
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان:

از محل صندوق توسعه ملی اعتبارات چشمگیری به حوزه آبخیز اختصاص داده شده است
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همه مقدمات الزم برای آزمون استخدامی مهیاست
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شناسایی 406 کودک کار در لرستان
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مدیرکل تامین اجتماعی لرستان:

حیات و شکوفایی اقتصادی کشور مرهون پایداری 
کارآفرینان است
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در شورای عشایر لرستان مطرح شد:

تولید ۱۲ هزار ُتن گوشت قرمز توسط عشایر لرستان
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کودکان کار؛ مجموعه ای از چند آسیب
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ساماندهی و ایمنی سفرهای نوروزی یک اولویت است
صفحه4

پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد 
پس از ۱۸ سال زمان افتتاح به خود ندید؛ 

وعده ها باز هم تمدید شد 
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شماره 6/ قیمت: 1000 تومانسه شنبه ۱4 اسفند ۱397/ ۲7 جمادی الثانی ۱440/ 5 مارس ۲0۱9 

شــهرداري كوهدشــت در نظــر دارد بــر اســاس مجــوز شــوراي محتــرم اســامي شــهر، نســبت بــه فــروش امــاك 
بــا کاربــری  تجــاري و مســكوني واقــع در ســطح شــهر از طريــق برگــزاری مزايــده عمومــی بــه شــرح ليســت ذيــل اقدام 
نمايد.متقاضيــان مــي تواننــد جهــت دريافــت اســناد مزايــده بــه دبيرخانــه شــهرداري و يــا ســايت شــهرداری کوهدشــت 

بــه آدرس http://koohdasht.ir مراجعــه نماينــد.

قیمت پايه كاربريمتر مربعمشخصات ملك)آدرس(رديف
هر متر مربع

مبلغ تضمین

شهرك شهید رجايي ،تقاطع خیابان يادگار 1
امام)ره( و خیابان 12 متري سوم

166.790.000 ريال13.000.000 ريالمسكوني256.60

خیابان 12 متري منشعب از خ 20متري 2
شهید قدرت اله عبديان

70.000.000  ريال7.000.000  ريالمسكوني200

شهرك باهنر ، خیابان 12 متري منشعب از 3
خ 20متري

70.000.000ريال7.000.000 ريالمسكوني200

فاز يك فرهنگیان خ 16 متري منشعب از 4
خیابان اصلي

60.000.000 ريال6.000.000 ريالمسكوني200

میدان امام حسین خیابان 30 متري روبروي 5
ترمینال

52.000.000 ريال10.000.000 ريالتجاري104

پاساژ گودرزي میدان شهدا خیابان بازارچه 6
)مغازه شماره 2(

91.350.000 ريال100.000.000 ريالتجاري18/27

پاساژ گودرزي میدان شهدا خیابان 7
بازارچه)مغازه شماره 4(

91.350.000 ريال100.000.000 ريالتجاري18/27

نوبت دوم آگهي مزايده عمومي

شرايط:
۱.توزیع اسناد بمدت از تاریخ 97/۱2/۱4 تا پایان وقت اداري روز دوشنبه 97/۱2/20

2.مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 97/۱2/2۱ مي باشد.
3.جلسه برگزاري مزایده روز چهار شنبه مورخ 97/۱2/22 مي باشد.

4.متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده برای هر قطعه زمین بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بحساب شماره 
0۱07۱4۸07۸002 نزد بانک ملی شعبه پارک شهر براساس جدول فوق تهیه و اصل فیش آنرا به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند در غیر 

5.اینصورت مجاز به شرکت در مزایده و اعالم قیمت پیشنهاد نخواهند بود.
6.هزینه های پروانه ساخت، نقشه، نقل و انتقال، نشر آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری جهت برآورد ارزش ملک بر عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
7.شهرداری در رد یاقبول هریک از پیشنهادها مجاز و تام االختیار است. 

۸.براساس ماده۸آیین نامه مالی شهرداریها مبلغ سپرده شرکت در مزایده برنده اول،دوم تا زمان واگذاری زمین به برنده اول،مسترد 
نخواهدشد وچنانچه برنده اول از تاریخ ابالغ حداکثر به مدت یک هفته از انجام معامله خودداری نماید،سپرده او به نفع شهرداری 
نفع  به  نیز  آنان  نشوند سپرده  معامله  انجام  به  نیز حاضر  برنده دوم  ابالغ شهرداری چنانچه  و درصورت  کوهدشت ضبط خواهدشد 

شهرداری ضبط خواهد شد.
9. سایرشرایط در اسناد مزایده قید میگردد.

۱0.قطعات موصوف به باالترین قیمت پیشنهادي و به صورت نقدي فروخته خواهد شد. 
۱۱.پیشنهاداتي که براي خرید زمین بجاي طلب و بدهي پیمانکاري باشد در جلسه باز نخواهند شد.

سجاد طرهاني۱2. شرکت کنندگان مختار به حضور در جلسه بازگشائي پیشنهادات مي باشند.
شهردار کوهدشت



سه شنبه 14 اسفند 1397/ شماره 26

ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــا  ــری ب ــت خب ــتان در نشس ــتان لرس اس
اصحــاب رســانه گفــت: از محــل اعتبــارات 
اعتبــارات  ملــی،  توســعه  صنــدوق 
چشــمگیری بــه حــوزه آبخیــز اختصــاص 

ــت. ــده اس داده ش
شــیرزاد نجفــی بــا اشــاره بــه اینکــه، 
ــز  و  ــوزه آبخی ــارات در ۱۸ ح ــن اعتب ای
در تمامــی شهرســتان های اســتان هزینــه 
شــده اســت خاطرنشــان کــرد:  ۱3 تنــوع 
اقلیمــی در ســطح کشــور موجــود اســت 

ــت. ــتان اس ــم آن در لرس ــه ۱۱ اقلی ک
ــت و  ــا عنای ــال ب ــت: امس ــان داش وی بی
درایــت مقــام معظــم رهبــری اعتبــار 
خاصــی بالــغ بــر 200 میلیــون دالر بــرای 
ــد  ــه ش ــر گرفت ــزداری در نظ ــوزه آبخی ح
ــزان، 2۱  ــن می ــتان از ای ــهم لرس ــه س ک

ــود. ــان ب ــون توم ــارد و 2۸0 میلی میلی
ــتان  ــی لرس ــع طبیع ــزود: مناب ــی اف نجف
در بیــن اســتان های زاگــرس بی نظیــر 
اســت بطوریکــه در لرســتان 6 هــزار و 
ــرای هــر نفــر ســرانه جنــگل  900 متــر ب
داریــم در حالــی کــه ایــن میــزان در 

ســطح کشــور کمتــر از دو هــزار متــر 
ــت. اس

مدیــر کل منابــع طبیعــی اســتان بــه 
اقدامــات منابــع طبیعــی لرســتان طــی 2 
ســال اخیــر اشــاره و عنــوان کــرد: امســال 
در ســطح اســتان و در بحــث اجــرای 
ــان  ــت گیاه ــی و کاش ــات بیولوژیک عملی
ــار  ــزار و 500 هکت ــش از 5 ه ــی بی داروی
ــه اســت. ــی صــورت گرفت ــات احیای عملی
بحــث  در  کــرد:  خاطرنشــان  نجفــی 
ــز  ــات در اراضــی شــیب دار نی توســعه باغ
ــات  ــار عملی ــش از 2500 هکت ــال بی امس
چالــه کنــی و کاشــت نهــال انجــام شــده 

ــت. اس
ــار کشــت  ــک هکت ــه ی ــان اینک ــا بی وی ب
گیاهــان دارویــی ماننــد زعفــران 43 برابــر 
ــادآور  ــراه دارد، ی ــه هم ــد ب ــدم درآم گن
از  مراقبــت  و  گشــت  بحــث  در  شــد: 
ــار  ــون و ۱00 هکت ــی  2 میلی ــی مل اراض
اراضــی ملــی در لرســتان وجــود دارد کــه 
ــدود ۸0  ــط ح ــا توس ــت از آنه کار حفاظ

ــود. ــام می ش ــر انج نف
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب مدی
ــطح  ــق در س ــش حری ــه کاه ــتان ب لرس
جنــگل  هــا اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
امســال بیــش از ۱00 مــورد حریــق وجــود 
داشــته کــه بــا  کمــک دیده بان هــا ، 
جوامــع محلــی و بســیج در چنــد دقیقــه 
مهــار شــدند و توانســتیم میــزان حریــق را 

ــن حــد ممکــن برســانیم. ــه کمتری ب
ــذب ۱0  ــا ج ــال ب ــد: امس ــادآور ش وی ی
ــق  ــار طبیعــت در اســتان، موف هــزار همی
شــدیم تعــداد همیــاران اســتان را بــه 35 
هــزار نفــر برســانیم کــه در پــی آنیــم ایــن 

میــزان را بــه 50 هــزار نفــر برســانیم.
ــا  ــال 97 ب ــه در س ــان اینک ــا بی ــی ب نجف

۱600 متخلــف حــوزه منابــع طبیعــی در 
ــت،  ــده اس ــورد ش ــی برخ ــع قضای مراج
افزود:حــدود 450 هکتــار از اراضــی ملــی 
ــل  ــد شــد و در مقاب ــع ی در ســال 97 خل
بیــش از 500 هکتــار از اراضــی ملــی 
بــرای اشــتغال زایــی و توســعه اســتان بــه 

ــذار شــده اســت. ــردم واگ م
مدیــرکل منابــع طبیعــی لرســتان بــه 
و  زد  گریــزی  نیــز  بلــوط  زوال  بحــث 
عنــوان کــرد: هــم اکنــون 620 هــزار 
هکتــار از جنگل هــای لرســتان مبتــا 
ــه زوال  ــی از جمل ــای جنگل ــه بیماری ه ب

ــتند. ــوط هس بل

ــی  ــیب برخ ــه آس ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ــی  ــع طبیع ــه مناب ــی ب ــای عمران پروژه ه
ــود:  ــح نم ــرد و تصری ــاره ک ــتان اش لرس
میلیــارد   93 خــرم زال  آزادراه  ســاخت 
ــیب  ــتان آس ــای لرس ــه جنگل ه ــان ب توم
زد امــا یــک ریــال خســارت جبــران نشــد.
وی عنــوان کــرد: در بحــث ریزگردهــا 
لرســتان بیشــترین آســیب را می بینــد 
ــی  ــارات مل ــال از محــل اعتب ــک ری ــا ی ام
ــت  ــارات پرداخ ــن خس ــران ای ــرای جب ب
ــد ،  ــن باورن ــر ای ــه ب ــرا ک ــود چ نمی ش

ــدارد. ــرد ن ــون ریزگ ــتان کان لرس
تمامــی  از  گفــت:  پایــان  در  نجفــی 
در  همیشــه  کــه  اســتان  خبرنــگاران 
راســتای اعتــای منابــع طبیعی دلســوزانه 
ــع طبیعــی هســتند و در  ــاور مناب ــار و ی ی
ــچ  ــی از هی ــع طبیع ــار مناب ــار اخب انتش
نهایــت   ، کوششــی فروگــذار نیســتند 

تشــکر و امتنــان را دارم.
گفتنــی اســت کــه در پایــان این نشســت، 
ــکاری  ــرح جنگل ــگاران از ط ــی خبرن تمام
»انــاردر« دیــدن نمــوده و بــه کاشــت 
درخــت در ایــن عرصــه مبــادرت ورزیدنــد.

مدیـر  حضـور  بـا  مراسـمی  در 
اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل 
لرسـتان،اصحاب فرهنـگ و هنـر و 
ادبیـات  بـه شـعر و  عاقـه منـدان 
سـرای  غـزل  بازونـد،  از،مهتـاب 

شـد.  تجلیـل  لرسـتان  معاصـر 
رضـا  حمیـد  االسـام  حجـت 
حنـان در ایـن مراسـم کـه شـامگاه 
مـاه سـال  اسـفند  نهـم  پنجشـنبه 
جـاری بـه همت انجمن شـعر لرسـتان،کافه ایونت پـاس و مجتمع 
تجـاری بعثـت مـال در تاالر شـهید آوینـی مجتمـع فرهنگی هنری 
ارشـاد خـرم آبـاد برگزار شـد،گفت:بنا بـر آیـات و روایات هـر آنچه 
در جهـان وجود دارد برای انسـان خلق شـده اسـت و ارزش انسـان 
بـه کرامـت اوسـت، کرامتـی کـه  گاهی ذاتی اسـت که همـان عقل 
و خـرد اسـت و گاهی اکتسـابی کـه تمام ظرفیت ها و اسـتعدادهای 
نهفتـه در درون فـرد را شـامل می شـود که با بالقوه شدن،انسـان را 

در مسـیر کمـال قـرار مـی دهد. 
وی افزود:کرامـت ذاتـی و اکتسـابی انسـان بایـد در مسـیر حقیقـی 
خلقـت انسـان کـه همـان کمـال اسـت قـرار گیـرد و حـس نـوع 
دوسـتی و انسـان دوسـتی،کرامت ذاتـی و اکتسـابی را در مسـیر 
کمـال قـرار مـی دهد و هـم زیسـتی و درک متقابل بـدون هر گونه 
کینـه و دشـمنی اسـت که مـی تواند مسـیر کمال را همواره سـازد.

مدیـر کل فرهنگ و ارشـاد اسـامی لرسـتان تصریح کرد:انسـان ها 
سـه دسـته انـد یک دسـته نـه برای خـود منفعـت دارند و نـه برای 
جامعـه، دسـته دوم بـرای خـود نفـع دارنـد ولی بـرای جامعـه نه و 
دسـته سـوم هـم بـه خـود و هم بـه جامعـه منفعـت می رسـانند و 
فکر و اندیشـه های این دسـته از انسـان هاسـت که در طول تاریخ 

زمینـه سـاز تحوالت بزرگ شـده اسـت.
حنـان در پایـان تصریـح کرد:بانـوی هنرمنـد مهتـاب بازونـد از آن 
دسـته افـرادی اسـت که هم بـرای خود و هـم برای جامعـه منفعت 
داشـته اسـت و بـه صراحـت عـرض می کنم کـه او مـا و جامعه نیاز 
نـدارد و ایـن مـا و جامعـه مـا و ادبیـات ماسـت کـه نیازمنـد فکر و 

اندیشـه ی امثـال این هنرمند اسـت. 

از  لرسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
شناسـایی 406 کـودکار در اسـتان 

داد. خبـر 
جلسـه  در  توکلـی  زهـرا  فاطمـه 
شـورای مبـارزه با مواد مخدر اسـتان 
اظهـار کـرد: از ابتـدای مهـر امسـال 
تاکنـون 267 نفر در کمـپ ماده ۱6 

پذیـرش شـدند.
وی اضافـه کـرد: از ایـن تعـداد ۱00 

نفـر بـا حمایـت خانـواده ترخیص شـدند.
توکلـی ادامـه داد: همچنیـن طی این مدت 9۸ نفر در آسـتانه تحمل 
پاییـن را بـه مراکـز سـرپایی کـه تحت نظـر علـوم پزشـکی اسـت را 
معرفـی کرده ایـم. مدیرکل بهزیسـتی لرسـتان گفت: بحث آسـیب ها 
خیلـی جـدی اسـت و ورای از وظایـف باید به عنوان یک شـهروند به 

آن ویژه نـگاه کنیم.
وی درخصـوص سـاماندهی کودکانکار نیز بیان کـرد: در این خصوص 
۱۱ دسـتگاه دخیـل هسـتند و هـم اکنون کارگـروه کـودکان کار در 

اسـتان فعال شـده است.
توکلـی از ایجـاد دو مرکـز کـودکان کار در اسـتان طـی سـال جاری 
خبـر داد و گفـت: 406 کـودک کار در اسـتان شناسـایی شـده و 

مسـتمری 270 نفـر از آنهـا برقـرار شـده اسـت.

هـوای  قانـون  اجـرای  منظـور  بـه 
پـاک و بررسـی راهکارهـای کاهـش 
کارگـروه  جلسـه  هـوا،  آلودگـی 
آلودگـی هـوای اسـتان لرسـتان در 
تاریـخ ۱2 اسـفند ۱397 به ریاسـت 
اسـتانداری  عمرانـی  امـور  معاونـت 

گردیـد. تشـکیل 
اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کل محیط زیسـت لرسـتان: جلسـه 
کارگـروه آلودگـی هوای لرسـتان به منظـور اجرای قانـون هوای پاک 
و تعییـن وظایـف دسـتگاه هـای ذیربـط و انجـام اقدامـات عملی در 
ایـن خصـوص در محل سـالن جلسـات معاونـت عمرانی اسـتانداری 
برگـزار گردیـد. در ایـن جلسـه کـه با حضـور اعضـاء کارگـروه برگزار 
شـد، مهـرداد فتحی مدیرکل حفاظت محیط زیسـت لرسـتان ضمن 
ارائـه گزارشـی از نحـوه تصویب و ابـاغ قانون هوای پـاک بر ضرورت 
اجـرای آن تاکیـد نمـود. فتحـی بیرانوند با اشـاره به اهمیـت و تاکید 
دولـت بـر اجرایی شـدن قانون هـوای پاک گفت: بر اسـاس این قانون 
مسـئولیت نظـارت بـر حسـن اجـرای آن بر عهـده سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت می باشـد و این اداره کل بر همین اسـاس نسـبت به 
نظـارت بـر اجـرای ایـن قانون توسـط همه دسـتگاه ها اقـدام خواهد 
نمـود. ایشـان بـا اشـاره بـه قانـون هـوای پـاک و نقـش محـوری که 
بـرای صـدا و سـیما در آن تعییـن شـده اسـت گفـت: صـدا و سـیما 
بـا فرهنـگ سـازی و سـاخت برنامـه هـای آموزشـی می توانـد نقش 
مهمـی در رفع مشـکات آلودگـی هوا ایجاد کنـد. معاونت هماهنگی 
امـور عمرانـی اسـتانداری با اشـاره به تاثیر پذیری اسـتان لرسـتان از 
کانـون هـای گـرد و غبـار غـرب و جنوب کشـور خواسـتار تخصیص 
اعتبـار ویـژه مبـارزه بـا ریزگردها به اسـتان لرسـتان شـد. مرادپور با 
بیـان اینکـه اجـرای قانـون هـوای پـاک یـک الزام اسـت گفـت: عدم 
اجـرای قوانیـن در ایـن زمینـه باعـث مـی شـود در آینده نـه چندان 
دور بـا مشـکات جـدی آلودگـی هوا مواجه شـویم. ایشـان با اشـاره 
بـه عرضه سـوخت یـورو 4 در ۱۱ جایگاه در سـطح اسـتان را اقدامی 
خـوب در راسـتای کاهـش آلودگی هوا دانسـت. در پایان این جلسـه 
بـا بررسـی مواد آئیـن نامه، وظایف دسـتگاه ها تفکیـک و جهت اجرا 

بـه آن هـا اباغ شـد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان:

از محل صندوق توسعه ملی اعتبارات چشمگیری به حوزه آبخیز اختصاص داده شده است

 رئیس جهاد دانشـگاهی لرسـتان گفـت: همه مقدمات 
الزم برای آزمون اسـتخدامی مهیاست.

دکتر سـید علـی نـادر دهقانی الوار بیان کرد: ششـمین 
دوره آزمـون اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایـی اسـتان 
همزمـان بـا سراسـر کشـور، جمعـه ۱7 اسـفند برگزار 

می شـود.
وی افـزود: ایـن آزمـون در شـش شهرسـتان خرم آبـاد 
شـامل شـرکت کنندگانی کـه محـل آزمـون را خرم آباد 
شـامل  بروجـرد  و   کرده انـد  انتخـاب  دوره  و  الشـتر 
و  ازنـا  شـامل  الیگـودرز  نورآبـاد،  دورود،  و  بروجـرد 
و  رومشـگان  و  پل دختـر  شـامل  پل دختـر  الیگـودرز، 

کوهدشـت برگـزار خواهـد شـد.
بـرای  درمجمـوع  کـرد:  اضافـه  دهقانی الـوار  دکتـر 
ششـمین دوره آزمون اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایی 
۱6 حـوزه امتحانـی در ایـن 6 شـهر بـر اسـاس میـزان 

اسـت. نظـر گرفته شـده  شـرکت کنندگان  در 
از  کـرد:  تأکیـد  لرسـتان  دانشـگاهی  جهـاد  رئیـس 
شـرکت کنندگان و متقاضیـان تقاضا داریـم، چهاردهم 

و پانزدهـم اسـفندماه بـرای رفـع نقـص بـه باجه هـای 
خرم آبـاد،  شهرسـتان های  در  شـده  درنظرگرفتـه 
اصـاح  بـه  نسـبت  و  مراجعـه  و کوهدشـت  بروجـرد 
مـدارک خـود اقـدام کننـد. عضـو هیئت علمـی جهـاد 
دانشـگاهی لرسـتان یادآور شـد: این آزمون در اسـتان 
خیلـی  اسـتقبال  بـا  کشـور  اسـتان های  همـه  ماننـد 

خـوب متقاضیـان مواجـه شـده اسـت.
دکتـر دهقانی الـوار اضافـه کـرد: در اسـتان 7536 نفـر 
در رشـته های مختلـف بـرای  آزمـون ثبت نـام کرده اند 
کـه بیشـترین تعـداد متقاضیـان مربـوط بـه خرم آبـاد 
و  کوهدشـت و کمتریـن مربـوط بـه شهرسـتان دوره 

اسـت. چگنی 
وی تصریـح کـرد: فراینـد آزمـون اسـتخدامی همزمان 
جمعـه  روز  دقیقـه   ۸:30 سـاعت  کشـور  سراسـر  بـا 
شـروع خواهـد شـد و امیدواریـم بـا کمـک، مسـاعدت 
و حضـور به موقـع و همچنیـن نظـم و دقتـی کـه همه 
شـرکت کنندگان خواهنـد داشـت بـه نحـو احسـن در 

برگزار شـود اسـتان 
رئیـس جهـاد دانشـگاهی لرسـتان گفت: از دکتر سـید 
موسـی خادمـی، اسـتاندار، معاونین اسـتانداری به ویژه 
معـاون هماهنگـی امور اقتصـادی، سـازمان مدیریت و 
برنامه ریـزی، روسـای دانشـگاه ها، فرمانـداران و همـه 
کسـانی کـه در فراینـد آزمـون بـه جهـاد دانشـگاهی 
به عنـوان سـازمان مجـری آزمـون کمک کردند تشـکر 

و قدردانـی می کنـم.
دکتـر دهقانی الـوار افـزود: همـه مقدمـات الزم بـرای 
آزمـون اندیشـیده شـده و امیدواریـم بتوانیـم آزمونـی 
موفـق در کشـور ماننـد همـه آزمون هـای برگـزار و به 
وظیفـه کـه محـول شـده اسـت بـه نحـو احسـن عمل 

کنیم./ایسـنا

مجلـس  عمـران  کمیسـیون  هیئت رئیسـه  عضـو 
گفـت: بایـد جراحـی اقتصـادی الزم صـورت گیرد 
و به جـای دادن یارانه هـای پنهـان، تولیـد ثـروت 
کـرده و وضعیـت معیشـتی مـردم را بهتـر کنیـم. 
مجیـد کیان پـور در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا 
سـبک  ترویـج  خصـوص  در  لرسـتان،  منطقـه 
زندگـی و نقـش دولـت در ایـن راسـتا افـزود: باید 
بـه  نظـام  سیاسـت گذاری های  و  برنامه ریزی هـا 
سـمتی هدایـت شـود که حداقـل زندگـی کیفی و 

متوسـطی را بـرای مـردم جامعـه ایجـاد کـرد. 
ارتقـاء زندگـی مـردم به صـورت عـام  وی گفـت: 
ضـروری اسـت و نبایـد به گونـه ای عمـل شـود که 
قشـری مرفـه و ورود نیازمنـدان بـه تحت پوشـش 
قرار گرفتن کمیته امداد و بهزیسـتی بیشـتر شـود 

چراکـه ایـن زیبنده کشـورمان نیسـت. 
نماینـده مـردم دورود و ازنـا در مجلـس بـا بیـان 
اینکـه بایـد بتوانیم جامعـه ای توانمنـد و کارآفرین 
ایجـاد کنیـم، اظهـار کـرد: بایـد بتوانیـم توسـط 
خـود مـردم بخـش خصوصـی قدرتمنـدی ایجـاد 
کنیـم  و اگـر روزی ببینیم کـه نیازمندان از چرخه 
امـداد خـارج و توانمند شـدند، آن روز، روز جشـن 

ماسـت.  ملی 
کیان پـور با اشـاره بـه اینکـه در خصـوص توانمند 
کـردن بخش خصوصـی کار خاصی انجـام ندادیم، 
عنـوان کـرد: متأسـفانه دولـت بخـش خصوصی را 
رقیـب خـود می دانـد و بـه همیـن دلیـل مـردم 
رغبـت بیشـتری دارنـد کـه کارمنـد باشـند و از 

امکانـات دولتـی بهـره ببرند. 
وی گفـت: بایـد بـرای داشـتن زندگـی باکیفیت و 
جلوگیـری از مهاجـرت بتوانیـم از تمـام ظرفیت ها 
در راسـتای اجرایـی کـردن منویـات مقـام معظـم 
رهبـری در بخـش اقتصـاد مقاومتی اسـتفاده کرد 
تـا بـه بهره وری برسـیم و توان تولیـد ناخالص ملی 
را افزایـش دهیـم و به موفقیت های خوبی برسـیم. 
نماینـده مـردم دورود و ازنا گفت: نبایـد به گونه ای 
عمـل شـود که فقـرا فقیرتـر و اغنیا غنی تر شـوند، 
چـون در ایـن حالـت قشـر متوسـط جامعـه بـه 

سـمت فقیـر شـدن می روند. 
در  محکـم  اقتصـادی  اصاحـات  اجـرای  بـر  وی 
کشـور تأکیـد کرد و افـزود: باید جراحـی اقتصادی 
یارانه هـای  دادن  به جـای  و  گیـرد  صـورت  الزم 
پنهـان، تولیـد ثـروت کـرده و وضعیـت معیشـتی 

مـردم را بهتـر کنیـم./ ایسـنا

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان:

همه مقدمات الزم برای آزمون استخدامی مهیاست
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس:

جراحی اقتصادی الزم صورت گیرد 

خبر

از بانوی شاعره ی لرستانی 

تجلیل شد

شناسایی 406 کودک کار 

در لرستان

برگزاری جلسه کارگروه

 آلودگی هوا در لرستان 

مرکــزی  کتابخانــه  پــروژه  تکمیــل 
ــه  ــوز ب ــال هن ــس از ۱۸ س ــاد پ خرم آب
ســرانجام نرســیده و وعــده افتتــاح ایــن 

ــد.  ــد ش ــم تمدی ــروژه بازه پ
سال هاســت وقتــی ســخن از کتــاب 
می آیــد  میــان  بــه  کتاب خوانــی  و 
ســال   ۱۸ از  پــس  کــه  پــروژه ای 
مــردم  ذهــن  در  نشــده  عملیاتــی 
ســاخت  می بنــدد،  نقــش  لرســتان 
ــی  ــه یک ــاد ک ــزی خرم آب ــه مرک کتابخان
اســتان  کتابخانه هــای  بزرگ تریــن  از 
بــه شــمار مــی رود سال هاســت بــه 
ــده  ــوز تکمیل نش ــده و هن ــول انجامی ط

ــت. اس
ــال ۸0  ــروژه س ــن پ ــاخت ای ــگ س کلن
ــد از  ــی حــال بع ــن زده شــد ول ــه زمی ب
ــز  ــان قرم ــوز رب ــال هن ــت ۱۸ س گذش
اســت،  ندیــده  خــود  بــه  را  افتتــاح 
زنــی  کلنــگ  زمــان  از  باوجوداینکــه 
ــد و  ــادی درآم ــران زی ــروژه مدی ــن پ ای
ــاح  ــر از افتت ــدام خب ــوده و هرک ــت ب رف
امــا  داده انــد  کتابخانــه  قریب الوقــوع 
همچنــان گــره کــور افتتــاح ایــن پــروژه 

ــت. ــده اس ــاز نش ــتان ب ــی اس فرهنگ

بازهم وعده!
هــم  گــرد  مدیــران  بازهــم  امــروز 
آمدنــد تــا وعــده ای دیگــر از افتتــاح 
از  امیدواریــم  کــه  وعــده ای  دهنــد، 
جنــس وعده هــای پــوچ نباشــد کــه 

ــود،  ــردم داده می ش ــه م ــت ب سال هاس
ــر  ــردم پُ ــوش م ــه در گ ــی ک وعده های
اســت و دیگــر در انتظــار عملــی شــدن 

نیســتند.   آن 
ــارت  ــس اداره نظ ــاکرمی رئی ــزاد ش به
راه و شهرســازی اســتان لرســتان اظهــار 
ــه  ــل کتابخان ــتای تکمی ــت: در راس داش
ــه  ــه هم ــه دغدغ ــاد ک ــزی خرم آب مرک
جلســات  اســت  اســتان  مســئوالن 
ــروژه دارای  ــن پ ــده، ای ــادی برگزارش زی
ــه دلیــل  ــادی اســت کــه ب مشــکات زی
ــور  ــه مجب ــر جامع ــم ب ــای حاک تورم ه
شــدیم بــرای رفــع ایــن مشــکات پــروژه 

ــم. ــف کنی ــای مختل را وارد فازه
ــه  ــه برنام ــاس مصوب ــر اس ــزود: ب وی اف
زمان بنــدی فــاز نخســت را بــه ســازمان 
و  کردیــم  ارســال  برنامه وبودجــه 

نیــز در راســتای تکمیــل  قول هایــی 
ــا  ــن قول ه ــی ای ــم ول ــروژه دادی ــن پ ای
ــار  ــه اعتب ــود ک ــرا می ش ــی اج در صورت

ــد. ــص یاب ــروژه تخصی پ

افتتاح پروژه در انتظار اعتبار
رئیــس اداره نظــارت راه و شهرســازی 
کــرد:  عنــوان  لرســتان  اســتان 
نباشــد  تخصیــص  درصورتی کــه 
بــه  صحبت هــا  ایــن  از  هیچ کــدام 
کرســی نمی نشــیند، در فــاز نخســت 
فقــط می توانیــم کار خریــد را انجــام 

نداریــم. ابنیــه ای  کار  و  دهیــم 
پــروژه  ایــن  بــرای  بیــان کــرد:  وی 
ــه  ــرای اینک ــده و ب ــاز تعریف ش ــه ف س
ــرداری  ــه بهره ب ــه اول را ب ــم طبق بتوانی
برســانیم، درزمانــی کــه دالر ۱0 هــزار و 

500 تومــان اعــام کردیــم حــدود ســه 
ــه  ــاز اول را ب ــا ف ــاز اســت ت ــارد نی میلی
بهره بــرداری برســانیم کــه بــاز ایــن 

ــد. ــن نش ــغ تأمی مبل
شــاکرمی تصریــح کــرد: ایــن پــروژه 
تکمیــل  تــا  می خواهــد  نقــد  پــول 
ــغ را  ــن مبل ــد ای ــد ۸0 درص ــود، بای ش
ــاه بعــد  ــه بدهیــم و چهــار م ــه کارخان ب
دســتگاه ها را تحویــل بگیریــم، ولــی 
ــد  ــل را بدهن ــص کام ــتند تخصی نتوانس
ــد. ــون تخصیــص دادن ــا 650 میلی و تنه

افتتاح فاز نخست در سال 9۸
فــاز  تکمیــل  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
 50 و  میلیــارد  دو  نیازمنــد  نخســت 
میلیــون تومــان اســت و فــاز دوم از 
ــود؛  ــل می ش ــال 9۸ تکمی ــارات س اعتب
اگــر تخصیص هــا گرفتــه شــود تــا پایــان 
نیمــه اول ســال 9۸ می توانیــم ایــن 
پــروژه را بــه بهره بــرداری برســانیم.

رئیــس اداره نظــارت راه و شهرســازی 
اســتان لرســتان گفــت: در بحــث مســائل 
پیمانــکاری و اجرایــی حداکثــر تــوان 
ــت  ــه بن بس ــی ب ــم ول ــود را می گذاری خ
گره خــورده  کار  ایــن  و  رســیده ایم 

ــت. اس

قول های چندباره مسئوالن
 برای افتتاح

مدیــرکل  طهماســبی  فرشــته 
ایــن  در  نیــز  اســتان  کتابخانه هــای 
زمینــه اظهــار داشــت: کتابخانــه مرکــزی 
ــده  ــی خارج ش ــت تعطیل ــال و از حال فع
کــه  اســت  کار  پیمانــکار مشــغول  و 
ــول را از طــرف راه و شهرســازی  ــن ق ای
می دهیــم کــه فــاز اول ایــن پــروژه 
در اوایــل ســال 9۸ بــه بهره بــرداری 

. ســد می ر
ــم  ــهرداری نی ــی ش ــزود: پرداخت وی اف
ــد  ــع درآم ــا منب ــه تنه ــوده ک ــد ب درص
ــم مصــوب  کتابخانه هــا اســت و امیدواری
شــود کــه تــا پایــان ســال ایــن درصــد را 
پرداخــت کننــد چراکــه برطــرف شــدن 
ــه  ــوط ب ــا من ــه کتابخانه ه ــای اولی نیازه

ــم درصــد اســت. ــت نی دریاف
مدیــرکل کتابخانه هــای اســتان لرســتان 
عنــوان کــرد: همچنین مقررشــده ارشــاد 
ــدی  ــت بحــث فازبن اســتان ضمــن رعای
ــام  ــه اع ــبت ب ــروژه ای، نس ــای پ فضاه
برنامــه زمــان بــدی بــرای در نظــر 
گرفتــن تخصیــص مناســب بــه ســازمان 

ــد. ــدام کن ــت اق مدیری
کــه  کتابخانه هایــی  کــرد:  بیــان  وی 
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــاالی ۸0 درص ب
ــه اداره  ــدی را ب ــان ب ــدول زم ــد ج دارن
کل کتابخانه هــا ارائــه دهنــد تــا مــا 
ــن زمــان بحــث تجهیــز و  ــر اســاس ای ب
تمهیــدات الزم بــرای افتتــاح کتابخانــه را 

ــنیم ــته باشیم.تس داش

پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد پس از ۱۸ سال زمان افتتاح به خود ندید؛ 

وعده ها باز هم تمدید شد 
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ــتان  ــزداری لرس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
راه  تنهــا  آبخیــزداری  عملیــات  انجــام  گفــت: 

اســت. ســیل  بــروز  از  برون رفــت 
ــاد  ــکل های مردم نه ــع تش ــی در جم ــیرزاد نجف ش
بــا اشــاره بــه اهمیــت مشــارکت مــردم در حفاظــت 
ــم در  ــار داری ــرد: انتظ ــار ک ــی، اظه ــع طبیع از مناب
ایــن امــر مهــم، تشــکل های مردم نهــاد حــوزه 
منابــع طبیعــی مثــل همیشــه یاری رســان اداره کل 

ــند. ــزداری باش ــی و آبخی ــع طبیع مناب
چوب هــای  از  بهره بــرداری  ممنوعیــت  بــه  وی 
ــا توجــه  جنگل هــای شــمال اشــاره کــرد و افــزود: ب
بــه ایــن ممنوعیــت، متخلفــان بــه اســتان های 
زاگــرس نشــین هجــوم آورده انــد و در حــال قاچــاق 

ــتند. ــوب هس چ
نجفــی بــا تقدیــر و تشــکر از بــدری رئیــس کل 
ــی  ــتان عموم ــی دادس ــتان و رازان ــتری اس دادگس
ــه  ــی ک ــر کامیون ــت: ه ــز اســتان گف ــاب مرک و انق
ــد  ــی و... باش ــی، جنگل ــم از باغ ــوب، اع ــل چ حام
و  منابــع طبیعــی  اداره کل  از  مجوزهــای الزم  و 
آبخیــزداری اســتان را نداشــته باشــد توقیــف خواهــد 

ــد. ش
ــتان  ــزداری  لرس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
بیــان کــرد: بــا توجــه بــه بارندگی هــای اخیــر، 
پوشــش جنگلــی غنی شــده، درنتیجــه احتمــال 

وقــوع حریــق در فصــل بهــار و تابســتان نیــز 
می یابــد. افزایــش 

نجفــی تنهــا راه برون رفــت از ســیل شــهر خرم آبــاد 
را انجــام عملیــات آبخیــزداری دانســت و بیــان کــرد: 
ــا  ــه خــرم رود نه تنه ــع در کــف رودخان ســیمان واق
ــدم  ــث ع ــه باع ــود بلک ــیل می ش ــرعت س ــث س باع

نفوذپذیــری آب نیــز خواهــد شــد.

تشــکل های  از  پایــان  در  مســئول  مقــام  ایــن 
مردم نهــاد حــوزه منابــع طبیعــی خواســت کــه 
حــل  بــه  کمــک  و  فرهنگ ســازی  راســتای  در 
همیشــه  مثــل  طبیعــی  منابــع  چالش هــای 

باشند./ایســنا طبیعــی  منابــع  کمک رســان 

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت لرسـتان 
در  کاال  مسـتقیم  عرضـه  نمایشـگاه  برپایـی  از 
و  داد  خبـر  اسـتان  ایـن  مختلـف  شهرسـتان های 
گفت: همچنین 7۱6 تن کاالی اساسـی در لرسـتان 
بـرای ایـام پایانـی سـال ذخیره سـازی شـده اسـت. 
جمـع  در  امـروز  ظهـر  خانـی  صفـی  محمدرضـا 
خبرنـگاران بیـان کرد: در راسـتای اجـرای مصوبات 
سـتاد تنظیـم بـازار و عرضه اقام مورد نیـاز مردم از 
۱5 تا 2۸ اسـفندماه نمایشـگاه های عرضه مسـتقیم 
کاال در شهرسـتان ها ی مختلـف اسـتان  متناسـب با 

شـرایط هـر شهرسـتان برگزار می شـود.
وی ادامـه داد: نمایشـگاه عرضـه مسـتقیم کاال در 
خرم آبـاد در 200 غرفـه از ۱5 تا 2۸ اسـفندماه برپا 
خواهـد شـد و اقام مـورد نیـاز مردم بـا قیمت های 

مناسـب در ایـن نمایشـگاه عرضه می شـوند.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت لرسـتان 
کاالهـای  ذخیره سـازی  حـوزه  در  کـرد:  عنـوان 
اساسـی نیـز بـا تمهیـدات اندیشـیده شـده توسـط 
و  بـازار  تنظیـم  سـتاد  اسـتان،  ارشـد  مدیریـت 
همـکاری سـازمان جهـاد کشـاورزی اقدامـات الزم 

انجـام شـده و کمبـودی وجـود نـدارد.

ذخیره سازی 600 تن سیب و پرتغال در 
لرستان

صفی خانـی اظهار داشـت: در همین راسـتا 200 تن 
سـیب، 400 تـن پرتغال، 50 تن شـکر و 6 تن برنج 
و 60 تـن گوشـت گوسـفندی و گوسـاله منجمـد 
ایـام  در  و  شـده  ذخیره سـازی  اسـتان  سـطح  در 
لرسـتانی  اختیـار هم اسـتانی های  در  پایانـی سـال 
قـرار می گیـرد. وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه 

بـا تمهیـدات اندیشـیده شـده مشـکلی در راسـتای 
اقـام اساسـی در سـطح اسـتان  تامیـن کاالهـا و 
وجـود نـدارد، افـزود: امیدواریـم بـا برنامه ریزی های 
صـورت گرفتـه مـردم اسـتان در ایـام پایانـی سـال 
کمترین دغدغه را داشـته باشـند و در این راسـتا از 

تمـام ظرفیـت خـود اسـتفاده خواهیـم کرد.

اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار از ابتدای 
بهمن ماه

ایـن مسـوول بیـان کـرد: طـرح ویـژه نظارتـی بازار 
در ایـام پایانـی سـال از ابتـدای بهمن ماه در سـطح 
اسـتان آغاز شـده و در قالب 50 اکیپ ثابت و سـیار 
بـا همـکاری دسـتگاه های مختلـف از جمله بسـیج، 
بازرسـین اصنـاف، تعزیـرات حکومتـی، پایانه هـای 
مسـافربری و اماکـن نیروی انتظامی بر بـازار نظارت 
خواهیـم کـرد. رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت لرسـتان عنـوان کـرد: هم اسـتانی های عزیز 
تخلـف  گونـه  می تواننـد در صـورت مشـاهده هـر 
مراتـب را بـه سـامانه ۱24 اطـاع دهنـد تـا مـوارد 
در کمتریـن زمـان ممکن مورد بررسـی قـرار گیرد.

رئیــس اتــاق بازرگانــی لرســتان گفــت: در 
فعــاالن  کاری  شــرایط  تســهیل  راســتای 
اقتصــادی، مجازات هــای مــاده 4 قانــون اصــاح 
ــون صــدور ِچــک از ســوی شــورای تامیــن  قان

ــد. ــق درآی ــت تعلی ــه حال ــتان ب لرس

حســین ســاح ورزی در جمــع خبرنــگاران 
ــه اینکــه پنجــاه و دومیــن جلســه  ــا اشــاره ب ب
بخــش  و  دولــت  گــوی  و  گفــت  شــورای 
ــت،  ــتور کار داش ــه دس ــب  س ــی امش خصوص
اظهــار داشــت:  مــاده ۱5 قانــون بهبــود فضــای 
ــای  ــاد بازارچه ه ــی ایج ــب و کار و چگونگ کس
ــم  ــرای تنظی ــی ب عرضــه مســتقیم کاالی ایران
بــازار و کاهــش قیمــت تمــام شــده بــرای 
مصــرف کننــدگان از جملــه مــوارد مطــرح 

ــود. ــه ب ــده در جلس ش
مجازات هــای  تعلیــق  کــرد:  تصریــح  وی 
مربــوط بــه مــاده 4 قانــون چــک نیــز بررســی 
ــن اســتان و  ــت شــورای تأمی ــا از ظرفی شــد ت

اجــازه ای کــه قانــون داده اســتفاده شــود و ایــن 
ــد. ــق درآی ــت تعلی ــه حال ــا ب مجازات ه

معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
و کشــاورزی لرســتان یــادآور شــد: قانــون 
اصــاح قانــون صــدور چــک تصویــب و در 
ســوم آذرمــاه ابــاغ شــد، یــک مــاده 4 در ایــن 
قانــون وجــود دارد کــه بعــد از ثبــت غیرقابــل 
ــامانه  ــک س ــری چ ــا کس ــودن ی ــت ب پرداخ
ــه صــورت برخــط  بانــک مرکــزی موضــوع را ب
بــه تمــام بانک هــا اعــام می کنــد و پــس 
اقــدام  بانک هــا مکلف انــد 4  از 24 ســاعت 
ــدور کارت  ــاب و ص ــاح حس ــدم افتت ــامل ع ش
ــه  ــوه هم ــردن وج ــدود ک ــد، مس ــی جدی بانک
ــه  ــت هرگون ــدم پرداخ ــی، ع ــاب های بانک حس
تســهیات بانکــی یــا ضمانــت نامــه ارزی، عــدم 
ــی را  ــا ریال ــنادی ارزی ی ــار اس ــایش اعتب گش

ــد. ــرا کنن اج
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ورزی  ســاح 
ــا توجــه بــه شــرایط  محدودیت هــای مذکــور ب
اقتصــادی و مــوج اخــال در امنیــت اقتصــادی 
اســتان مربوطــه بــه تشــخیص شــورای تأمیــن 
ــزود:  ــد، اف ــق درآی ــت تعلی ــه حال ــد ب می توان
ــه مــدت یــک  پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه ب
ســال اجــرای ایــن مــاده 4 و مجازات هــای 
ــت  ــه حال ــل آن از ســوی شــورای تأمیــن ب ذی
اهالــی  از  بســیاری  چــون  درآیــد  تعلیــق 
اقتصــادی بــه دلیــل مســائل خــارج از اراده بــا 

برگشــت چــک مواجــه شــده اند./مهر

مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام 
معظــم رهبری در دانشــگاه لرســتان 
در دیــدار و گفتگــو بــا دانشــجویان 
خارجــی دانشــگاه گفت:»تمــدن 
ــای  ــامی، برمبن ــن اس ــازی نوی س
شــکل گیــری مفهــوم امــت واحــده 
ــی  ــه هــدف نهای اســامی اســت ک
آن، زمینــه ســازی بــرای ظهــور 

ــت«.  ــج( اس ــرت ولیعصر)ع حض
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه لرســتان، حجــت االســام و 
المســلمین مهــدی قدرتــی، در نشســتی صمیمــی بــا دانشــجویان 
ــاد  ــات نه ــالن جلس ــل س ــه در مح ــتان ک ــگاه لرس ــی دانش خارج
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه لرســتان برگــزار شــد، 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی ایــران را 
شــادباش گفــت و تشــریح کرد:»شــروع گام دوم انقــاب اســامی را 
تبریــک مــی گویــم و امیــدوارم در آغــاز دهــه پنجــم عمــر انقــاب 
ــام  ــته، پی ــر از گذش ــوی ت ــش و ق ــش از پی ــم، بی اســامی، بتوانی

انقــاب اســامی ایــران را بــه سراســر دنیــا، منتقــل نماییــم«. 
ــه  ــت، ک ــن نشس ــی، در ای ــلمین قدرت ــام و المس ــت االس حج
ــل  ــد، مراح ــزار ش ــفندماه، برگ ــنبه، ۱3 اس ــر روز دوش بعدازظه
ــام  ــای مق ــوزه ه ــاس آم ــامی را براس ــن اس ــازی نوی ــدن س تم

معظــم رهبــری، توضیــح داد.
وی، افزود:»مقــام معظــم رهبــری، در دوران قبــل از وقــوع انقــاب 
اســامی، مراحــل پنــج گانــه شــکل گیــری تمــدن نوین اســامی را 

تشــریح فرمودنــد کــه پنــج مرحلــه، بــه ایــن شــرح اســت:
اول: شکل گیری انقاب اسامی؛

دوم: تأسیس و تشکیل نظام اسامی )جمهوری اسامی(؛
سوم: تشکیل دولت اسامی؛
چهارم: ایجاد جامعه اسامی؛

پنجــم: تمــدن ســازی اســامی حــول مفهــوم امــت واحــده 
اســامی«. 

 حجــت االســام و المســلمین قدرتــی، توضیــح داد:»وقــوع انقــاب 
اســامی، شــروع تمــدن ســازی نویــن اســامی بــود و بــی شــک، 
ــازوی  ــاب، ب ــن انق ــده از ای ــام برآم ــران و نظ ــاب اســامی ای انق

قدرتمنــد تمــدن ســازی نویــن اســامی اســت«. 
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 
لرســتان، تصریــح کرد:»اســام برآمــده از انقــاب اســامی، اســام 
ــا اســام ســکوالر و اســام  ــاب اســت کــه فرســنگها ب واقعــی و ن

ــه دارد«.  ــی، فاصل آمریکای
حجــت االســام و المســلمین قدرتــی، توضیــح داد:»گفتمــان 
اســامی، بــه معنــی آن اســت کــه در جامعــه، حاکمیــت قوانیــن 
ــکام و  ــرای اح ــد، اج ــی تردی ــد و ب ــته باش ــود داش ــامی وج اس

ــت«.  ــه اس ــش جامع ــعادت بخ ــل س ــامی، عام ــن اس قوانی
ــا و  ــز، دیدگاهه ــت نی ــن نشس ــر در ای ــی حاض ــجویان خارج دانش
نقطــه نظــرات خــود را دربــاره موضوعــات مختلــف، بیــان نمودنــد. 
گفتنــی اســت در حــال حاضــر، تعــداد 30 دانشــجوی خارجــی در 
دانشــگاه لرســتان و در مقاطــع تحصیلــی کارشناســی، کارشناســی 

ارشــد و دکتــرا، مشــغول بــه تحصیــل انــد. 
ــی  ــای علم ــروه همکاریه ــا مشــارکت گ ــی ب ــن نشســت صمیم ای
ــرا  بیــن المللــی دانشــگاه لرســتان برگــزار شــد کــه مســئولیت آن
حجــت االســام و المســلمین دکتــر حبیــب حاتمــی کــن کبــود، 

ــده دارد.  برعه

مدیــرکل امــور عشــایر لرســتان 
بــا اشــاره بــه تولیــد ۱2 هــزار 
ــن گوشــت قرمــز توســط عشــایر  تُ
لرســتان گفــت: ســیاب 6 میلیــارد 
عشــایری  راه هــای  بــه  تومــان 

ــد. ــارت ش ــتان خس اس
ســعید کریمــی در شــورای عشــایر 
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب لرس
ــوار  ــزار و 6۸3 خان ــتان ۱4 ه لرس

عشــایری داریــم، اظهــار داشــت: همچنیــن ۱4 ایــل و ۱5 طایفــه 
ــود دارد. ــتان وج ــتقل در لرس مس

ــی  ــد دام ــون واح ــتان ۱.5 میلی ــایر لرس ــه عش ــان اینک ــا بی وی ب
دارنــد و ۱2 هــزار تــن گوشــت قرمــز تولیــد مــی کننــد، تصریــح 
کــرد: 29 هــزار تــن شــیر،  ۱۸ تــن عســل، ۱7 تــن روغــن حیوانــی 
ــتان  ــایری لرس ــه عش ــط جامع ــردآبی توس ــی س ــن ماه و 630 ت

تولیــد مــی شــود.

مدیــرکل امــور عشــایر لرســتان افــزود: عشــایر لرســتان ۸5 هــزار 
هکتــار اراضــی کشــاورزی و ۱300 هکتــار باغــات دارنــد و تولیــد 

زراعــی باغــی آن هــا ۱30 هــزار تــن اســت.
ــایر  ــص عش ــدات ناخال ــه ارزش تولی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب کریم
ــی ســال 97  ــاری عمران ــزود: اعتب ــان اســت، اف ــارد توم 600 میلی
امــور عشــایری ۱3 میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه 32 درصــد آن 

تخصیــص یافتــه اســت.
وی یــادآور شــد: کل اعتبــارات جامعــه عشــایری اســتان ۱6 
میلیــارد اســت کــه 36 درصــد آن اختصــاص یافتــه و ۱29 پــروژه 

ــده اســت. ــی ش اجرای
مدیــرکل امــور عشــایر لرســتان افــزود: در بخــش هــای آبرســانی، 
ــال کشــاورزی  ــن ســوخت، آب شــرب، حمــل ســوخت و کان تامی

۸0 طــرح اجــرا شــده اســت.
کریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در بخــش تســهیات بانکــی ۱72.4 
میلیــارد ریــال اعتبــار از مــاده ۱2 اختصــاص یافــت، اظهــار داشــت: 
همچنیــن 53 میلیــارد تومــان تســهیات از مــاده ۱0 خشکســالی 

اختصــاص یافتــه اســت.
وی ادامــه داد: ســیاب هــای اخیــر بــه راه هــای عشــایری لرســتان 
خســارت زیــادی زد کــه میــزان خســارت هــا را 6 میلیــارد بــرآورد 

کردیم.مهر

مدیرکل کمیته امداد اسـتان لرسـتان در مراسـم 
مـردم  عمومـی  اعتمـاد  بـه  نیکـوکاری  جشـن 
مـردم  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  امـداد  کمیتـه  بـه 
سـخاوتمند لرسـتان تاکنون سـه میلیـارد و 500 
کمـک  نیکـوکاری  جشـن  بـه  تومـان  میلیـون 

کردنـد. 
جاسـم محمدی فارسـانی، مدیـرکل کمیته امداد 
نیکـوکاری  جشـن  مراسـم  در  لرسـتان  اسـتان 
گفـت: مـردم سـخاوتمند لرسـتان تاکنـون سـه 
جشـن  بـه  تومـان  میلیـون   500 و  میلیـارد 

کردنـد. کمـک  نیکـوکاری 
وی بـه اعتمـاد عمومـی مـردم بـه کمیتـه امـداد 
اشـاره کرد و افزود: از ابتدای سـال جاری تاکنون 
خیـران، حامیان و آحاد مـردم 62 میلیارد و 500 
میلیـون تومـان در سـرفصل های صدقـات، زکات، 
اکـرام ایتـام، محسـنین، طرح های مبتنـی بر نیاز 

بـه این نهـاد اهـدا کردند.
محمـدی فارسـانی بـه نحـوه ی برگـزاری جشـن 
نیکـوکاری اشـاره کـرد و افزود: جشـن نیکوکاری 
از ۱4 اسـفندماه با شـعار »عیدی بـرای همه« در 
420 آموزشـگاه اسـتان و ۸0 پایـگاه کمیته امداد 

آغـاز و تـا آغاز سـال جدید ادامـه دارد.
اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
اسـتفاده از روش هـای نویـن الکترونیکـی امـکان 
مشـارکت مـردم در کمک بـه نیازمندان را آسـان 

نمـوده اسـت افـزود: مردم نیکـوکار و نوعدوسـت 
لرسـتان در هر جای کشـور می توانند با اسـتفاده 
از کـد دسـتوری #066*۱*۸۸77* بدون هزینه 
در طـول شـبانه روز کمک هـای نقـدی خـود را به 
جشـن نیکوکاری و یا سـایر سـرفصل های کمیته 

امـداد واریـز نمایند.
وی بـه حضـور گسـترده دانـش آمـوزان، اولیـا و 
مربیـان مـدارس در کمـک بـه همنوعـان نیازمند 
مالـی  منابـع  و  هدایـا  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 
جمع آوری شـده در مـدارس بـا تشـخیص مدیران 
نیازمنـد همـان  آمـوزان  دانـش  بیـن  مربیـان  و 
مدرسـه یـا مـدارس و محله هـای مجـاور، مراکـز 
نیکـوکاری نیز بر اسـاس تشـخیص هیئـت عامل 
در محـات و کمیتـه امداد بیـن خانوارهای تحت 

حمایـت توزیـع می شـود.
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متخلفان به استان های زاگرس نشین هجوم آورده اند

حیــات، توســعه و شــکوفایی اقتصــادی کشــور 
ــره  ــان و به ــت کارآفرین ــداری و مقاوم ــون پای مره

ــت. ــد اس ــش روز تولی ــارت و دان ــری از مه گی
ــی  ــن اجتماع ــرکل تامی ــی مدی ــی جهان ــر عل دکت
ــی  ــنواره معرف ــن جش ــتان در هفتمی ــتان لرس اس
تامیــن  کارآفرینــی  برتــر حــوزه  چهــره هــای 
ــت :  ــوق گف ــب ف ــان مطل ــا بی ــتان ب ــی اس اجتماع
ــم  ــا در ه ــان ب ــی برخــی کارفرمای در شــرایط کنون
ــگ در  ــم و فرهن ــر اقتصاد،عل ــه عنص ــن س آمیخت
ــی  ــت م ــی حرک ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق راس
کننــد و در ایــن مســیر نیــز گامهــای خوبــی 

برداشــته اند.
ــاره  ــا اش ــتان ب ــی لرس ــن اجتماع ــر کل تامی مدی
ــد  ــد تولی ــوآوری درفراین ــت و ن ــت خاقی ــه اهمی ب
ــزود : واحدهــای تولیــدی وصنعتــی  وکارآفرینــی اف
کشــور بــرای بقــاء واســتمرار حیــات و رقابــت 
پذیــری اقتصــادی نیازمنــد خاقیــت ، نــوآوری 
ــت و از  ــد اس ــن تولی ــش نوی ــری از دان ــره گی و به
ــود  ــر خ ــالت خطی ــت رس ــازمانها و دول ــی س طرف
ــان  ــه از کارآفرین ــه جانب ــت هم ــر حمای ــی ب مبن
ــداری  ــه پای ــا ب ــرارداده ت ــتور کارق ــد دردس را بای

ــیم . ــادی برس اقتص
ــی را یکــی  ــن اجتماع ــی ســازمان تامی ــر جهان دکت
از ارکان اصلــی اقتصــاد مقاومتــی قلمــداد کــرد 
وگفــت: رویکــرد ســازمان مبتنــی بــر حمایــت 
ــی  ــاد مل ــت اقتص ــی و تقوی ــد و کاالی ایران ازتولی
اســت و از نــگاه تامیــن اجتماعــی کارفرمایــان 
اســاس توســعه هســتند و الزم اســت مــورد حمایــت 

ــد. ــرار گیرن ق
عابــدی رئیــس گــروه ارتباطــات معاونــت فرهنگــی 
ــروی  ــت نی ــی ســازمان نگهداشــت و تقوی و اجتماع
انســانی و توانمنــد ســازی آنــان را بــه عنــوان 
ــم  ــول مه ــه از اص ــی جامع ــای اجتماع ــرمایه ه س
ــان را  ــه کارفرمای ــت و توج ــد دانس ــاد و تولی اقتص
ــاون ،  ــرکل تع ــتاب مدی ــرد. آش ــوف ک ــه آن معط ب
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت 
بسترســازی مناســب بــرای ســرمایه گــذاری و حضور 
بیــش از پیــش کارآفرینــان در عرصــه ســرمایه 
ــی  ــت از کاالی ایران ــت : بــرای حمای ــذاری گف گ
ــرای تولیــد  ــد شــرایط تولیــد بهینــه را ب ــت بای دول
ــق  ــب و کار را رون ــای کس ــم و فض ــدگان فراه کنن
بخشــد و ازطرفــی مــردم نیــز بــا خریــد کاالی 
ــی ســهم و مشــارکت عمــده ای در شــکوفایی  ایران

ــند. ــته باش ــور داش ــادی کش اقتص
ــر از چهــره  ــداد 20 نف ــن جشــنواره تع ــان ای در پای
هــای برتــر حــوزه کارآفرینــی اســتان بــا اهــداء لــوح 

و تندیــس مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان:

حیات و شکوفایی اقتصادی كشور 
مرهون پایداری كارآفرینان است

ایوشان سومین سد مخزنی 
لرستان در آستانه سرریز شدن

ــتان از  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
احتمــال ســرریز شــدن ایوشــان بعنــوان ســومین 
ســد مخزنــی لرســتان خبــر داد. رضــا میرزایــی 
بــا اشــاره بــه اینکــه حجــم مخــزن ســد ایوشــان 
خــرم آبــاد معــادل  7/5۱ میلیــون متــر مکعــب 
اســت کــه بــا توجــه بــه بارندگــی هــای خوبــی 
ــروز  ــا ام ــتیم ت ــاری داش ــی ج ــال آب ــه در س ک
مــورخ 97/۱2/۱3 ، 5/5۱ میلیــون متــر مکعــب 
ــر شــده و خوشــبختانه در آســتانه ســرریز  آن پ
آب  شــرکت  مدیرعامــل  دارد.  قــرار  شــدن 
منطقــه ای لرســتان گفــت: از2500 هکتــار 
اراضــی کشــاورزی شــبکه تحــت پوشــش ســد 
ایوشــان حــدود 500 هکتــار آن  تــا خــرداد 
ــرداری اســت کــه  ــاده بهــره ب ــاه ســال 9۸ آم م
بطــور مشــترک توســط شــرکت آب منطقــه ای 
و ســازمان جهادکشــاورزی لرســتان در حــال 
انجــام اســت. میرزایــی تاکیــد کــرد: قطــر ه ای 
ــج کاری و  ــرای برن ــان ب ــد ایوش ــازاد از س آب م
ســایر محصــوالت آبدوســت نداریــم و از همیــن 
ــه اعــام  ــز منطق ــه کشــاورزان عزی ــه کلی االن ب
مــی شــود از کاشــت برنــج و همچنیــن از اجــاره 
ــان   ــر بومی ــه غی دادن زمیــن هــای کشــاورزی ب
ــدا  ــر ج ــر آب ب ــوالت پ ــت محص ــت کاش جه

ــد. ــودداری کنن خ

پایان پروژه آبرسانی 
به روستای دره تنگ سفلی 

سلسله لرستان

مدیــر امــور آبفــار شهرســتان سلســله لرســتان از 
ــگ  ــه روســتای دره تن ــروژه آبرســانی ب ــام پ اتم

ســفلی ایــن شهرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و 
فاضــاب روســتایی لرســتان، حمیدرضــا بهارونــد 
ــه آبرســانی  ــن طــرح زمین ــا اجــرای ای ــت: ب گف
ــر فراهــم شــده  ــر ۸50 نف ــغ ب ــی بال ــه جمعیت ب

اســت.
ــر  ــا ۱۱ کیلومت ــروژه ب ــن پ ــرد: ای ــح ک وی تصری
لولــه گــذاری و یــک بــاب ایســتگاه، در کنــار دو 
بــاب مخــزن ۱00 متــر مکعبــی ســاخته شــده و 

بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه تامیــن آب ایــن پــروژه از 
چشــمه هــای کهمــان در شــمال ایــن شهرســتان 
اضافــه کــرد: در راســتای تجهیــز و تکمیــل ایــن 
پــروژه یــک حلقــه چاهــک و نصــب و راه انــدازی 
ــده  ــی ش ــز عملیات ــز نی ــتگاه الکترولی ــک دس ی

اســت.
ــام  ــروژه بن ــن پ ــذاری ای ــه نامگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای  ــت: ب ــار داش ــفوند اظه ــم یوس ــهید کاظ ش
تکمیــل و بهــره بــرداری از ایــن پــروژه ۱5 

ــت. ــده اس ــه ش ــار هزین ــال اعتب ــارد ری میلی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان خبر داد

برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کاال در سراسر لرستان
 ۷۱۶ تن کاالی اساسی در استان ذخیره سازی شد

رئیس اتاق بازرگانی لرستان:

مجازات های ماده 4 قانون ِچک از سوی
 شورای تامین لرستان تعلیق شود

خبر

انقالب اسالمی

شروع تمدن سازی اسالمی 

برمبنای ُامت واحده 

در شورای عشایر لرستان مطرح شد:

تولید ۱۲ هزار ُتن گوشت قرمز 

توسط عشایر لرستان



ــد دارد؛ اشــک در چشــمانش  ــج فرزن گلســتان پن
حلقــه ای مــداوم زده بــا صدایــی لــرزان و پربغــض 
می گویــد؛ وقتــی پــول نــان خالــی را ندارنــد 
فرزنــد پســر را بــرای کار بــه خیابــان و ســر 

می فرســتد. تقاطع هــا 
ــر  ــان دیگ ــام زن ــد تم ــه مانن ــی ب ــتان، زن گلس
منطقــه فلک الدیــن خرم آبــاد اســت کــه بــا 
این کــه متولــد دهــه 60 هســتند در فقــر بــه ســر 

می برنــد امــا فرزنــد آوری باالیــی دارد.
مــادرش کــه زبانــی تلــخ دارد می گویــد بارهــا بــه 
او)منظــورش گلســتان اســت( گفتــه ام ایــن همــه 
دختــر بــرای چــه آورده ای وقتــی نمی توانــی 

خــرج آن هــا را بدهــی. 
گلســتان می گویــد، چهــار ســالش کــه بــوده 
فلک الدیــن خرم آبــاد  منطقــه  بــه  نورآبــاد  از 
مهاجــرت کرده انــد و در ســن کــم ازدواج کــرده و 

ــت. ــاد اس ــوهرش معت ــم ش ــون ه اکن
ــر  ــرو س ــم ب ــرم می گوی ــه پس ــی ب ــد؛ وقت می گوی
ــذاب  ــاور خــودم هــم ع ــی بی ــول نان ــارراه و پ چه
وجــدان می گیــرم ولــی چــه کنم کــه از ســرنداری 
اســت و وقتــی دیگــر هیــچ غذایی نیســت و اشــاره 
ــد از  ــا بع ــوب م ــذای خ ــد غ ــر چن ــد ه می کن
حبوبــات، ســیب زمینــی اســت ولــی وقتــی آن را 
ــم  ــه پســرم بگوی ــور می شــوم ب ــم مجب هــم نداری
ــا  ــی بشــوید ی ــرچهارراه و شیشــه اتومبیل ــرو س ب

ــان بخــرد. ــا آن ن آدامســی بفروشــد و ب
ــان  ــه همــراه مــادرش و بســیاری از زن گلســتان ب
دیگــر کــه همگــی ســاکن منطقــه حاشــیه ای کــم 
بــه  فلک الدیــن خرم آبــاد هســتند  برخــوردار 
ــرای شــرکت  ــه ب ــودکان کار ک ــادران ک ــوان م عن
کار  کــودکان  توانمندســازی  کاس هــای  در 

ــد. ــتی آمده ان ــر بهزیس ــر نظ ــت زی اردیبهش
ــودک  ــادر ک ــم م ــتان ه ــر گلس ــی دیگ ــه عبارت ب
ــه نســل  ــودک کار اســت س ــر ک ــم خواه کار و ه
مــادر بــزرگ، مــادر و فرزنــد گرفتــار یــک معضــل 
اجتماعــی هســتند و ایــن چرخــه هم چنــان ادامــه 

دارد.
ــن  ــه فلک الدی ــری از منطق ــوان دیگ ــرا زن ج زه
اســت کــه متولــد 60 و هفــت فرزنــد دارد و بــرای 
پــول جیبــی بچه هــا و یــا بــرای پولــی بــه منظــور 
ــرون  ــه بی ــرای کار ب ــرش را ب ــان، 2 پس ــه ن تهی

می فرســتد.
او نیــز اکنــون در کاس هــای توانمندســازی و 
آموزشــی کــه بهزیســتی در قالــب مراکــز آموزشــی 
ــد،  ــرکت می کن ــد ش ــزار می کن ــودکان کار برگ ک
ــه  ــز یاران ــر واری ــت و منتظ ــاد اس ــوهرش معت ش

ــد. ــواد کن ــد م ــه خری ــا آن را هزین ــد ت می مان
ــی  ــا حبوبات ــی آن ه ــذای اصل ــد؛ غ ــرا می گوی زه
اســت کــه در طــول تابســتان خریــداری می کننــد 

ــد. ــر کنن ــا س ــا آن ه ــان را ب ــا زمستان ش ت
ــد و کارش  ــر می رس ــاله بنظ ــه ۱3 س ــرش ک پس
ــت  ــان اس ــار خیاب ــه کن ــس و وزن ــن آدام فروخت
می گویــد؛ مــرغ کیلویــی چهــارده هزارتومــان 
ــس  ــام آدام ــک روز تم ــر او ی ــت و اگ ــده اس ش
بفروشــد بیــن هشــت تــا ۱0 هــزار تومان می شــود؛ 
پســرک همچنــان بــا انگشــتانش حســاب روزهــا و 

پــول آدامس هــا و در کنــارش اگــر شسشــه 
ــار  ــم کن ــه ای ه ــوید و وزن ــم بش ــا را ه اتومبیل ه
خیابــان داشــته باشــد را محاســبه می کنــد و وزن 

ــط را و ... ــرغ متوس ــک م ی
یاســمن دختــری جــوان، زیبــا و بــا چشــمانی آبــی 
ــی اش بنظــر می رســد،  ــر از زیبای اســت کــه آرامت
می گویــد 30 ســال دارد امــا جوانتــر از آنچــه 

ــد. ــان می ده ــد نش می گوی

رضایتــی در چهــره و ظاهــر خــود نشــان می دهــد 
کــه بنظــر نمی آیــد مــادر پســری ۱2  ســاله 
اســت کــه بخاطــر اعتیــاد پــدرش، ســرچهارراه ها 

ــوید. ــا را می ش ــه اتومبیل ه شیش
ــد و  ــی می کن ــرش همراه ــادر همس ــمن را م یاس
هــر از گاهــی چــادر عــروس را کــه کمــی جابجــا 
یاســمن  می کشــاند،  جلــو  بــه  را  می شــود 
بــدون هیــچ اعتراضــی و حالتــی کــه نشــان 
ــادر  ــداوم م ــن حرکــت م ــه ای ــراض ب ــده اعت دهن
همســرش باشــد بــا نــگاه ثابــت اش بــه اطرافیــان 
ــب  ــز را طل ــچ چی ــه هی ــی ک ــد نگاه ــگاه می کن ن
نمی کنــد و دختربچــه ای را بــه ذهــن تداعــی 
ــن  ــرای اولی ــادرش ب ــراه م ــه هم ــه ب ــد ک می کن
ــه  ــار بیــرون آمــده اســت و منتظــر اســت زود ب ب

ــردد. ــه بازگ خان
یاســمن می گویــد همســرش معتــاد اســت و پــول 
ــی  ــد و همگ ــرش می ده ــادر همس ــان را م نانش
در خانــواده ای شــلوغ زندگــی می کننــد و گاه 
ــود  ــور می ش ــند مجب ــته باش ــی الزم داش ــه پول ک

ــتد. ــه کار بفرس ــرش را ب پس
ملــوک زنــی میانســال کــه هفــت بچــه دارد و بــه 
ــره  ــواده ای 9 نف ــراه خــودش و همســرش خان هم
ــرش  ــد همس ــه می گوی ــد ک ــکیل می دهن را تش
ــدارد داد  ــواد ن ــول م ــه پ ــی ک ــت زمان ــاد اس معت
همســایه ها  از  می گویــد  و  می کنــد  وبیــداد 

ــم. ــرض بگیری ــول ق ــرای اش پ ب
ــا  ــد او ب ــرف می کن ــه مص ــی شیش ــد وقت می گوی
ــا  ــه آن ه ــا ب ــد ت ــرک می کنن ــه را ت ــا خان بچه ه

آســیبی نرســد.
ــه  ــت ک ــاله اس ــربچه ای ۱2 س ــادر پس ــوک م مل
آن هــا هــم مجبورنــد بــه طــور روزانــه بــرای پــول 
ــس  ــان کار آدام ــار خیاب ــرچهارراه ها و کن ــان س ن

فروشــی کننــد.
مــادران ایــن کــودکان کار همگــی حکایتــی 
ــد، ازدواج زود هنــگام داشــته اند،  شــبیه بهــم دارن
ــتند،  ــر هس ــاد هســتند، مهاج ــان معت همسران ش
خرم آبــاد  فلک الدیــن  حاشــیه ای  منطقــه  در 
ســاکن هســتند، بیشــتر متولــد دهــه 60 هســتند 
ــی  ــد و همگ ــاال دارن ــد آوری ب ــان فرزن و بیشترش
ــرای  ــه بچه های شــان را ب ــان اســت ک ــه ن بادغدغ

ــتند. ــرون می فرس ــه بی کار ب
ــود  ــان خ ــه ن ــار دغدغ ــا در کن ــرکان کار ام پس
رویاهــا و آرزوهایــی دارنــد کــه حتــی اگــر محکــوم 
بــه نرســیدن بــه آن باشــند امــا رویــای کودکانه ای 
قــوی دارنــد کــه گاه سرســختانه بــرای رســیدن به 

آن تــاش می کننــد.
امیــر محمد ۱۱ ســاله یکــی از همین کــودکان کار 

اســت کــه می گویــد دوســت دارد در آینــده پلیــس 
ــد؛  ــود می گوی ــه خ ــن عاق ــح ای ــود؛ در توضی ش
یکبــار یــک موتــوری تنهــا باکــس آدامس هایــم را 
کــه کنــار خیابــان چیــده بــودم بــرای فــروش را از 

مــن قاپیــد و فــرار کــرد.
ــال  ــه دنب ــا گری ــد ب ــه می ده ــد ادام ــر محم امی
ــماره اش  ــط توانســتم ش ــا فق ــدم ام ــوری دوی موت
ــس  ــد پلی ــس دادم و بع ــه پلی ــم و ی ــظ کن را حف
زنــگ زد و گفــت دزد را گرفتــه و آدامس هــا را 

ــت. ــده اس برگردان
ــم  ــه؟! مه ــا ن ــه ی ــس دزد را گرفت ــا پلی ــا واقع آی
نیســت، مهــم ایــن اســت کــه همیــن کــه پلیــس 
ــر از  ــی اگ ــرای اش حت ــودک را ب ــای ک آدامس ه
ــر محمــد  ــا امی ــده باشــد ام جیــب خــودش خری
ــه  ــت ک ــه اس ــم گرفت ــد تصمی ــه بع از آن روز ب
تــاش کنــد تــا در آینــده پلیــس شــود و قدرتــی 
در برابــر خشــونت هایی کــه بــه او می شــود را 

ــد. کســب کن
علیرضــای ۱2 ســاله یکــی دیگــر از کــودکان کار 
ــای  ــی از خیابان ه ــه دارد و در یک ــه وزن ــت ک اس
شــلوغ مرکــز شــهر کار می کنــد؛ او می گویــد 
ــد دارد و  ــان درآم ــزار توم ــدود ۱0 ه ــه ح روزان
آنهــا را در قلــک می ریــزد تــا نزدیــک عیــد بــرای 
مــادرش لبــاس و اگــر چیــزی مانــد بــرای خــودش 

هــم شــلوار بخــرد.
علیرضــا می گویــد دوســت دارد، باشــگاه هــم 
بــرود ولــی فعــا بــه آن فکــر نمی کنــد چــون اول 
بایــد بــه فکــر خریــد کمــی لبــاس بــرای خــودش 

و مــادرش باشــد.
امیدرضــا یکــی دیگــر از کــودکان کار اســت کــه 
ــاد  ــک خرم آب ــارراه بان ــگ و چه ــارراه فرهن در چه
مشــغول بــه کار اســت، می گویــد بیش تــر کار 

ــد. ــام می ده ــا را انج ــویی اتومبیل ه ــه ش شیش
راننده هــا  تنــد  برخــورد  از  گاهــی  می گویــد 
زود  می کنــد  ســعی  ولــی  می شــود  ناراحــت 
فرامــوش کنــد تــا بتوانــد بــه کارش ادامــه دهــد.

امیدرضــا می گویــد شسشــه شســتن بــه صرفه تــر 
اســت یــک محلــول شیشــه شــوی حــدود 45 هزار 
ریــال می خریــم و بعــد از 2 روز کــه تمــام شــد بــا 

آب و ریــکا کــه هزینــه ای نــدارد پــر می کنیــم.!
مــددکار اجتماعــی مرکز کــودکان کار اردیبهشــت 

ــا  ــو ب ــت و گ ــوص در گف ــن خص ــاد در ای خرم آب
ــده  ــداد ۱20 پرون ــز تع ــن مرک ــت: در ای ــا گف ایرن
مربــوط بــه کــودکان کار وجــود دارد کــه بــه 
ــم  ــودکان کار و ه ــرای ک ــم ب ــی ه صــورت هفتگ
بــرای مــادران آن ها کاس هــای توانمندی ســازی، 

ــزار می شــود. ــری و آموزشــی برگ هن
ــن آموزش هــا  ــزود: هــدف از ای ــور اف مهــری رضاپ
آگاهســازی مــادران اســت تــا متوجــه آســیب هایی 
کــه کــودکان آنهــا را تهدیــد می کنــد باشــند و در 
عیــن حــال فرصــت مناســبی اســت تــا کــودکان 
ــا در  ــدام از آن ه ــر ک ــوند و ه ــی ش ــتعداد یاب اس
زمینــه ای خــاص اگــر اســتعداد دارنــد راهنمایــی 

و حمایــت شــوند.
وی بیــان کــرد: از بیــن ۱20 کــودک کار ثبــت نــام 
شــده در مرکــز اردیبشــهت تعــداد ۱0 کــودک کــه 
تــرک تحصیــل کــرده بودنــد شناســایی و موضــوع 

ادامــه تحصیــل آنهــا پیگیری شــده اســت.
ایــن مــددکار اجتماعــی گفــت: مــادران ایــن 
ــد دهــه 60 هســتند  ــا اینکــه متول کــودکان کار ب
امــا ازدواج هــای زودهنــگام و تعــداد بچه هــای 
زیــادی دارنــد و پــدران ایــن کــودکان نیــز اعتیــاد 
بــه مــواد مخــدر اعــم از ســنتی و صنعتــی دارنــد.

ــودکان  ــز ک ــناس مرک ــی روانش ــرج اله ــمانه ف س
کار اردیبهشــت خرم آبــاد کــه زیــر نظــر بهزیســتی 
ــا  ــی ب ــد: کــودکان کار، کودکان ــز می گوی اســت نی
اســتعداد هســتند کــه در واقــع قربانــی وضعیــت 
خانوادگــی خــود می شــوند و تــا زمانی کــه از 
نظــر اقتصــادی حمایــت نشــوند همچنــان بــه این 

ــد. ــه می دهن ــه خــود ادام حرف
وی در گفــت و گــو بــا ایرنــا گفــت: همــه کــودکان 
ایــن مرکــز کــه تحــت عنــوان کــودکان کار 
شــناخته شــده اند از ســامت روان برخــوردار 
هســتند امــا مــادران آنهــا اغلــب دچــار مشــکاتی 
همچــون افســردگی، مشــکات زناشــویی و اقــدام 

ــد. ــه خودکشــی دارن ب

کودکان کار پدیده ای نوظهور 
ــه  ــان این ک ــا بی ــتان ب ــتی لرس ــرکل بهزیس مدی
بــرای ســاماندهی پدیــده کــودکان کار بایــد 
ــکاری الزم  ــز هم ــط نی ــتگاه های مرتب ــایر دس س

ــه  را داشــته باشــند گفــت: پدیــده کــودکان کار ب
عنــوان آســیب اجتماعــی تقریبــا نوظهــوری تلقــی 
ــده ۱۱  ــن پدی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــود ک می ش
ــه ســاماندهی ایــن آســیب  دســتگاه اداری بایــد ب
اجتماعــی بپردازنــد و تــا کنــون نیــز 4۸۸ کــودک 

ــت. ــده اس ــایی ش ــتان شناس ــن اس کار در ای

فاطمــه زهــرا توکلــی بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه 
ــودکان انجــام شــده  ــن ک ــرای توانمندســازی ای ب
ــدازی مراکــزی کــه  ــا راه ان اســت، اظهارداشــت: ب
کــودکان کار در آن ســاماندهی می شــوند می تــوان 
از بازگشــت مجــدد ایــن قشــر از جامعــه بــه ایــن 

چرخــه پیشــگیری کــرد.
وی افــزود: تاکنــون ســه مرکــز بــرای ســاماندهی 
ــده و  ــه ش ــر گرفت ــتان در نظ ــودکان کار در اس ک
307 پرونــده مرتبــط بــا آنهــا در ایــن مراکــز کــه 
در خرم آبــاد و بروجــرد واقــع هســتند ثبــت شــده 

اســت.
مدیــرکل بهزیســتی لرســتان اضافــه کــرد: از بیــن 
ــادران  ــر از م ــده ۱۱0 نف ــایی ش ــودکان شناس ک
آنهــا در دوره هــای آمــوزش فنــی و حرفــه ای 

ــدند. ــرکت داده ش ش
توکلــی ادامــه داد: از بیــن کــودکان کار شناســایی 
شــده 5۸ کــودک بازمانــده از تحصیــل بودنــد کــه 
ــم  ــا فراه ــرای آنه ــل ب ــات و شــرایط تحصی مقدم

شــده اســت.

تحلیل جامعه شناسی کودکان کار
رئیــس انجمــن جامعــه شناســی لرســتان گفــت: 
کار کــردن کــودکان در جوامــع ســنتی یــک پدیده 
عــادی محســوب می شــود و افــراد بــا رســیدن بــه 
ســن 6 و هفــت ســالگی یک نقــش اقتصــادی را در 
خانــواده بــه عهــده می گیرنــد و یــا اینکــه کــودک 
ــر  ــر نظ ــوال زی ــود معم ــی خ ــد اجتماع ــرای رش ب
افــرادی آشــنا و یــا غریبــه بــه یادگیــری حرفــه ای 
می پرداخــت و از ایــن طریــق نیــز درآمــدی کســب 

می کــرد.
مســیر  ایــن  در  افــزود:  ترکارانــی  مجتبــی 
بــازی  اوقــات فراغــت، تفریــح و  تحصیــات، 
ــت و  ــرار داش ــت ق ــه دوم اهمی ــوال در درج معم
یــا بــا دیگــر نقش هــای زندگــی کــودک ازجملــه 

ــود. ــده ب ــم تنی ــادی دره ــش اقتص نق
ــا  ــدرن و ب ــای م ــی در دنی ــرد: ول ــه ک وی اضاف
خانــواده  رشــد  و  متوســط  طبقــه  گســترش 
ــه رســمیت  ــی ب هســته ای دوره کودکــی و نوجوان
شــناخته شــد و فرزنــدان ازتقســیم کار اقتصــادی 
کنــار گذاشــته شــدند ودر ایــن دوره معمــوال جــز 
ــه ای  ــر وظیف ــوزش کمت ــت وآم ــل و فراغ تحصی
را بــه عهــده می گیرنــد و خانــواده هســته ای 
ــای  ــل همــه فعالیت ه ــادر( خــود متکف ــدر و م )پ

ــدند. ــادی ش اقتص
ــه  ــه شناســی لرســتان ادام ــس انجمــن جامع رئی
داد: بیــکاری و فقــر، مهاجــرت و آســیب های 
ــی هســتند کــه باعــث  ــه عوامل اجتماعــی از جمل

ــوند. ــواده می ش ــای خان ــال در کارکرده اخت
ــن عوامــل باعــث اختــال در  ــزود: ای ــی اف ترکاران

کارکــرد اقتصــادی خانــواده می شــود و کــودک بــه 
ناچــار مســتقیما بــا واقعیــت خشــن فقــر مواجــه 
ــردن  ــرآورده ک ــده دار ب ــود عه ــت و خ ــده اس ش

ــواده می شــود. ــای معیشــتی خــود و خان نیازه
ــه جامعــه  ــان کــرد: وارد شــدن کــودکان ب وی بی
ــکل  ــا مش ــه ب ــه جامع ــرایطی ک ــا در ش مخصوص
ــا و  ــر پیچیدگی ه ــت ب ــه هس ــغل و کار مواج ش
مشــکات موضــوع می افزایــد بطوری کــه ایــن 
ــی  ــم اهمیت ــی ک ــه کارهای ــد ب ــودکان مجبورن ک
ماننــد آدامــس فروشــی و یــا شیشــه پــاک کنــی 
و یــا وزن کشــی اقــدام کننــد کــه در واقــع نوعــی 

ــود. ــوب می ش ــری محس ــدی گ تک
ایــن جامعــه شــناس لرســتانی ادامــه داد: کــودکان 
ــدر و  ــا پ ــای ب ــه خانواده ه ــق ب ــتر متعل کار بیش
ــم گســیخته  ــواده از ه ــا خان ــاد و ی ــادر معت ــا م ی
ــاده( هســتند و  ــا سرپرســت از کار افت )طــاق وی
پــدر بــه لحــاظ اقتصادی تــوان نــان آوری نداشــته 
و مــادر نیــز در ایــن شــرایط حــاد اقتصــادی تــوان 
پیــدا کــردن شــغلی را نــدارد و اینجــا اســت کــه 
کــودک ویــا نوجــوان ناخــوداگاه بــه صحنه خشــن 
ــاش  ــرای مع ــی ب ــب حداقل ــرای کس ــی ب زندگ

ــاب می شــوند. پرت
ترکارانــی گفــت: در بیشــتر مــدارس محــات فقیر 
ــه  ــدن ب ــوزان از آم ــش آم ــفندماه دان ــین اس نش
مدرســه خــودداری می کننــد و بــه دنبــال دســت 

فروشــی هســتند.
ــا بیــان اینکــه پدیــده کار کــودکان در ایــن  وی ب
ــادی  ــی و اقتص ــاص اجتماع ــرایط خ ــا ش دوره ب
معمــوال باپیامدهایــی منفــی همــراه اســت گفــت: 
احتمــال بــروز آســیب های اجتماعــی ماننــد تجاوز 
ــاال  ــواد مخــدر ب ــه م ــاد ب ــا اعتی ــودکان و ی ــه ک ب
ــکار  ــای آش ــوع پیامده ــن ن ــار ای ــت و در کن اس
ــار  ــی از فش ــی ناش ــکات روان ــه مش ــوان ب می ت
ــودکان  ــن ک ــه ای ــده ب ــاالی وارد ش ــترس ب واس

ــرد. ــاره ک ــا اش ــوان آنه ــش از حــد ت بی
ــان  ــتان بی ــی لرس ــه شناس ــن جامع ــس انجم رئی
کــرد: ایــن کــودکان در شــرایطی کــه بایــد 
ــند در  ــواده باش ــت خان ــایه محب ــه در س معصومان
مقابــل چهــره خشــن فقــر و نگاه هــای ترحــم قــرار 
ــر  ــی خشــم و تنف ــه نوع ــه منجــر ب ــد ک می گیرن
اجتماعــی در آنهــا نســبت بــه جامعــه ای می شــود 
ــه  ــده گرفت ــا را نادی ــد آنه ــاس می کنن ــه احس ک

اســت.
ایــن پژوهشــگر مســائل اجتماعــی افــزود: چنیــن 
شــرایطی زمینــه ســاز بــروز ســرخوردگی و تنفر در 
کــودکان می شــود و آنهــا را بــه ســمت بزهــکاری 
اجتماعــی و وندالیســم و بــی تفاوتــی اجتماعــی در 

آینــده ســوق دهــد.
رئیــس انجمــن جامعــه شناســی لرســتان یــادآور 
شــد: در چنیــن کودکانــی معمــوال بــه خاطــر عدم 
حمایــت اجتماعــی ذر ســنین کودکــی آرزوی 
ــا  ــدار وی ــا اقت ــدرت وب ــه مشــاغل پرق دســتیابی ب
ــا  ــد ت ــش می رون ــاال پی ــی ب ــدرت بدن ــتن ق داش
بتواننــد در آینــده حــق خــود را از همــه کســانی 
کــه تنهایشــان گذاشــته و یــا حــق شــان را تضییع 

ــا ــد بگیرند.ایرن کرده ان

آب  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون   
ــای  ــاماندهی خودروه ــت: س ــتان گف ــه ای لرس منطق
ــه توســط دســتگاه های مجــری بایســتی  حمــل نخال
ــی  ــتگاه های متول ــه و دس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
ــی داشــته باشــند و  ــراد خاطــی برخــورد قضای ــا اف ب
ــه ای در  ــرکت آب منطق ــط ش ــه توس ــی ک از مناطق
ــد  ــماند تائی ــن پس ــرای دف ــماند ب ــع پس ــرح جام ط
شــده انــد، اســتفاده شــود تــا مشــکلی بــرای منابــع 

ــود.     ــاد نش ــطحی ایج ــی و س ــای زیرزمین آب ه
ــاری در جلســه کارگــروه پســماند اســتان  ــادر مخت ن
ــای  ــوان رگ ه ــه  عن ــا ب ــه رودخانه ه ــان اینک ــا بی ب
ــفانه  ــه متأس ــرده ک ــل ک ــه عم ــک منطق ــی ی حیات
مدتــی اســت نخاله هــای ســاختمانی در حاشــیه 
ــی  ــای آب ــاری زیب ــن مج ــودی ای ــبب ناب ــهرها س ش
شــده اند، افــزود: ســاماندهی خودروهــای حمــل 
نخالــه توســط دســتگاه های مجــری بایســتی در 
ــا  ــی ب ــتگاه های متول ــه و دس ــرار گرفت ــتور کار ق دس
ــند و از  ــته باش ــی داش ــورد قضای ــی برخ ــراد خاط اف
مناطقــی کــه توســط شــرکت آب منطقــه ای در طــرح 
جامــع پســماند بــرای دفــن پســماند تائیــد شــده انــد، 
ــای  ــع آب ه ــرای مناب ــکلی ب ــا مش ــود ت ــتفاده ش اس

ــود. ــاد نش ــطحی ایج ــی و س زیرزمین
وی بیــان کــرد: طــرح جامــع مدیریــت پســماند کــه 
ــده  ــوب ش ــماند مص ــرح پس ــی ط ــروه اجرای در کارگ
ــای  ــتان ه ــه شهرس ــا در کلی ــتی حتم ــت، بایس اس
اســتان لرســتان و در مناطــق مــورد تاییــد در طــرح 

ــی شــود. ــع اجرای جام
مختــاری بــا اشــاره بــه مشــکل دفــن زبالــه در 
ــن ســال اســت  ــز گفــت: چندی شهرســتان الشــتر نی

ســایت  در  موضــوع هســتیم؛  ایــن  پیگیــر  کــه 
ــرب  ــه آب ش ــدود 4 حلق ــتر ح ــاب الش ــوش ن خرگ
مــردم در پاییــن دســت محــل دفــن زبالــه قــرار دارد 
ــه  ــع پســماند ک ــرح جام ــه ط ــه مصوب ــه ب ــا توج و ب
محــل جانمایــی شــده در مــرز بیــن شهرســتان هــای 
سلســله و دلفــان قــرار گرفتــه اســت، متأســفانه ایــن 
ــه آب  ــه ب ــا ورود شــیرابه زبال مهــم انجــام نشــده و ب
شــرب مــردم، ممکــن اســت مشــکات منطقــه ای بــه 

ــد. وجــود آی
ــیل  ــا در مس ــن نخاله ه ــث ریخت ــزود: در بح وی اف
دارد  ضــرورت  اســتان،  فعــال  هــای  رودخانــه 
ــه  ــل نخال ــای حم ــتان، خودروه ــهرداری های اس ش
شناســه  و  کــد  دارای  کــه  را  ســاختمانی  هــای 
ــد  ــورد تایی ــکان هــای م ــی باشــند در م مشــخص م

ــد. ــو کنن ــا را دپ ــه ه ــا، نخال آن ه
آب  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 
شــمال  در  کــرد:  تصریــح  لرســتان  منطقــه ای 
ــگ  ــا تن ــران ت ــل جهادگ ــاد از پ ــتان خرم آب شهرس
ــم  ــتر و حری ــه در بس ــود نخال ــاهد وج ــبیخون ش ش
ــه  ــتیم ک ــودجو هس ــراد س ــط اف ــا توس ــه ه رودخان
لرســتان  ای  منطقــه  آب  مجموعــه  خوشــبختانه 
ــاد را در  ــرم آب ــه خ ــر از رودخان ــدود 26 کیلومت ح
ــتور  ــه دس ــا توج ــته و ب ــازی داش ــتور کار پاکس دس
ــی  ــادره م ــکام ص ــرای اح ــاده اج ــی آم ــام قضای مق
ــه ورودی  ــه ک ــه کرگان ــوص رودخان ــیم. در خص باش
ــز  ــاد از ســمت تهــران مــی باشــد، نی شــهر خــرم آب
متاســفانه ریختــن نخالــه در حریــم و بســتر رودخانــه 
ــه  ــرد ک ــورت می پذی ــودجو ص ــراد س ــط اف ــا توس ه
منظــره خوبــی نداشــته و انتظــار مــی رود شــهرداری 

بــا همــکاری شــرکت آب منطقــه ای در اســرع وقــت 
نســبت بــه پاکســازی رودخانــه کرگانــه اقــدام نمایند.

مختــاری بــا اشــاره بــه اینکــه در شهرســتان بروجــرد 
در خیلــی از جاهایــی کــه منطقــه گردشــگری و 
ــودجو  ــبانه افرادس ــد، ش ــی باش ــه م ــیه رودخان حاش
در  ســاختمانی  نخاله هــای  ریختــن  بــه  اقــدام 
حاشــیه آن هــا مــی کننــد، بیــان کــرد: شــهرداری ها 
کامیون هایــی کــه اقــدام بــه حمــل نخالــه می کننــد 
را شناســایی کــرده و لیســت آنهــا را بــه شــرکت آب 
منطقــه ای ارایــه داده تــا دســتور توقیــف بــرای آنــان 

صــادر کنیــم.
وی گفــت: پاک ســازی رودخانــه گلــرود بروجــرد بــه 
ــه در  ــم ک ــر را در دســتور کار داری طــول ۱۸ کیلومت
ایــن راســتا نیازمنــد همــکاری شــهرداری ها و ســایر 

دســتگاه هــای اجرایــی هســتیم.
آب  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 
ــره  ــه تی ــرد: رودخان ــح ک ــتان تصری ــه ای لرس منطق
ــدارد و نخاله هــا  ــی ن شهرســتان دورود وضعیــت خوب
را داخــل آن می ریزنــد کــه ضــرورت دارد شــهرداری 
دورود بــا همــکاری شــرکت نســبت بــه جلوگیــری از 

ــد. ــدام نمای ــه اق ــن زبال ریخت
ــت و ارزش  ــن قیم ــاال رفت ــا ب ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
زمیــن در حاشــیه شــهرها، افــراد ســودجو بــه دنبــال 
ــا  ــیل رودخانه ه ــتر و مس ــم، بس ــتند حری ــن هس ای
ــد،  ــل کنن ــن کشــاورزی و مســکونی تبدی ــه زمی را ب
ــم  ــزود: از دســتگاه های خدمات رســان انتظــار داری اف
ــن مــوارد مجــوز الزم را ندهنــد و شــرکت آب  ــه ای ب
ــق  ــازی بســترها از طری ــال آزادس ــه دنب ــه ای ب منطق

ــی اســت. دســتگاه قضای

خدمــات  ســتاد  حمل ونقــل  کمیتــه 
ســفر اســتان لرســتان بــا محوریــت 
مدیریــت، ســاماندهی و ایمنــی ســفرهای 

ــد. ــکیل ش ــوروزی تش ن
معــاون  صادقــی  ملکــی  مصطفــی 
حمــل و نقــل راهــداری و حمل ونقــل 
جــاده ای لرســتان در ایــن جلســه گفــت: 
ــوروزی  ســاماندهی و ایمنــی ســفرهای ن
ــرورت  ــن رو ض ــت از ای ــت اس ــک اولوی ی
کمیتــه  عضــو  دســتگاه های  دارد 
ــدف  ــن ه ــق ای ــرای تحق ــل ب حمل ونق

به صــورت هماهنــگ عمــل کننــد.
ــرای  ــود را ب ــاش خ ــه ت ــت: هم وی گف
آســایش و رفــاه هموطنــان در طــول 
ســفرهای نــوروزی بــکار خواهیــم گرفت.

ــی  ــای مواصات ــی راه ه ــد خط کش تجدی
ــردد،  به خصــوص راه هــای شــریانی و پرت
ــر، آشکارســازی  ــداری روشــنایی معاب پای
نقــاط پرتصــادف بــا اســتفاده از پیام هــا و 
اقدامــات زودبــازده و کم هزینــه، برقــراری 
کشــیک نــوروزی، نظــارت بــر نــرخ 
جابجایــی حمــل و نقــل مســافر، نظــارت 
و  فعالیــت شــرکت ها، موسســات  بــر 
ــای  ــافربری، مجتمع ه ــای مس ترمینال ه
بین راهــی، تجهیــز  خدماتــی رفاهــی 
راهدارخانه هــا، تامیــن نــاوگان حمــل 
ــفر،  ــک س ــام پی ــاده ای در ای ــل ج و نق
مدیریــت نــاوگان امدادخــودرو، برگــزاری 
ــوروزی،   ــترک ن ــی مش ــش ترافیک رزمای

ــای  ــوخت جایگاه ه ــع س ــه موق ــن ب تامی
مجتمع هــای  و  ســوخت  عرضــه 
خدماتــی رفاهــی بین راهــی، آمادگــی 
9جایــگاه بــرای عرضه کارت آزاد ســوخت 
بــرای نــاوگان مســافر، پیگیــری الزم 
درخصــوص آمادگــی زیــر ســاخت ها 
ــوخت  ــه س ــگاه عرض ــدازی دوجای و راه ان
) ویســیان و تجــره (، اجــرای گشــت 
کشــیک گل گشــت در راســتای تنظیــف 
ــتی،  ــرویس های بهداش ــا و س نمازخانه ه
لگه گیــری  کشــی،  خــط  اجــرای 
آســفالت، اســتقرار یــک دســتگاه ماشــین 
آتش نشــانی، تجهیــز سیســتم تهویــه 
هــوا و رفــع نقــص چراغ هــای روشــنایی 
داخــل تونل هــا، رفــع نقــص و شستشــوی 
ــت های  ــتقرار گش ــیر و اس ــای مس تابلوه
خرم آبــاد- آزادراه  در  شــبانه  روزی 

ــهری  ــگاه ش ــازی 63پای ــل زال، فعال س پ
ــرد  ــد بالگ ــس، دو فرون ــاده ای اورژان و ج
مســتقر در شهرســتان های الیگــودرز و 
خرم آبــاد و برپایــی 9پایــگاه ســامت 
شــهرها،  ورودی  مبــادی  در  نــوروزی 
نصــب تابلــو و بنرهــای راهنمایــی مــکان 
ــای  ــتان و مکان ه ــهرهای اس ــکان ش اس
گردشــگری  جاذبه هــای  و  اقامتــی 
اداره کل  خرم آبــاد،  شــهرداری  توســط 
و  راهنمایــی  و  پــرورش  و  آمــوزش 
آماده ســازی  و  تنظیــف  رانندگــی، 
راه آهــن  ترمینال هــای  و  ایســتگاه ها 
اســتان و فــرودگاه خرم آبــاد و ارســال 
برنامــه پروازهــا و حرکــت قطارهــای 
ــه کمیتــه  ــرای دبیرخان مبــادی اســتان ب
ــل  ــداری و حم ــل)اداره راه ــل و نق حم
ــن  ــتان( از مهم تری ــاده ای اس ــل ج و نق

ــود. ــه ب ــن جلس ــات ای مصوب
ــفر  ــات س ــل خدم ــل و نق ــه حم کمیت
ــی  ــه منظــور توســعه گردشــگری داخل ب
ــه  ــجام در ارائ ــی و انس ــاد هماهنگ و ایج
خدمــات مناســب بــرای رفــاه حــال 
همچنیــن  و  گردشــگران  و  مســافران 
سیاســتگذاری،  یکپارچــه،  مدیریــت 
نظــارت  و  ســازماندهی  برنامه ریــزی، 
تشــکیل  ســفر  فعالیت هــای  برانجــام 
ــا اداره  ــت آن ب ــه ریاس ــت ک ــده اس ش
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم کل راه

ــت. اس

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای لرستان عنوان کرد:

طرح جامع مدیریت پسماند بایستی در سراسر لرستان و در مناطق مورد تایید اجرایی شود
ساماندهی و ایمنی سفرهای نوروزی یک اولویت است 
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