اژدهای هفت سر 
افسانه ها است که از بین بردن آن به راحتی امکان پذیر 
نیست ولی حتمًا باید انجام شود.رهبر انقالب اسالمی 
تأکید کردند: برخورد با ظلم و فساد در میان کارگزاران 
حکومتی باید شــدیدتر و جدی تر از بقیه موارد باشد 
و همه مســئوالن و مدیران کشور باید به این موضوع 

توجه کنند.

رهبر معظم انقالب:

22 بهمن امسال تماشایی است

گزارش

 432میلیون و 153هزار لیتر بنزین در لرستان مصرف شد

رئیس جهاد کشاورزی لرستان 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
توانستیم 550 تن گوشت گرم 
و سرد وارد استان کنیم که به 
ازای هر نفر 300 گرم می شود.

دکتــر عبدالرضا بــازدار اظهار 
پازل  عنــوان  بــه  اگر  کــرد: 
مدیریتــی اســتان ندانیم که 
چگونــه بایــد رفتــار کنیــم 

بحران ساز می شویم.
وی ادامــه داد: هــر دعوایی و 
اختالف ســلیقه با هــم داریم 
االن موقع آن نیســت و موقع 
خوب دعوا زمان خوشی هاست 
و االن باید بــا چنگ و دندان 
کار کنیم و بحران را در استان 

مدیریت کنیم.
رئیس جهاد کشاورزی لرستان 
با اشــاره به اینکه ستاد تنظیم 
بازار زحمات زیادی کشــیدند 
و تالش هــا و کارهــای خوبی 

انجام دادند اما نتوانســته همه 
مشــکالت را حل کند، عنوان 
کرد: از ابتدای امســال تاکنون 
توانستیم 550 تن گوشت گرم 
و سرد وارد اســتان کنیم و به 
ازای هر نفر 300 گرم می شود.

وی گفت: در اســتان به اندازه 
کافی گوشــت داریم اما گران 
است و توان خرید مردم پایین 

است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
لرستان بیان کرد: لرستان جزو 
اســتان هایی اســت که سرانه 

درآمد مــردم پایین اســت و 
خریداری  گوشــت  نمی توانند 

کنند.
این مســئول ادامــه داد: االن 
بیش از 26 هزار تن گوشــت 
قرمز در استان تولید می کنیم 
و 5000 تــن آن مازاد اســت 
کیلوگرم  ما 14  یعنی ســرانه 
در ســال است اما قدرت خرید 
مــردم پایین اســت و اقشــار 
مختلف نمی توانند خرید کنند.

وی افزود: برنامه مدون خاصی 
تدوین  اساس  براین  توان  نمی 

کرد که این مشکل حل شود.
بازدار با اشــاره به اینکه ستاد 
بــازار تصمیــم گیری  تنظیم 
شــهرداری  همیاری  که  کرده 
اظهار کرد:  مباشر خرید شود، 
سازمان جهاد کشاورزی شبکه 

توزیع ندارد.
ایسنا

همزمان با پنجمین روز از دهه 
مبارک فجر، اولین شهرک شن 
و ماســه کوهی لرستان روز سه 
شنبه در شهرستان سلسله بهره 

برداری شد.
معــاون وزیر صنعــت، معدن و 
بهره  آیین  در حاشــیه  تجارت 
بــرداری از ایــن طــرح  اظهار 
داشــت: در چهلمین ســالگرد 
پیــروزی انقــالب اســالمی و 
در شــروع بلوغ نظــام مقدس 
جمهوری اسالمی، بهره برداری 
از چنین طــرح هایی می تواند 
نقــش مهمی در ایجــاد ارزش 

افزوده و اشتغال داشته باشد.
عباس تابش با اشــاره به برنامه 
بــرای  صمــت  وزارت  هــای 
افزایــش معادن کوهــی دارای 
ارزش افــزوده، گفت: از ابتدای 
نیز  اســفندماه ســال جــاری 
طرح های ویژه نظــارت بر بازار 

در سراسر کشور آغاز می شود.
وی افزود: با دادستانی کشور نیز 
هماهنگی های الزم انجام شده 
تا با حضور فعال، آرامش بر بازار 

حاکم باشد.
اشــاره  با  وزیــر صمت  معاون 
به بســته هــای حمایتی برای 
ســرمایه گذاران، خاطرنشــان 
کرد: دولت در بخش واریزه های 
کوهــی و رودخانه ای و صنایع 
معدنی برای پرداخت تسهیالت 
و سرمایه در گردش در شورای 
معــادن هماهنگی هــای الزم 

را به عمل آورده و بســته های 
خوبی را بــرای حمایت تصویب 
کرده اســت که به زودی اعالم 

می شود.
وی بــا اشــاره به شهرســتان 
سلســله و ظرفیت های خوبی 
که دارد، عنوان کرد: تالش می 
شود تا با افزایش معادن کوهی 
این شهرک اشتغال خوبی برای 
جوانان منطقــه ایجاد و مانع از 
شهرستان  این  مهاجرفرســتی 

پرظرفیت شویم.
وی گفت: فرماندار سلسله قول 
جاده  آســفالت  برای  مســاعد 
دسترســی شــهرک را داده اند 
و این امــر قطعا می تواند نقش 
مهمی در افزایش معادن کوهی 
افزوده  ارزش  افزایــش  منطقه، 
و رونق اشــتغال و جلوگیری از 
داشته  منطقه  جوانان  مهاجرت 

باشد.

و  مدیریت  ســازمان  رئیــس 
برنامه ریــزی لرســتان گفت: 
افزایــش تورم اخیــر به دلیل 
بر  اســتکبار  اقتصادی  جنگ 

علیه ما است.
علی هادی چگنی در مراســم 
روستاهای  گازرســانی  افتتاح 
به  اشاره  با  شهرستان چگنی، 
گازرســانی به یک هزار و 600 
روســتا، اظهار کرد: عمده این 
روســتاها در چندسال اخیر از 
نعمت گاز برخوردار شــده که 

قابل تقدیر است.
وی تصریح کرد: در دهه فجر 
بالغ  لرستان  استان  در  امسال 
بــر 1200پروژه بــا اعتباری 
بالــغ بر 880 میلیــارد تومان 
به بهره برداری می رســند و یا 

کلنگ زنی می شوند.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر این 
پروژه ها به بهره برداری خواهد 

رســید و تعــداد کلنگ زنی ها 
اندک است.

و  مدیریت  ســازمان  رئیــس 
بیان  لرســتان  برنامه ریــزی 
تومان  میلیــارد   660 کــرد: 
این پروژه هــا عمرانی و 220 
اقتصادی  آن  تومــان  میلیارد 

است.
چگنی ادامه داد: در شهرستان 
چگنــی نیز در ایــن ایام 75 
بالغ  اعتباری  با  عمرانی  پروژه 
بــر 32 میلیارد تومــان و دو 
پروژه اقتصادی با اعتباری بالغ 

بر یــک ملیارد و 100 میلیون 
تومان به بهره برداری می رسد.

از  قبــل  کــرد:  اضافــه  وی 
انقــالب اســالمی خبــری از 
خدمات رسانی مانند برق، آب، 
جاده  و ... به روستاها نبود که 
این خدمات در حال حاضر از 

برکات نظام هستند.
و  مدیریت  ســازمان  رئیــس 
برنامه ریزی لرســتان با اشاره 
بــه افزایش تورم، افــزود: در 
به  افزایــش تورم  حال حاضر 
دلیل جنگ اقتصادی است که 
اســتکبار علیه ما شروع کرده 

است.
چگنــی ادامــه داد: برای حل 
این موضوع نیز چاره اندیشــی 
می شود و با تدبیر مقام معظم 
جمهوری  ریاســت  و  رهبری 
این موضوع نیز مرتفع خواهد 

شد. ایسنا

هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
از  تبلیغات اســالمی لرســتان 
 ۲۲ یوم اهلل  راهپیمایی  برگزاری 
بهمن در یک صد نقطه اســتان 

خبر داد.
حجت االســالم ســید لطف اهلل 
برگــزاری  از  حیات الغیــب 
راهپیمایی ۲۲ بهمن در یک صد 
نقطه استان لرســتان خبر داد 
و گفــت: ایــن راهپیمایــی در 
خرم آباد در میــدان ۲۲ بهمن 
با حضــور مردم والیی و انقالبی 
بــا ســخنرانی حجت االســالم 
تقوی،  ســیدرضا  والمسلمیبن 
وزارت  ولی فقیــه در  نماینــده 
جهاد کشــاورزی برگزار خواهد 

شد.
وی بــا بیــان این کــه بــرای 
برگــزاری باشــکوه و ُپرشــور 
راهپیمایــی یــوم اهلل ۲۲ بهمن 
در نقاط مختلف استان لرستان 

برنامه ریزی هــای الزم صــورت 
گرفته اســت، افزود: راهپیمایی 
یوم اهلل ۲۲ بهمن در بیش از صد 
برگزار خواهد  اســتان  از  نقطه 
شد تا در آســتانه چهل سالگی 
نظام جمهوری اسالمی بار دیگر 
دشمنان اسالم و انقالب مایوس 

و ناامید شوند.
حیات الغیب در ادامه در تشریح 
برنامه هــای حوزه هــای علمیه 
فاطمی،  فجر  ایام  در  لرســتان 
فجر  برنامه هــای  کــرد:  اضافه 
فاطمــی با محوریت مســاجد، 

در مناطق روســتایی، شهری و 
همچنین مناطق محروم استان 
برگزر شده که از مهم ترین این 
بــه محافل  برنامه هــا می توان 
قرآنــی، گفتمان هــای انقالبی، 
بیــان و تبییــن اندیشــه های 
رهبری  معظم  مقــام  امام)ره(، 
و بــزرگان حــوزه در پیروزی و 
تثبیت انقالب اسالمی و ... اشاره 

کرد .
با بیان این کــه مبّلغان در  وی 
مناطق مختلف اســتان لرستان 
برای تبلیغ و تبیین دستاوردها و 
برکات نظام در بین مردم مستقر 
هســتند، اضافه کرد: مبّلغان با 
همت جهــادی به بیان ارزش ها 
و آرمان هــای انقالب اســالمی 
مردم  بصیرت افزایی  راستای  در 
رســالت تبلیغی خــود را انجام 

خواهند داد.
ایسنا

550 تن گوشت گرم و سرد وارد استان کردیم

 اولین شهرک شن و ماسه کوهی لرستان بهره برداری شد

افزایش تورم به دلیل جنگ اقتصادی استکبار است

برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱00 نقطه لرستان
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رییس شــورای اسالمی شهر نورآباد در رابطه با 
عملکرد شورای این شهر، گفت: نه تنها شورای 
نورآبــاد بلکه تمامی شــوراهای دور پنجم کل 
کشــور با توجه به برخوردی که در بدو ورود با 
مشکالت و مســائل اقتصادی داشتند که قابل 
چشــم پوشی نیســت و باتوجه به نیمه دولتی 
بودن این نهاد که عوارضــات و منابع درآمدی 
مختص به خود را دارد میتوان گفت که مسائل 

مثبت و منفی وجود دارد. 
سید حرمت اله مشعشعی افزود: تمام یا قسمت 
اعظمی از هزینه های شهرداری ازجمله پرداخت 
حقوق تمامی کارکنان خود و مباحث نگه داری 
و مرمت شــهر به عهده خود شهرداریســت که 
در ســنوات قبل از اســتان و مرکز کمک هایی 
می رســید اما به دلیل مسائل و مشکالت کلی 
این مبالغ در مباحث جاری و یا ارزش افزوده به 

سمت صفر سیر می کنند. 
رییس شــورای شهر نورآباد با اشاره به مسائل و 
مشکالتی که شورای شهر برای رفع آنان تالش 
نموده، گفت:یکی از مسائل پیرامون برج تخلیه 
ای بود که هر چند تالش های فراوانی برای حل 
این مشکل صورت گرفت ولی معارض شخصی با 
گرفتن حکم قضایی ملک را توقیف کرده و توان 

انجام هر کاری را از ما گرفته است.
وی به جلسات متعدد و رایزنی های متفاوت در 
زمان فرماندار سابق و کنونی و گرفتن جلساتی 
چه در مرکز اســتان و چه در شهرســتان برای 
حل این مشــکل اشــاره کرد و افزود:  به دلیل 
مســائل خارج از حیطه ی شــورا باز هم به بن 

بست خورده ایم.
مشعشعی با اشاره به زمین واقع در میدان شهر 
آنرا سرمایه شهر دانســت و تصریح کرد: ندای 
خوشبینانه و امیدی از هیچ امیدوار کننده ای به 
گوش ما نرسید که بتوانیم آنرا به سرمایه گذاران 

واگذار کنیم. 

وی ادامــه داد: به دلیل پرداخــت نکردن حق 
بیمه کارکنان و حق بیمه پیمانکاران در سنوات 
گذشته شهرداری میراث دار 10 میلیارد تومان 
بدهی است و این در حالی است که شورای شهر 
پنجم از زمان ورود هیچ گونه بدهی بابت بیمه و 
پیمانکاران به تامین اجتماعی ندارد ولی تمامی 
بدهی های گذشــته با نرخ 2%در ماه محاســبه 
می شــود؛ یعنی ماهیانه تمام درآمد شهرداری 
باید دو دســتی تقدیم بیمه شــود و روز به روز 
بدهی بیشتر و بیشــتر می شود و کم کم بیمه 
هم به  این ســمت تمایل پیــدا می کند که کل 
زمین های در تصاحب شــهرداری را بابت طلب 

خود صاحب شود.
رییس شــورای شــهر نورآباد اظهار داشت: در 
بحث امورات از تاریخ ورود شــورا تا این تاریخ 
هیچگونه برداشت و اضاف بر عروض نداشته چه 
در خصوص مطالبات پیمانکار و چه در خصوص 

ادارات مربوطه و تامین اجتماعی. 
وی افــزود: در خصــوص حقــوق بروزتریــن 
شهرداری هستیم واما مسائل و مشکالت بسیار 
زیاد است و ما برای حل انها راهی به جز گرفتن 
عوارض و مالیات از مــردم نداریم که آن هم با 
وجود مشــکالت شدید اقتصادی کار به حرکت 
در آوردن چرخ شــهرداری را با مشکل رو به رو 

می کند. 
وی یاد آور شد که به دلیل معیشت سخت مردم 
در این معبر نیز به مشــکل خورده ایم و کلیت 
این مطلب نشاندهنده ی این است که شهرداری 
در شرایط نامساعد و بحرانی به سر میبرد با این 
شــرایط شــورا با تمام توان هر 7 نفر یاری گر 

شهردار هستند.
وی با تقدیر از تالشهای مهندس نورعلی شهردار 
نورآبــاد، گفت: امیدواریم علی رغم مشــکالت 
عنوان شــده بتوانیم رســالت خود را به انجام 

رسانده و خدمات بهتری را ارائه دهیم.
وی با اشــاره به ایام مبــارک دهه ی فجر و به 
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب، گفت: 
برای حل مســائل شــهرداری و اینکه تحصیل 
کننده ی کار مردم باشد با توجه به نرخ عوارض 
تخفیف داده شــده ارائه شده است تا ۴۰ درصد 
با توجه به مشــکالت موجود استقبال چندانی 

صورت نگرفته است.
این مسول اقدامات شورا را در خصوص اقدامات 

فرهنگــی مناســب دانســت و اظهار داشــت: 
نشســت های فراوانی با مردم در رابطه با مسائل 
فرهنگــی و طرح های شــهروندی انجام گرفته 
اســت و در خصوص ترویج فرهنگ شهروندی 
8جلسه در سطح مساجد و مدارس انجام گرفته 

است.
 مشعشعی با بیان این مطلب که ارتباطاتی را با 
شرکت مخابرات و آبفا برقرار کرده ایم، تصریح 
کرد: برنامه ریزی هایی صورت گرفته که تمامی 
حفاری ها و کار های عمرانی از جمله سنگفرش 
معابــر و کفپوش با برنامه ریــزی و هماهنگی 
اجرا شود که شاهد تخریبات و هزینه های چند 

برابری نباشیم.
وی در پایــان گفت: تک تک اعضــا از جایگاه 
مردمی خود استفاده کرده و با کدخدامنشی از 
مردم وجوهی را دریافت می کنیم بلکه کمکی به 

شهرداری باشد.
وی ادامه داد: بارهــا و بار ها تالش کردیم ولی 
ورود  ســرمایه گذاری  بــرای  ســرمایه گذاری 
نمی کند با تالش های بســیار با افراد متعددی 
ارتباط برقرار شد که متاسفانه به نتیجه نرسید .
رییس شورای شــهر نورآباد مهمترین عامل را 
عامل فرهنگی بر شمرد و گفت: چه بسا سر مایه 
گذار بومی 50 میلیارد در یک سد ماهی خارج 
از شهر خود هزینه کند ولی به دلیل مشکالتی 
که بیان شد حاضر نباشد کمتر از این را در شهر 

خود هزینه نماید.
مهندس علی نجات نورعلی عملکرد شهرداری 

نورآباد را به شرح ذیل عنوان کرد.
X  اجرای عملیات تعریض ورودی های شهر از 

محور نورآباد، کرمانشاه بطول 700 متر ومحور 
نوراباد، خرم آباد بطول 80 متر 

X  اجرای عملیات تعریض وتوســعه ورودی  
شــهر در محور نورآبادـ روســتای کاظم آباد با 

ایجاد باند کندرو بطول یک کیلومتر
X  اجرای عملیات مناســب ســازی پیاده رو  

معابر سطح شــهر در محور های خیابان شهید 
مطهری شــرقی، الین شــرقی خیابان شهید 
رجایی، دو طرف بلوار شــهید بهشتی تا تقاطع 
خیابــان رضــوان و مصلی،  ســعدی غربی به 

مساحت حدود 7450متر مربع 
X  اجرای عملیات جدول گذاری نهری، کانیوا  

و کتابی در راستای هدایت و دفع آبهای سطحی 

در محور های دو طرف بلوار شــهید بهشــتی، 
ورودی های شــهر از سمت خرم آباد، کرمانشاه، 
خیابان مطهری شرقی، شهید رجایی 24متری 
جهادگران، مصلی، کوچه های منتهی به خیابان 
ادب، کوچه های شــهید جهانی 1و2 منتهی به 
خیابان بهارســتان، الین غربی خیابان شــهید 
رضائیان، شــهید مدرس و معابر کوی شــهید 

بهشتی
X  ادامــه عملیات احداث کانــال علی آباد و  

احداث پل در محور روستای چشمه خانی 
X  اجرای عملیات اصالح و نصب پل فلزی در  

معابر محور های منتهی به بلوار شهید بهشتی، 
شهید مدرس، تقاطع انقالب تا خیابان رضوان، 

بلوار ازادی بطول 110 متر
X  پخش 14هزار تن اسفالت جهت اسفالت و  

لکه گیری معابر سطح شهر
X  استاندارد ســازی تاسیسات شن وماسه و  

کارخانه آسفالت متناســب با اصول واستاندارد 
کشــور بعد از گذشت دو دهه و اخذ مجوز های 

الزم و ثبت آنها 
X  تجهیز و بازسازی ناوگان راهسازی شامل  

تعمیــر گریدر، لــودر، بولــدوزر، کامیون های 
کمپرسی، خرید الستیک و...

X  اصالح و بازسازی میدان رضوان  
X  اجرای عملیات فــاز اول احداث مجموعه  

تفریحی گردشگری، زیارتی، بام دلفان در محل 
تپه شهدای گمنام

X  اجرای عملیات فاز اول احداث پل در محور  
خیابان 20متری شهرداری با خیابان 30متری 

کوی سالمت)دره مشتری(وانجام مطالعات آن
X  ادامــه عملیات پروژه احداث ســاختمان  

اداری شهرداری 
X  اجرای عملیات خاکبرداری وشــن ریزی  

معابر قطعات کارکنان دادگستری 
X  اجرای عملیات احــداث کانال عرضی در  

محور بلوار شهید بهشــتی در جهت حل یکی 
از مشکالت اساسی شــهر و هدایت دفع آبهای 

سطحی
X  انجام مطالعات وطراحی احداث پارک محله  

فاز دوم فرهنگیان به مساحت حدود67هزار متر 
مربع 
X  اجرای عملیات خاکبرداری بخشی از معابر  

سایت مسکن مهر 

X  ترمیم دیوار حفاظتــی رودخانه گنجینه  
و پایین دســت پلهای خلیج فارس، منصورآباد، 

آزادگان و جهاد کشاورزی

خط کشی معابر شهری
X  اجرای عملیات نصب سرعت گیر و سرعت 

کاه بر اساس مصوبات شورای ترافیک شهرستان 
و اســتان در محل های تعیین شــده در جهت 
کاهــش تصادفــات ورفع خطــر و امین کردن 

مسیر ها و روانسازی ترافیک شهری 
X  برخورد با پدیده سد معبر به عنوان یکی از

چالش های اصلی تا حد توان 
X  برون ســپاری حــوزه تنظیف بر اســاس

سیاست های کلی کشور در جهت چابک کردن 
بدنه شهر داری به بخش خصوصی 

X  اجرای عملیات درخــت کاری و گل کاری
و توسعه فضای سبز بر اساس برنامه های پیش 

بینی شده 
X  واگذاری و برون سپاری تجهیزات شهرداری

در مجموعه هــای پارک بابا طاهر و علی آباد به 
بخش خصوصی یا شهرسازی 

X  پیگیری تهیه طرح بازنگری طرح تفصیلی
شــهر از طریق اداره کل راه و شــهر ســازی و 

واگذاری به مهندسین مشاور واجد شرایط
X  انجام مطالعات و تهیه طرح نقشه پایه شهر

در سطحی به مساحت 2300هکتار
X  تهیــه طــرح بازنگری طــرح 53 هکتاری

موسوم به بهارســتان و واکذاری به مهندسین 
مشاور حائز شرایط

X  بررسی وضعیت اراضی و حفره های خالی در
سطح شــهر و تالش در جهت تعیین و تکلیف 

آنها 
X  واگــذاری اجرای عملیات پیاده کردن طرح

تفکیکی کوی سالمت )اراضی دره مشتری(
X  اجرای عملیات اصالح، طرح آماده ســازی

سایت مسکن مهر )سهم مالکین(

فصل عمران در حوزه خدمات شهری 
X  راه انــدازی و تجهیز نــاوگان جمع آوری  

حمل زباله 
X  پاکســازی ســایت اصلی دفن و پوشش  

زباله های شــهری، خانگی و بیمارستانی پس از 
سیر مراحل اتو کالو به صورت اصولی 

X  ،رفع مشکل روشنایی پارک های علی آباد  
باباطاهر، فرهنگ، مالیــات، نیلوفر، ورودی تپه 

شهدای گمنام با نصب چراغ نوری

امورات در دست اقدام
X  انجام مطالعه احداث پل بررســی رودخانه

بادآور در محور خیابان شهید حسینی به میدان 
شهدا )پل فلزی( بصورت بتنی 

X  ،انجام مطالعه اصالح هندسی میادین بسیج
بعثت، شهدا، کشاورز

X  ادامه عملیات تعریض ورودی های شهر
X  خرید تجهیــزات و نصب عالئم راهنمایی و

رانندگی 
X  اجــرای عملیات احــداث فــاز دوم پارک

تفریحی، گردشــگری، زیارتی بــام دلفان )تپه 
شهدای گمنام(

X  خرید قیر مورد نیاز در جهت آسفالت معابر
شهر و روکش خیابان حضرت امام)ره(.

X  تدوین الیحه عوارض محلی و بودجه ســال
98تا تصویب نهایی

X  پیگیری ادامه روند طرح بازنگری بهارستان
تا تصویب نهایی 

X  پیگیری ادامــه روند تهیه طــرح بازنگری
تفصیلی شهر تا تصویب نهایی

X  به کارگیری ساز و کار های مناسب و اصولی
در جهت پرداخت حقوق و مزایای کلیه پرسنل 
تا پایان ســال جاری با به کار پیری تمام توان و 

تسویه حساب 
X  تالش در جهت حل و فصل بدهی شهرداری

به سازمان تامین اجتماعی 
X  واگذاری پروژه های عمرانی در فصل عمرانی

ســال 97ـ98 شامل بهســازی معابر، هدایت و 
دفع آبهای سطحی، احداث دیوار های حفاظتی 
از محل اعتبــارات تملک دارایی با رعایت آیین 

نامه مالی و معامالتی شهرداری ها

با شورا و شهردار

شهرستان دوره از شهرستان های تازه تأسیس استان 
لرستان می باشد. این شهرستان در اواخر سال ۱۳۸۶ 
با جدا شدن دو بخش چگنی و ویسیان از شهرستان 
خرم آباد، تأســیس شــد. مرکز این شهرستان، شهر 
سراب دوره می باشد. شهر دیگر این شهرستان، شهر 

ویسیان است که مرکز بخش ویسیان می باشد. 
شهرداری این شهر علی رغم نو پایی اما اقدامات خوبی 
را به ســرانجام رسانده اســت. به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی به سراغ 
شــهردار خالق و پویای آن رفتیم تــا از کم و کیف 

آخرین اقدامات انجام گرفته آگاه شویم.
مهنــدس مراد عزیزی به اســتناد مــاده 71  قانون 
شــهرداری ها و شورای اســالمی شهر عملکرد سال 
1397 شــهرداری و طرح های مهم در دســت اقدام 

را اعالم کرد.
وی عملکرد این شهرداری را به شرح ذیل عنوان نمود:

بودجــه مصــوب ســال 1397 بــه مبلــغ  �
-/23/495/000/000 ریــال بوده اســت که با 

احتساب کمک های دولتی
مبلــغ  -/20/804/681/224 ریــال یعنــی  �

مبلــغ  و  داشــته  تحقــق   %88/5 معــادل 
-/10/323/151/718ریال جهت عمران شهری 

و  مبلغ -/10/481/529/506ریال برای خدمات 
شهری و اداری هزینه شده است.

عملکرد عمران شهری :
پیاده روسازی و مناسب سازی معابر سطح شهر  �

1800 متر مربع
زیرســازی، آسفالت و لکه گیری معابر  14000  �

متر مربع
جدول گذاری و جمع آوری آب های سطحی به  �

طول 1210متر
مطالعه پارک زیتون و یادمان شهدا 20 هکتار �
تکمیل مجتمع گردشگری و تفریحی �
بازسازی خسارات ناشی از سیل 300 مترکانال  �

سنگ و سیمان 
 الیروبی رودخانه داخل شــهر با حجم 5000  �

متر مربع 
احداث  سرویس های بهداشتی پارک زیتون 6  �

چشمه 
تعمیرکشتارگاه 150 متر مربع  �

تعمیر غسالخانه 100 متر مبربع  �
 ســاماندهی یادمان شــهدای گمنام و تکمیل  �

پارک زیتون )فاز اول 5 هکتار ( احداث آالچیق 
5 عدد و ایجاد راه دسترسی و آسفالت  

خرید تاسیسات روشنایی و برج نوری  �
ایمن نمودن معابر و فنس کشی و ایجاد حفاظ  �

2 مورد

عملکرد واحد ساختمانی و شهرسازی: 
اجرای طــرح ممیزی و شناســنامه دار کردن  �

900 مورد امالک شهر در قالب 1300 واحد با 
کاربری های مختلف 

صدور پروانه مسکونی   16 فقره  �
صدور پروانه تجاری، اداری و ورزشی   9  فقره  �
صدور پایانکار7 فقره  �
پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده 5 تعداد  �

6فقره
توافقات امالک با مالکین 3 مورد  �
صدور آراء ماده 100 اول و دوم 28 پرونده �

عملکرد  آتشنشانی:
-اطفاء حریق  مزارع و جنگلها 267 مورد

-اطفاء حریق منازل مسکونی 37 مورد
-مانور و رزمایش ها  26 مورد

-جمع آوری حیوانات و نجات آنها 8 مورد
-نجات غریق 8 مورد

- شرکت در مراسمات بصورت آماده باش 18 مورد
 

عملکرد خدمات شهری: 
- خرید 15عدد سطل زباله فلزی 

-خرید و نصب ریسه تزیینی وزیباسازی سطح شهر
- هــرس درختان ســطح معابر عمومی شــهری و 
سمپاشی علف های هرز و درخت کاری و نگهداری 

فضای سبز 
-خط کشی معابر سطح شهر و رنگ آمیزی جداول

-خدمات دهی ایستگاه گاز cng به عموم مردم
-نصب وســایل بازی در پارکهای ســطح شــهر 4 

مجموعه
- روشنایی پارکهای سطح شهر
- ساماندهی دستفروشان سیار

-تنظیف شــهر و جــع آوری زباله روزانه 10 تن  از 
طریق بخش خصوصی و ساماندهی سایت زباله 

- تعمیر ماشین آالت شهرداری 4  دستگاه
-شستشوی خیابان ها پس از سیل 

 عملکرد اداری و فرهنگی و آموزشی: 
-نصــب جایگاه و کمک به برگزاری راهپیمایی ها و 

اعیاد و مراسمات مذهبی و غبار روبی گلزار شهدا 
-تصویب بودجه و الیحه عوارض محلی سال 1398

-تهیه سند راهبردی و برنامه پنج ساله شهرداری
-خرید زمین جنب شهرداری 500 متر مربع

-همکاری با فرمانداری و ستاد نماز جمعه و سپاه و 
بسیج و دیگر ارگان ها

-تشکیل جلسات سرمایه گذاری 2 مورد
-مطالعــات تفکیک زباله از مبدا و جدا ســازی آب 

شرب از فضای سبز
- دریافــت عوارضات ســاختمانی و خودرو بصورت 

سیستمی 
-انجام حسابرسی و تفریغ بودجه سال 1396 

-ایجاد میز خدمت و صیانت از حقوق شــهروندی و 
عفاف و حجاب

- تهیه و نصب بنر و فضا سازی تبلیغات در مناسبت 
های مختلف در طول سال 150 مورد

-پرداخــت به موقــع حقوق و مزایــای کارکنان و 
کارگران  شهرداری

-آموزش ضمن خدمت کارکنان و کارگران  به تعداد 
20 نفر

تشکیل جلسه با شورای اســالمی شهرو تعداد 23 
مصوبه

-آموزش شــهروندی و اطالع رســانی در خصوص 
زیان های اعتیاد به مواد مخدر

دوره چگنی و شهرداری خالق

با همت شهرداری و شورای اسالمی شهر سراب دوره چگنی در ایام اهلل دهه مبارک فجر در سال 1397 در دولت تدبیر و امید
 تعداد 3 پروژه با مبلغ -/5/200/000/000 ریال به شرح ذیل به بهره برداری رسیدند.

ف
دی

محل تامین اعتباراعتبار هزینه شده )میلیون ریال(حجم عملیاتعنوان پروژهر

قیر رایگان وزارت کشور و تملک دارایی های استان120004500 )متر مربع(بهسازی و آسفالت معابر عمومی1

درآمد شهرداری400سند راهبردی و چشم انداز و اولویت بندی پروژه های 5 ساله توسعه شهریرونمایی از برنامه پنجم توسعه2

درآمد شهرداری300شناسنامه دار کردن 900 مورد امالک در قالب 1300 واحد ساختمانی با کاربری های مختلفرونمایی از طرح ممیزی امالک شهر3
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معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 

لرستان گفت: بیماران جراحی شده به 
دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شهید 
مدنی خرم آباد تحت درمان هســتند و 

قصوری در این زمینه رخ نداده است.
عباس پزشکی روز چهارشنبه در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در روزهای 
گذشــته ســه بیمار با ریســک باالی 
شــرایط قلبی به اورژانس بیمارســتان 

شهید مدنی مراجعه کرده اند.
وی اظهار داشــت: با توجه به تشخیص 

پزشــکان قلب بــرای ضــرورت عمل 
جراحی این افراد با وجود ریســک باال 
تحت عمل جراحی قلــب قرار گرفتند 
کــه متاســفانه پس از جراحــی دچار 

عارضه شده اند.
به گفته وی در راســتای بررسی دلیل 
اصلی مشــکل این بیمــاران تیم های 
کارشناســی درمان، غــذا و دارو، نظام 

پزشکی، پزشــکی قانونی بررسی های 
الزم را انجام دادند.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
لرستان گفت: شــک و شبهات مربوط 
به دارو و تجهیزات در این بیمارســتان 
مرتفع شد و شــدید بودن بیماری این 
افراد دلیل فــوت یکی از بیماران اعالم 

شده است.

وی افزود: اکنــون 2 بیمار دیگر نیز با 
 ICU وجود شرایط سنی باال در بخش
بیمارســتان شهدی مدنی تحت درمان 

هستند.
در روزهای گذشــته اخباری مبنی بر 
قصور پزشــکی، دارو وتجهیزات در این 
بیمارستان در برخی کانال های فضای 

مجازی منتشر شد.

اگر این روزها گاهی احســاس می کنید حافظه 
کوتاه مدت شــما مختل شــده و یا مغز شــما 
کند است، خوب اســت که به لیست غذایی تان، 
غذاهــای تقویت کننده مغز را نیز اضافه کنید تا 

تاثیر آنها را بر فعالیت مغزی خود ببینید.
 شــاید فکر می کنید که باید دنبال مواد غذایی 
گرانقیمت و یا انواع مکمل هایی که مثل ســیل 
در رودخانه ها جاری هســتند بگردید اما اینطور 
نیست بســیاری از غذاهای تقویت کننده مغز در 
واقــع همان غذاهای معمول هســتند که گاهی 
مصــرف می کنیم ولی به ســادگی از کنارشــان 
می گذریــم اگر شــما نیز به دنبــال تقویت مغز 
خود هستید و دوســت دارید تغذیه شما بر این 
مبنا باشــد، پس بهتر اســت به لیست غذاهای 
تقویت کننــده مغز که برای شــما در زیر فراهم 

کردیم نگاهی بیندازید. 
این غذاها که در واقع آنها را غذاهای باهوش کننده 
نیز می نامیم، عالوه بــر تقویت حافظه، خاصیت 
پیشــگیری از بیماری های مخرب مغز مربوط به 

سن را نیز دارند.

کرفس
وقت آن رســیده که بی توجهی به کرفس را کنار 
بگذاریم فقط به خاطر مزه اش. دقیقا همان چیزی 
که موجب کم شــدن مزه کرفس شــده آن را به 
یکی از غذاهــای تقویت کننده مغز تبدیل کرده 
اســت. این ســبزی یک منبع غنی از لوتئولین 
اســت، ترکیب گیاهی که باور بر این هستند که 
التهــاب را در مغز کاهش می دهد و از این طریق 

از روند پیری محافظت می کند.

شکالت سیاه
مطالعات متعدد نشــان می دهــد که قدرت های 
تقویت کننــده مغــز از جمله افزایــش عملکرد 
شناختی، کاهش خطر ابتال به زوال عقل وبهبود 
عملکرد در چالش برانگیزان مغز همراه با بسیاری 
از مزایــای دیگر در شــکالت تیــره وجود دارد. 
به عنوان مثال محققان در سال ۲۰۱۳ دریافتند 
که فالوونول هایی که به هنگام مصرف شــکالت 
جذب می کنید به سرعت در مغز نفوذ کرده و در 
نواحی از مغز به ویژه در منطقه هیپوکامپ که در 
یادگیری و حافظه دخالت دارند،تجمع می یابند. 
آزمایش دیگری که در ســال ۲۰۱۱ انجام شد، 
نشــان داد که حتی تک دوزهای شــکالت تیره 
با فالونول باال در بزرگســاالن ســالم، می تواند 
عملکرد مغز روی تســت های شــناختی را باال 
ببرد. شــکالت حتی می تواند عالئم افسردگی و 
اضطراب را بهبود بخشیده و به دلیل بهبود خلقی 
فالوونول ها و متیل زانتین باعث افزایش احساس 
آرامش و رضایتمندی در زندگی می شــود. اگر 

شــما عاشق شکالت هستید خوشحال باشید که 
یکــی از غذاهای تقویت کننــده مغز را با خواص 

عالی مصرف می کنید.

گردو
همه مغزهای آجیــل جزو غذاهای تقویت کننده 
مغز هســتند اما گردو در باالی لیست قرار دارد. 
به خاطر غلظــت باالی DHA یک نوع اســید 
چرب امــگا ۳)یک چهارم فنجان گــردو تقریبا 
 DHA ۱۰۰ درصد از مصرف روزانه توصیه شده
را فراهم می کند(، این آجیل به ســالمت مغز در 
نوزادان و بهبود عملکرد شناختی در بزرگساالن 
و جلوگیری از کاهش تشخیص که به سن مرتبط 
است کمک می کند. یک مطالعه در سال ۲۰۱۲ 
نشــان داد که مصرف گردو در بزرگساالن جوان 
ممکن است استدالل استنباطی را افزایش دهد.

هویج
موادی که رادیکال آزاد نامیده می شوند از طریق 
جریان خون شناور می شوند و سعی می کنند که 
سلول های مغز را از بین ببرند که می تواند منجر 
به از دســت دادن حافظه با گذشــت سن شود. 
با این حال آنتی اکســیدان ها با رادیکال های آزاد 
ادغام می شوند و آنها را بی اثر می کنند و هویج ها 
حاوی مقدار زیادی از این آنتی اکسیدان ها هستند 
که به همین دلیل مزایای سالمتی فوق العاده ای 
را ارئه می دهند. با توجه به تحقیق انجام شــده 
در ســال ۲۰۰۰ که مشخص شد به دلیل توانایی 
هویج در کاهش اســترس اکسیداتیو در مغز که 
می تواند ظرفیت ســینگنالیک مغــز را کاهش 
دهد، هویج می توانــد در برابر انواع دیگر کاهش 

شناختی، از مغز محافظت کند.

ماهی های چرب
مغز به مقدار زیادی چربی امگا۳ نیاز دارد تا سالم 
بماند و بهترین منابــع طبیعی چربی های امگا۳ 
در ماهی های چرب مانند ماهی قزل آال، ساردین، 
ماهیان خاویاری و کپورها است. ماهی های چرب 
حاوی فرم فعال EPA و DHA به شکل آماده 
ساخت هســتند، به این معنی که بدن می تواند 
آن را به راحتی اســتفاده کند. دارا بودن ســطح 
مناســبی از EPA و DHA به نظر می رسد که 
به مدیریت استرس و افزایش ماده شیمایی شاد 
کننده مغز، ســروتونین کمک می کند. تحقیقات 
اخیر در ایاالت متحده نشان دهنده امکان ارتباط 
میان ســطوح باالی امگا۳ و پیشگیری از آلزایمر 

است.

گوجه فرنگی
یکــی دیگر از غذاهای تقویت کننده مغز بســیار 
عالی که هر روز باید بخورید، گوجه فرنگی است. 
این میوه حاوی آنتی اکسیدان قدرتمند لیکوپن 
اســت، که متخصصان معتقدنــد به حفاظت در 
برابر نوعی رادیکال آزاد صدمه زننده به ســلولها 
که منجر به توســعه زوال عقلی می شود، کمک 
می کند. گوجه فرنگی همچنین شــامل ترکیبات 
دیگری است که می توانند سالمت و عملکرد مغز 

را حفظ کنند. 
تحقیقات انجام شــده در ســال ۲۰۱۳ نشــان 
 B می دهد که کولین ماده مغذی گروه ویتامین
باعث بهبود حافظه کوتاه مدت می شــود که به 
یادگیری و خواب منظم کمک می کند. عالوه بر 
این اسید آلفا لیپولئیک در گوجه فرنگی به حفظ 
بافت مغــز کمک می کند و حتی ممکن اســت 

شروع بیماری آلزایمر را به تاخیر بیندازد.

تخم مرغ
یکــی از غذاهــای تقویت کننده مغــز تخم مرغ 
بی ادعا و ساده خودمان است که بی نهایت کاربرد 
دارد. بر طبق یافته های محققان فنالند، خوردن 
تخم مرغ می تواند قدرت مغــز را تقویت کنند و 

همه چیز دوباره به کولین باز می شود. 
رژیم غذایی حدود ۲۵۰۰ مرد در فنلالند به مدت 
۲۲ سال تحت نظارت قرار گرفت و مشخص شد 
که افرادی که روزانه یک عدد تخم مرغ خوردند، 
خطــر ابتال به زوال عقل و یــا بیماری آلزایمر را 
نداشــتند. در حقیقت برعکس تصورات محققان 
به نظر می رســید. ایــن افــراد در آزمایش های 
شناختی خاصی در زندگی بهتر از مردانی بودند 

که کمتر تخم مرغ خوردند.

بروکلی
ســبزیجات گــروه کلــم مانند بروکلــی حاوی 
ترکیبات سولفورفان هستند که می تواند تجدید 
و ترمیم بافت عصبی مغز را تحریک کند. محققان 
اخیرا در تحقیقات اخیــر در چین، دریافتند که 
سولفورفان ممکن است خواص تخریب کنندگی 
در برابــر اختالالت پاتولوژیک اساســی در برابر 
بیماری هــای عصبی مشــترک ماننــد بیماری 
التهاب، هوموستازیس کلسیم، استرس کسیداتیو 

و مرگ سلول عصبی داشته باشد. 
کلم بروکلی همچنین حاوی ویتامین K اســت 
که به تقویت توانایی های شناختی کمک می کند 
و حتی ممکن است خواص ضد آلزایمر نیز داشته 
باشد. مطالعه ای در ســال ۲۰۰۸ میزان مصرف 
غذاهــای مبتال بــه آلزایمر را بررســی کردند و 
دریافتند که بیماران تشخیصی مصرف ویتامین 
K را بــه میــزان قابل توجهی از گــروه کنترل 
کاهــش می دهنــد و این موضــوع از تحقیقات 
بیشتر در مورد اثرات ویتامین K بر سالمت مغز 

حمایت می کند.

زرد چوبه
بعضی از دانشــمندان زردچوبه را به دلیل لیست 
بی انتهایی از خواص ســالمتی از جمله مشکالت 
گوارشی مثل سوزش سر دل و گاز به عنوان یک 
»ادویــه جادویی« نامگــذاری کرده اند. از لحاظ 
سالمت مغزی یک مطالعه در سال ۲۰۱۴ نشان 
داد که زردچوبه ممکن اســت به بازســازی مغز 
آســیب دیده کمک کند و بــه اختالالت عصبی 
کمک کند. مطالعات دیگری که در سال ۲۰۱۴ 
نیز منتشر شــد، دریافتند که زردچوبه می تواند 
باعث جلوگیری از صدمه ناشی از قرار گرفتن در 

معرض فلوراید سمی شود.

 بیشتر بد انیم

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور ضمن تاکید 
بر لزوم اصالح سبک تغذیه، گفت: چاقی در حدود ۲۰ 
درصد و اضافه وزن حــدود ۸ درصد در میان کودکان 
گزارش شده؛ این در حالی است که استمرار چاقی در 
دوران بزرگسالی شانس ابتال به بیماری های غیرواگیر 
را افزایــش می دهد.دکتر هدایت حســینی با اشــاره 
به اینکه رشــد و ســالمت بدن با تغذیه سالم ارتباط 
مستقیم دارد، از وجود بیش از ۸۲۰ میلیون نفر گرسنه 
در جهان خبر داد.رئیس انســتیتو تحقیقات تغذیه ای 
و صنایع غذایی کشور گفت: غذا یکی از ضروری ترین 
نیازهای بشر از بدو تولد تا پایان عمر است و رشد بدن 
با تغذیه ســالم ارتباط مستقیم دارد که با رعایت یک 
تغذیه مناســب می توان از بروز بسیاری از بیماری ها 
پیشگیری کرد.وی بابیان اینکه تغذیه برای نمو، رشد 
و ارتقا ســالمت ضروری اســت و درصورتی که ناسالم 
باشــد، می تواند نگرانی هایی را برای ســالمتی ایجاد 
کنــد، افزود: در حوزه مــواد غذایی دو معضل جهانی 
در دنیا وجود دارد که باعث می شــود غذا که یکی از 
عوامل سالمتی بخش است، تبدیل به یک عامل خطر 
برای انســان ها شود.وی با اشاره به عدم توزیع عادالنه 
غذا در بین جوامع، از وجود بیش از ۸۲۰ میلیون نفر 
گرسنه در جهان خبر داد و گفت: حدود ۶۷۲ میلیون 
نفر دچار چاقی و یک میلیارد نفر نیز دچار اضافه وزن 
هستند که نشان دهنده عدم توزیع متناسب و متعادل 
مواد غذایی در بین مردم دنیا اســت.بنابر اعالم روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی افزود: 
یکــی از مهم ترین عوارض چاقــی، اضافه وزن و عدم 
رعایت صحیح الگوهــای تغذیه ای، ایجاد بیماری های 
غیرواگیر است که به کارگیری سیاست هایی در زمینه 
کنترل قیمت و توزیع موادغذایی به عنوان یک برنامه 
هدفمند برای تامین امنیت غذایی توســط مسئوالن 
کشورها ضروری اســت.وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۰ 
حــدود ۵۷.۵ درصد مــوارد مرگ ومیر در کشــور به 
بیماری هــای غیر واگیــر اختصاص داشــت که این 
آمار در ســال گذشــته ۸۲ درصد موارد مرگ ومیر را 
به خود اختصاص داده اســت و از بعــد اقتصادی نیز 
به ازای افزایــش ۱۰ درصدی بیماری های غیر واگیر، 
نیم درصد میزان رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند.

هدایت حســینی ادامه داد: بیماری هــای غیر واگیر 
بار هزینه های اقتصادی و ســالمتی را به کشــور وارد 
می کنــد. از این  رو توجه به تناســب، تعادل و تنوع در 
مواد غذایی می تواند مســیری درست در پیشگیری از 
بیماری های غیر واگیر باشد.رئیس انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشــور گفت: در حال حاضر 
نزدیــک به دو میلیارد نفر در جهان دچار گرســنگی 
پنهان و عدم سیری سلولی هستند که کمبود ویتامین 
A، D، آهــن، روی و ید از مهم ترین دالیل ایجاد آن 

محسوب می شود.

بــه گفته محققــان، انجام ورزش های هــوازی نظیر 
دویدن و پیاده روی در مقایســه با سایر ورزش ها سه 
برابر بیشــتر در به تعویق انداختن آلزایمر و همچنین 
بهبود عملکرد شناختی در سالمندان موثرتر هستند.
بیماری آلزایمر به عنوان شایع ترین نوع دمانس یا زوال 
عقل، یک اختالل مغزی است که به مروز زمان موجب 
نابودی حافظه و مهارت های فکری می شــود. درحال 
حاضر هیچ درمان قطعی برای این عارضه وجود ندارد.
یافته های محققان نشان می دهد سالمندان در معرض 
خطــر ابتال بــه آلزایمر یا مبتال بــه آلزایمر که تحت 
ورزش های هوازی قرار گرفتند سه برابر بیشتر بهبود 
توانایی فکری و تصمیم گیری تجربه کردند.در حالیکه 
افراد مســن حاضر در گــروه غیرورزشــی با کاهش 
عملکرد شناختی مواجه شدند.اما آن دسته از افرادی 
که شاهد بهبود اندکی در عملکرد شناختی شان بودند 
هر نوع ورزشی را انجام داده بودند.طبق اعالم سازمان 
بهداشت جهانی، افراد بزرگسال مسن الزم است ۱۵۰ 
دقیقه در هفته ورزش متوسط)نظیر پیاده وری تند(، 
۷۵ دقیقــه ورزش هوازی تند، یا تلفیق هردو را انجام 

دهند.

 چاقی باعث چه بیماری هایی
 در کودکان می شود؟

تاثیر ورزش های هوازی بر کاهش 
ریسک ابتال به آلزایمر

سلامت

 غذاهای تقویت کننده مغز

 شلغم یک ســبزی کمتر شناخته شــده در بازار 
اســت، اگرچه دارای برخی از مزایای بهداشــتی 
مرتبط با آن، شــامل توانایی در بهبود ســالمت 
استخوان، محافظت از قلب و جلوگیری از سرطان 
اســت. عالوه بر این، مصرف شــلغم باعث تنظیم 
سوخت وســاز بدن، بهبود گردش خون و افزایش 
سیســتم ایمنی بــدن می شــود. در ادامه به طور 
مفصل، جامع و دقیق به بررســی ویژگی های این 

ماده غذایی پر خاصیت پرداخته می شود.

بهبود سالمت قلب
این ماده غذایی دارای تعدادی مواد مغذی ضروری 
اســت که بدن ما برای داشتن عملکرد مناسب به 
آنها نیاز دارد، ازجمله پتاسیم و فیبر باال. پتاسیم 
به عنــوان یک وازودیالتور عمــل می کند و باعث 
کاهش فشــارخون عــروق خونی و شــریان های 
خون می شــود. این امــر می تواند از پیشــرفت 
همچنیــن  و  آترواسکلروزیس)تصلب شــرائین( 
حمالت قلبی و سکته مغزی در فرد مصرف کننده 
جلوگیری کند. از ســوی دیگر، فیبر غذایی برای 
از جمع آوری کلســترول اضافی از قلب و از پاک 

کردن آن از جریان بدن بسیار مفید است.
کمک به فرایند هضم

اکثــر مردم آگاه هســتند که فیبــر رژیمی برای 
داشــتن فرایند گوارشی مطلوب بسیار مهم است. 
این می تواند به درمان عالئم یبوســت، اســهال، 
گرفتگــی و نفخ و همچنین مشــکالت معده که 
گاهی اوقات در فــرد به وجود می آید، کمک کند؛ 
بنابرایــن فیبر موجود در این ســبزی می تواند به 
افزایــش حجم مدفوع کمک کند و آن را از طریق 
روده حرکت دهــد، درحالی که از آن مواد مغذی 
بیشــتری جذب می کند تا ما از آن در بدن خود 

استفاده کنیم.

بهبود گردش خون
ســطح قابل توجهی از آهن موجــود در این ماده 
غذایی باعث می شــود آنهــا را به عنوان یک منبع 
خوب آهن در نظر بگیرند، اگر از کمبود سلول های 
خونی یا آنمی رنج می برید استفاده از شلغم برای 
رفع این مشــکل مفید است. آهن در شکل گیری 
RBC بدن موردنیاز است که برای حمل اکسیژن، 
تعمیر و اجرای درســت کارکرد سیستم های عضو 
بدن موردنیاز بدن اســت؛ بنابراین، آهن بیشتر به 

معنی کارکرد بهتر برای هر اندام بدن است.

تقویت سیستم ایمنی
ویتامین C و اسید اسکوربیک که در مقادیر زیادی 
در این ماده غذایی وجود دارد، تقویت کننده های 
مهم برای سیستم ایمنی بدن ما هستند. ویتامین 
C می توانــد تولیــد گلبول های ســفید خون و 
آنتی بادی هــا را افزایش دهــد، عالوه بر این عمل 
به عنوان آنتی اکســیدان و کاهنده نگرانی های ما 
در مورد موارد تهدیدکننده مزمن ســالمت مانند 

بیماری های سرطان و قلب مؤثر است.

بهبود قدرت استخوان
کلســیم موجود در این مــاده غذایی می تواند در 
رشد و ترمیم اســتخوان ها به بدن ما کمک کند. 
این امر در افزایش تراکم معدنی استخوان ضروری 
است، به خصوص درزمانی که ما رشد می کنیم و یا 
در معرض ابتالی به آرتریت و پوکی استخوان قرار 
می گیریم. اگــر می خواهید برخی ویژگی ها مانند 
قدرت و اســتقامت را به استخوان های خود اضافه 
کنید، غذاهای غنی از کلســیم را به رژیم غذایی 

خود اضافه کنید.

پیشگیری از سرطان
گذشــته از ویتامین C، شــلغم دارای ســطوح 
قابل توجهــی از ویتامیــن E، منگنز و بتا کاروتن 
است که همه آنها به عنوان آنتی اکسیدان در بدن 
عمل می کنند. این آنتی اکســیدان ها رادیکال های 
آزاد را قبــل از اینکه بتوانند جهش های ســلولی 
بیشتری ایجاد کنند یا در ادامه باعث بروز سرطان 
شــوند را خنثــی می کنند. آنتی اکســیدان هایی 
کــه در این ســبزی ها یافت می شــوند، باعث در 
طوالنی مدت جلوگیــری از ابتالی به بیماری های 
مزمن می شــوند و همیشــه باید به عنوان بخش 

مهمی از رژیم غذایی شما محسوب شوند.

مبارزه با التهاب
ایــن ســبزی  دارای اســیدهای چرب امــگا ۳ و 
ویتامین K اســت.اگر از مشکالت ناشی از التهاب 
رنج می برید می توانید برای غلبه بر آنها از شــلعم 
استفاده ببرید.چربی های »خوب« می توانند باعث 
کاهش التهاب، تعادل کلســترول و افزایش کلی 
سالمتی شــوند؛ بنابراین این برگ ها را بجوشانید 
و از مزایای مصرف آن اســتفاده کنید، به خصوص 

اگر از نقرس، آرتریت یا درد مزمن رنج می برید.

 همه خواص شلغم

سالمتی

قصوری در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد رخ نداده است

 سالمتی
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آییــن افتتاحیــه 103 هزارمین واحد مســکونی 
روستایی در اســتان لرستان به مناسبت چهلمین 
ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی در 
روستای وره زرد شهرستان پلدختر با حضورعلیرضا 
تابش رییس بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشور 

برگزار شد.
در این مراســم مدیر کل بنیاد مســکن لرســتان 
بــا بیان ایــن مطلب که شــاهد بهره بــرداری از 
103هزارمین واحد مسکن روستایی لرستان بوده 
ایم که مقاوم ســازی در برابر بالیای طبیعی ونیز 
اصول و ضوابط فنی به خوبی در این واحدها رعایت 
شده است،گفت: در سال جاری 7هزار واحد مسکن 
سهم استان لرســتان بود که از این تعداد 5 هزار 
واحد تخصیص ابالغ شده وعمدتا به سیستم بانکی 
معرفی شــده اند و در مراحل عقد قرارداد هستند 
که حدود 2 هزار مورد از آن ها از طریق سیســتم 
بانکی عقد قرارداد و امیدواریم تا پایان سال قرارداد 

تمامی آنان بسته شود.
ســاخت 2 هزار و 300 واحد مســکن روستایی با 
اعتباری بالغ بر 57 میلیارد و 500 میلیون تومان از 
دهه فجر سال گذشته تا امسال از دیگر مواردی بود 
که مهندس مســعود رضایی به آن اشاره و تصریح 
کــرد: میانگین اعتباراین تســهیالت 25 میلیون 
تومان می باشد ونیزبخشی اعطای وام بالعوض تا 
سقف 5 میلیون تومان به شکل میانگین نیز صورت 
گرفته است و این مسکن نیز نمونه ای از واحهای 

مذکور است.
وی با اشــاره به شــاخص بهره مندی روستاها از 
مسکن مقاوم، گفت: حدود 70 هزار واحد از مسکن 
روســتایی نیاز به مقاوم سازی دارد، مسکن استان 
بر اســاس شاخص ها 68 درصد مقاوم سازی شده 
که عمدتا حدود 40 درصد از ســطح مقاوم سازی 
کشورجلوتر است و این بدین معنی نیست که نیاز 

به مقاوم سازی وجود ندارد. 
در ادامه رییس بنیاد مســکن کشــور در جریان  
بازدید از مناطق سیل زده روستاهای پلدختراظهار 
داشــت: بازدید اخیر به خاطر مســئله ســیل در 
لرستان است تا از این طریق بتوان میزان خسارات 
وارده را برآورد کرده و از طریق ردیف بودجه 10 و 

12 دولت بررسی و جبران کرد.
مهندس علیرضا تابش تصریح کرد:خســارتی که 
به اســتان از طریق ســیل وارد شده برای مسکن 
ناچیزاست ویک ســری تعمیرات در1300 تا 

1400 مســکن روستایی و  1000واحد در شهرها 
برآورد شده است که در صورت تطبیق با واقعیت، 
اعطای ســقف وام تعمیراتی بالعوض و سقف وام 
احداثی بالعــوض برای این افــراد در نظر گرفته 

خواهد شد. 
وی با بیان این مطلب که ســاخت دیواهای حایلی 
که در روســتا برای طرح هــای هادی وجود دارند 
در اثر ســیل تخریب شده اند و جابه جایی برخی 
از واحدهای مســکونی در روســتاها و در خارج از 
روستاها مدنظر اســت، گفت:تعداد پروژه و میزان 
بــرآورد اعتبارایــن پروژه ها از طریــق ماده 10 و 
12حــوادث پیشــنهاد و مورد تامیــن اعتبار قرار 

خواهند گرفت.
تابش ادامه داد: در ســال جــاری بیش از 65 هزار 
واحد مسکونی در روستاها به بهره برداری رسیده 
و حدود بیش از 35 هزارواحد در روستاها از طریق 
حوادث به بهره برداری رســیده اند. وی با اشاره به 
طرح های بنیاد مســکن در کشــور افزود: در واقع 
طرح جدید به منظور ادامه وضعیت موجود است و 
طرح کلی که با کمک وزارت مسکن و شهرسازی 
اجرا خواهد شــد حضور در بافت های فرســوده و 
حاشیه نشین دراستان های مسئله سازمی باشد که 
استان سیستان و بلوچستان و استان خوزستان در 
حال بررسی هستند و برای 25 هزار واحد مسکونی 
بافت فرســوده و حاشیه نشین ماموریت داده شده 
است. همچنین طرح اقدام ملی برای اجرای 100 
هزار واحد مســکن شهری است که با تامین منابع 
به سرعت شروع خواهد شد.  وی در پاسخ به سوال 
خبرنگار صدای رسا مبنی بر افزایش قیمت ها در 
بخش مصالح ســاختمانی و احتمال افزایش سقف 
تسهیالت مسکن، گفت:با توجه به تورم و افزایش 
قیمت مصالح در زمینه افزایش میزان وام  به هیئت 
دولت پیشــنهاد شده که میزان تسهیالت و وام ها 
افزایش یابد و در صورت تصویب سقف وام مسکن 
در روستاها به 35 تا 40 میلیون تومان افزایش می 
یابــد که این منوط به تصمیم هیئت دولت خواهد 

بود. 
رییس بنیاد مسکن کشور در پاسخ به سوال دیگر 
صدای رســا در خصوص عدم توجــه به معماری 
اسالمی ،افزود: در زمینه اهمیت بهسازی و مقاوم 
ســازی معماری اسالمی در معماری اسالمی یکی 
ازاصول مقاوم  ســازی است و در واحد هایی که با 
همکاری بنیاد مسکن ساخته می شوند این مسئله 
لحاظ شده تا ضوابط طرح هادی در روستاها وطرح 
جامع تفصیلی درشــهرها کامال رعایت شود البته 
نمای داخل ساختمان بنا به سلیقه افراد می باشد 
که با رعایت اصول توسط ناظرین و بدون دخالتی 

در سلیقه افراد می باشد.  
در سفر رئیس بنیاد مســکن به شهرستان دلفان 
مدیر کل بنیاد مســکن لرســتان از افتتاح پروژه 
اجرای طرح هادی دهنو چواری شهرســتان دلفان 
بمناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند 

انقالب اسالمی  خبر داد.
رضایی اظهار داشــت: با توجه به وظیفه و رسالتی 

که بنیاد مســکن دارد در ایام اهلل دهه فجرامسال 
درســطح اســتان 69 پروژه اجرای طرح هادی با 
اعتباری بالغ بر 33 میلیارد تومان به بهره برداری 

می رسد.
وی گفت: تعداد 8 پروژه با اعتبار 3 میلیارد و 300 
میلیون تومان مربوط به شهرســتان دلفان اســت 
یــا به عبارتی 10 درصد ایــن میزان اعتبار به این 

شهرستان اختصاص یافته است.
وی ادامــه داد: عقــب ماندگی نــرم اجرای طرح 
شهرستان دلفان خیلی با میانگین کشوری فاصله 
زیادی داشت که با حمایت، هماهنگی و هم افزایی 
صورت گرفته در مجموعه فرمانداری، بخشداری و 
مجموعه معاونت عمرانــی و در راس آن ها بنیاد 
مسکن با تجمیع اعتبار دهیاری ها و بنیاد مسکن 
جهش بســیار خوبی ایجاد شده و از 32 درصد در 
سال 96 در سطح استان به نرم 40 درصد در سال 

جاری رسیده است.
وی گفت:ایــن میزان برای شهرســتان دلفان 23 
درصد بود که امروز این میزان به 33 درصد رسیده 
اســت و 5 درصد هم از نرم استانی پیشی گرفته 
و 11 تا 12 درصد افزایش یافته اســت که نیاز به 

برنامه جبرانی برای شهرستان دلفان است.
مدیر کل بنیاد مســکن اظهار داشت: خوشبختانه 
درزمینه صدورسند جهش خوبی ایجادشده است 
و در زمینه مسکن روســتایی 2هزار و300 واحد 
مســکن روســتایی در دهه فجر افتتاح شده که 
ســهم عمده ای از این تعداد که 550 واحد اســت 
به شهرســتان دلفان تعلق دارد ودر واقع این رقم 
بسیار خوب و چشمگیری است.  در ادامه علیرضا 
تابش رییس بنیاد مسکن کشــوراظهار داشت: از 
اجرای طرح هادی در روستای دهنوچواری بسیار 
خشــنودم. وی گفت:با توجه اینکــه نرم اعتبارات 
کشوری ساالنه برای بازسازی به میزان 2 تا 3 هزار 
روستا است وبه همین تعداد هم روستا بازسازی و 
تکمیل می شــود در صورت اینکه میزان اعتبارات 
به اندازه کافی باشــد این میزان می تواند به 4 تا 5 
هزار روســتا در سال نیز برسد.  تابش ادامه داد:در 
جلســه ای که تشکیل شــده مقرر شده برای رفع 
عقب افتادگی این شهرســتان 14 میلیارد تومان 
اعتبارعمرانی روســتایی در غالب ســهمیه قیر به 
سهمیه اســتان افزوده شود، ســهمیه استان 12 
میلیارد اســت و این 14 میلیارد به آن اضافه شده 
که برای شهرستان نورآباد نیز2 تا 3 میلیارد دیگر 
اضافه تخصیص در نظر گرفته شــده اســت. وی 
افزود:طرح دیگری که اولویت دارد بهســازی و نو 
سازی واحدهای مســکونی است تا در طی حادثه 
تخریب نشــوند وازاین طرح امکانات در تسهیالت 
بانکی بایستی بیش ازاین استفاده کنیم ومقر شده  
500 واحد مســکونی اضافه بر سهمیه داده شده 
و با اعطای ســقف تســهیالت 25 میلیون تومانی 
بتوان راندمان بهتــری گرفت و عالوه بر این 500 
واحــد 5 میلیون تومانی از حســاب 100 امام به 
این شهرستان اختصاص یابد که رقم قابل توجهی 

است.

تابیدن مهر تابش بر لرستان

نماینده ولی فقیه در لرســتان با بیان علل 
ترس استکبار جهانی از کشور، اظهارکرد: 
دشمنان از پیشــرفت علمی کشور هراس 
در  میرعمادی  ســیداحمد  آیت اهلل  دارند. 
مراسم اســتانی زنگ انقالب در دبیرستان 
شاهد مهر خرم آباد، اظهارکرد: امام رابطه 
خوبی با مردم داشــت و نســبت به مردم 
مهربان بود و در مقابل مردم ارتباط خوبی 

با امام داشتند. 
وی به قاطعیت امام خمینی)ره( نســبت 
به دشــمنان اشاره و با ذکر این مطلب که 
امام راحل)ره( نســبت به آمریکا ســازش 
نمی کرد، ادامه داد: امــام می فرمود ما به 

آمریکا اعتنا نمی کنیم. 
آیــت اهلل میرعمادی به چهلمین ســالگرد 
پیروز انقالب اسالمی ایران اشاره و با طرح 
این ســوال که مهم ترین دستاورد انقالب 
اســالمی ایران چیســت، افــزود: ثمرات 
انقالب پیشــرفت های علمی و  شــاخص 

استقالل سیاسی است. 
نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه 
امروز رشــد علمی در کشــور یازده برابر 
شــده اســت، اضافه کرد: امــروز مقاالت 

و خالقیت هــای علمی فراوان اســت این 
در حالی اســت که هیچ کشــوری در دنیا 
ســرعت پیشــرفت علمی به مانند ایران 
نــدارد کمااینکه کشــور در زمینه هوافضا 
ســلول های بنیادی نظامــی فعالیت های 

دانش بنیان سرآمد است. 
امام جمعــه خرم آباد با بیــان اینکه امید 
رهبری به جوانان اســت چراکه جوانان با 
پیشرفت علمی می توانند نیازهای کشور را 
برآورده کنند، افزود: علت اصلی دشــمنی 

استکبار پیشرفت علمی کشور است.
 آیــت اهلل میرعمادی با ذکر این مطلب که 
هیچ کشوری در دنیا مانند ایران استقالل 
ندارد، یادآور شــد: مهم ترین شعار انقالب 

اسالمی استقالل است.  

لرستان به خاطر داشتن 
دانش آموزان مستعد آینده خوبی 

دارد
استاندار لرســتان گفت: شناخت نیازهای 
جامعه دانش آموزان را به عناصر ارزشمند 

تبدیل خواهد کرد.
دکتر سید موسی در مراسم نواختن زنگ 
انقــالب با بیــان اینکه دانش آمــوزان با 
مطالعه و اجتماعــی کردن خود می توانند 
ارتباط خوبی با جامعه برقرار کنند، اظهار 
کرد: شناخت نیازهای جامعه و آشنایی با 
مسائل سیاسی، ملی و جهانی دانش آموزان 
را به عناصر ارزشــمندی برای آینده ایران 
اســالمی و به ویژه اســتان تبدیل خواهد 

کرد.

وی وجود ســرمایه انسانی را از پتانسیل ها 
و ظرفیت های اســتان برشــمرد و تصریح 
کرد: لرستان با داشــتن سرمایه انسانی و 
پتانســیل های فراوان آینده خوبی خواهد 

داشت.
استاندار لرســتان الزمه پیشرفت را تالش 
جوانان و دانش آموزان دانست و با تاکید بر 
کســب علم و دانش توسط جوانان، افزود: 
با وجود جوانان مســتعد، لرستان به تراز 

استان های توسعه یافته نزدیک می شود.
خادمی با اشاره به اینکه پیشرفت و توسعه 

اســتان با تالش جوانان محقــق و عملی 
می شود، افزود: پیشرفت های علمی جوانان 
نقش اساســی در توسعه همه جانبه کشور 

ایفا می کند.
وی بیان کرد: وظیفه ما ایجاد فضای نشاط 
انگیز، آموزشــی، علمی و تجربی مناسب 
است و در مقابل دانش آموزان وظیفه دارند 
با تالش و کوشــش جهت یادگیری و علم 
آموزی بــرای خدمت به نظــام جمهوری 
اسالمی ایران در آینده خود را آماده کنند.

استقالل، آزادی و دینداری
 سه خواسته مهم ملت ایران

 در طول تاریخ
مدیرکل آموزش و پرورش لرســتان گفت: 
در طول تاریخ استقالل، آزادی و دینداری 
سه خواسته مهم ملت ایران در طول تاریخ 

است.
رضا زینی وندمقدم در مراسم استانی »زنگ 
انقالب« در دبیرستان شاهد مهر خرم آباد، 
اظهارکرد: ملت ایران ســه خواســت مهم 

تاریخی داشته است و آن استقالل، آزادی 
و دینداری اســت و همه مبــارزات ملت 
شریف ایران در طول تاریخ برای دستیابی 
به این ســه خواسته بود. وی با بیان اینکه 
مرور نهضت های معاصر نشان می دهد که 
ایران برای دســتیابی به خواسته ها از هیچ 
کوششی فروگذار نکرده است، اضافه کرد: 
ملت ایــران همواره اســتقالل و آزادی و 
دینداری را به عنوان آرمان های خود مدنظر 

داشته است .
زینی وندمقــدم با ذکر ایــن مطلب که در 
برای  مشــروطه خواهان  مشروطه،  انقالب 
آزادی تالش کردند اما به مقوله اســتقالل 
توجه نشد، ادامه داد: در ملی شدن صنعت 
نفت تالش برای دســتیابی به اســتقالل 

اقتصادی بود اما معنویت در محاق رفت و 
سبب شد نتیجه مدنظر حاصل نشود. 

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره 
به اینکه در انقالب اســالمی مردم امام را 
ناجــی و رهبر خود یافتنــد، تصریح کرد: 
کالم، راه و آرمــان امام چــراغ راه ملت و 

تابلوی مســیر بــود چراکه حضــرت امام 
سه خواست اســتقالل آزادی و دینداری 
را در خــود جمع کرد. وی بــا بیان اینکه 
حضرت امام)ره( هم مردم را می شــناخت 
هم شــرایط اســتقالل را می دانست و از 
دین آگاهی کامل داشت، افزود: در شرایط 
امروزی نیز اســتقالل، آزادی و دینداری 
توســط رهبر انقالب به عنوان خلف صالح 
حضرت امــام)ره( در حال جریان اســت. 
زینی وندمقدم با اشــاره بــه اینکه انقالب 
منشا اثرات ارزشــمندی برای ملت ایران 
و مســلمانان جهان بوده است، اضافه کرد: 
نرخ پوشــش تحصیلی قبل از انقالب ۴۵ 
درصد بود و امروز در نرخ پوشش تحصیلی 

به ۹۴ درصد رسیده است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره 
به اینکه پیــش از انقالب نرخ باســوادی 
کشــور ۳۴ درصد بوده و امروز این رقم به 
۹۳ درصد رســیده اســت، اضافه کرد: در 
سال جاری بیش از ۸۰ پروژه مهم آموزشی، 
فرهنگی، ورزشــی و اداری در اســتان با 
اعتبــار ۱۲۰ میلیارد در حال اجراســت. 

عکس از ایرنا

طنین زنگ انقالب در استان


