
مدیر کل تامین اجتماعی لرستان؛

هزینه ۱۸۰۰ میلیارد 

تومانی در سال ۹۸ برای 

جامعه هدف در استان

جاسم محمدی فارسانی:

اهدای بیش از ۴۸ 
میلیارد ریال به 
ایتام لرستـان

لرستان فقیرتر از همیشه؛ 
وقتی فالکت به اوج می رسد! 
 ۵۳.۸ بــا  لرســتان   -1
ــت  ــن وضعی ــد، بدتری درص
»فالکــت«  شــاخص 
کــرد.  کســب  را  کشــور 
ــزودن  ــا اف ــاخص ب ــن ش ای
نــرخ  بــه  بیــکاری  نــرخ 
می آیــد.  به دســت  تــورم 
ــک  ــوان ی ــه عن ــکاری ب بی
معیــار اجتماعــی اقتصــادی و تــورم بــه عنــوان یــک 
معیــار اقتصــادی در ایــن شــاخص لحــاظ می شــوند. 
ــده در  ــورم فزاین ــه ت ــن اســت ک ــر ای نظــر کارشناســان ب
ــادی و  ــای اقتص ــش، هزینه ه ــه افزای ــکاری رو ب ــار بی کن
اجتماعــی را تشــّدید خواهــد کــرد. حــال متأســفانه اســتان 
ــا نــرخ بیــکاری 16.۸ و نــرخ تــورم ۳7 درصــد  لرســتان ب

در اوج ایــن شــاخص قــرار گرفتــه اســت.
لــذا ایــن اســتان بایــد در ســال های بعــدی منتظــر 
افزایــش آمــار دزدی، طــالق، اعتیــاد، خودکشــی و ... 
ــد.  ــور باش ــای کش ــتان ه ــایر اس ــش از س ــی بی ــه میزان ب
چراکــه ایــن شــاخص دارای رابطــه ي مســتقیمی بــا جــرم 
و جنایــت در جامعــه  اســت و رونــد تغییــر ایــن شــاخص 
ــه کمــی در شــاخص جــرم و جنایــت تأثیرگــذار  ــا فاصل ب
ــتان  ــاخص در لرس ــن ش ــون ای ــن چ ــود. بنابرای ــد ب خواه
ــذا تبعــات آن  بیــش از ســایر اســتان های کشــور اســت، ل
نیــز در لرســتان بیش تــر نمایــان خواهــد شــد. بــه تعبیــر 
دیگــر، لرســتان در ســال های پیــش رو بایــد منتظــر 

باشــد. بیش تــری  »فلک زدگــی« 

ادامه در صفحه 3

بختیار رازانی:
نقش واحدهای تولیدی شهرکهای 

صنعتی لرستان در مبارزه با 
کرونا، قابل توجه است

فرماندار مرکز لرستان؛
شیوع گسترده کرونا در خرم آباد 

محدودیت های جدید اعمال شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین بانک توسعه 
تعاون و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

استان لرستان

توسعه فرودگاه خرم آباد؛ 

طرحـی نافرجام با بدهـی ۲۷ 
میلیارد تومانـی

مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان لرستان؛

مقاوم سازی ۷ هزار و ۲۰۰ واحدمسکن 
روستایی در شهرستان پلدختر

۲

هفته نامه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی/شنبه 27 اردیبهشت 1399/سال سوم/ شماره 73/چهار صفحه قیمت 1000 تومان

هفته نامه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی
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 دکترمصطفا شکری یادداشت
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لرستان فقیرتر از همیشه 

 
پیام تبریک مدیر عامل جمعیت هالل 

احمر لرستان به مناسبت فرا رسیدن هفته هالل احمر 

سالروز  پیامی  ارسال  با  لرستان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
فداکار،  جمعیت  به  را  احمر  هالل  هفته  و  سرخ  صلیب  جهانی 

داوطلب و تالشگر این نهاد را تبریک و شاد باش گفت.

متن پیام تبریک صارم رضایی به شرح زیر است: 

ایثار،  چون  هم چون  ارزش هایی  با  همواره  احمر  هالل  جمعیت  گران بهای  »نام 
گسستنی  نا  پیوند  دوستی  بشر  و  مهرورزی  کرامت،  گذشتگی،  خود  از  انسانیت،  

داشته است.

تیتر

صارم رضایی، مدیر عامل جمعیت هالل احمر لرستان

احمر،  هالل  جمعیت  در  خود  داوطلبانه  حضور  با  که  وارسته ای  و  شریف  انسانهای 
امید دل های مظلومین، حادثه دیدگان و رنج کشیدگان در حوادث و سوانح هستند 
که با ایثار جان خود، همچون فرشتگان بدون هیچ گونه منت و مزدی و صرفًا با جلب 

رضایت حق تعالی قدم بر می دارند.
اینجانب بر خود الزم میدانم ضمن عرض تبریک به همه داوطلبان، امدادگران، جوانان 
خیرین،  کارکنان و زحمت کشان این مسیر که در عرصه های گوناگون  جمعیت هالل 
احمر هستند، از زحمات بی دریغ و شبانه روزی آنها  ، مخصوصا در امداد رسانی به 
سیل زدگان، و تالش خستگی ناپذیر شان در عرصه مبارزه با کرونا و سایر حوادث 
دیگر تقدیر و تشکر نمایم و امیدوارم با اتکا به خداوند یکتا در مسیر پیشبرد اهداف 

متعالی و انسان دوستانه خود موفق و موید باشید«.

خدمتی دیگر از اداره کل 
امور مالیاتـی

مودیان گرامی

به منظور تسهیل و تسریع فرآیند  نقل و انتقال 
واحدهای مسکونی فاقد بدهی مالیاتی)ماده ۱۸۷( 
بدون مراجعه به ادارات مربوطه, در دفاتر رسمی 
ثبت اسناد، از طریق سامانه اینترنتی ایجاد شده 

مالیات متعلقه محاسبه و در همان دفترخانه بصورت 
آنی و الکترونیکی پرداخت و گواهی مربوطه 

پیوست سند تنظیمی می گردد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان

وقتی فالکت به اوج می رسد!



مدیرعامل شرکت گاز لرستان: 
گازدار شدن ۱۵۰۰ روستا 

تا پایـان سالجاری 

کرم گودرزی در جمع خبرنگاران با اشاره به گاز 
رسانی به صنایع لرستان، اظهار داشت: تالش ما 
این است که همه این پروژه ها را تا پایان امسال 

به سرانجام برسانیم.
مدیرعامل شــرکت گاز لرستان با بیان اینکه با 
توجه به زیرساخت ها خوبی که در استان داریم 
هیچ گونه محدودیتی برای گاز رسانی به صنایع 
نداریــم، تصریح کرد: عالوه بــر 11۵ پروژه یاد 
شــده، 1۴ مورد پروژه گاز رســانی به صنایعی 
مانند »ســی ان جی«، گلخانه هــا و... عقد قرار 

شده است.
گــودرزی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
اشــاره به روند گاز رسانی به روستاهای لرستان 
نیز عنــوان کرد: در اســتان دو هــزار و ۳۵۴ 
روستای واجد گازرسانی در لرستان وجود دارد 
کــه از این تعداد هزار و 7۰۹ مورد از نعمت گاز 

بهره مند هستند.
وی تصریح کــرد: ضریب نفوذ گاز رســانی به 
روستاهای لرســتان بیش از ۸7 درصد است و 
پروژه گاز رســانی به ۳۰1 روستا نیز در دستور 

کار قرار گرفته است.
گودرزی با اشــاره به پیش بینی ۵۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار در این زمینه، گفت: با گاز رسانی 
به این تعداد روستا، بیش از هزار و ۵۰۰ خانوار 
روســتایی از نعمت گاز بهره مند خواهند شد و 
ضریب گاز رسانی به روســتایی استان تا پایان 

امسال به بیش از ۸۹ درصد می رسد.
وی بیان داشــت: همچنیــن کار مطالعاتی گاز 
رسانی به 17۲ روستای دیگر استان انجام شده 
که با واگذاری به پیمانکار، تا پایان سال 1۴۰۰، 
ضریب نفوذ گاز در روســتاهای لرســتان را به 

بیش از ۹۸ درصد خواهیم رساند..

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
بانک توسعه تعاون و اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان 

لرستان 

بــه گزارش روابــط عمومــی اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان لرستان طی جلسه ای 
که با حضور رییس بانک  توســعه تعاون استان 
بــه همراه معاونین در دفتــر مدیر کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان لرســتان برگزار شد، در 
این جلســه تصویب  شد تفاهم نامه همکاری در 
راستای تعامل بیشتر، منعقد و بعداز تنظیم، به 

امضای طرفین برسد.
محمدرضــا آذرخش مدیــر کل آموزش فنی و 
حرفه ای اســتان لرســتان: در آغاز این دیدار با 
بیان این که خوشبختانه مطالعه و آسیب شناسی 
در راســتای عملکرد بهتر بانک به خوبی توسط 

رییس بانک تعاون لرستان رصد شده است. 
آذرخش در ادامه بــا بیان این که بانک تعاون و 
آموزش فنی و حرفــه ای در واقع  زیر مجموعه 
یک خانواده هســتند، اظهار داشــت: پرســنل 
آمــوزش فنی و حرفه ای لرســتان حدود ۴۰۰ 
نفر هســتند که ما از بانک تعــاون تقاضا داریم  
تســهیالت و خدماتی  درشآن کارمندان نجیب 
وفهیــم فنی و حرفه ای ارائــه نمایند و یقینا با 
توجه به تجربیات ریاســت امور شعب استان در 
امــور مختلف با اجرای این تفاهم نامه همکاری 

خوبی برای دو جانب صورت خواهدگرفت..
در ادامه این جلسه فریدون خالویی رییس بانک 
توســعه تعاون استان لرستان نیز با بیان این که 
ما هم بســیار راغــب به همکاری بــا اداره کل 
اموزش فنی و حرفه ای لرســتان هستیم، گفت: 
بدون شــک همکاری با این اداره کل می تواند 
یک تجربه بسیار شیرین در سابقه فعالیت بانک 

تعاون استان لرستان باشد.
وی، افزود: اهداف ما در همــکاری با اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای چندین برنامه از جمله 
ترسیم آینده و حمایت از توسعه و تالش افرادی 

است، که قصد دارند.

مدیرکل انتقال خون لرستان خبر داد؛

رتبه اول زنان لرستانی در اهدای 
خون برای هشتمین سال متوالی 

در کشور
حامدی  در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طی 
سال گذشــته بالغ بر ۵۰ هزار نفر برای اهدای 
خون به مراکــز انتقال خون لرســتان مراجعه 

کردند.
وی، گفت: در این راستا در مدت زمان یاد شده 
اهــدای حدود ۳7 هزار و ۵۰۰ واحد خون را در 

استان داشته ایم.
مدیرکل انتقال خون لرستان، تصریح کرد: زنان 
لرستانی، برای هشتمین سال متوالی مقام اول 

را در اهدای خون در سطح کشور داشته اند.
حامدی در ادامه ســخنان خود با بیان اینکه در 
شــرایط فعلی و با توجه به ماه مبارک رمضان، 
اهدای خون در اســتان کمرنگ تر بوده و آمارها 
کاهــش پیدا کرده اســت، عنوان کــرد: مراکز 
انتقال خون در ســه شیفت کاری صبح، عصر و 

شب فعال هستند.
وی، بیان داشــت: پایگاه هــای علوی و مرکزی 
در خــرم آباد و پایگاه خیابان تختی در بروجرد 
فعال هستند و مردم می توانند برای اهدای خون 

مراجعه کنند.

اهدای بیش از ۴۸ میلیارد ریال 
به ایتام لرستان

جاســم محمدی فارســانی اظهار کرد: درشب 
ضربت خــوردن موالی متقیان حضرت علی)ع( 
بــرای تمامی فرزندان اکرام اســتان از ســوی 
مهنــدس پرویز فتاح رئیس بنیاد مســتضعفان 

۵۰۰ هزار تومان به حساب آنان واریز شد.
وی ادامــه داد: این مبلغ بصــورت متمرکز به 
همراه ارســال پیامک به حســاب هــر یتیم و 

محسنین واریز شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( لرستان 
اضافه کرد: تعداد ایتام و محسنین استان ۹7۹6 

نفر است.
محمدی فارسانی عنوان کرد: با احتساب ۵۰۰ 
هزار تومان ســرانه به هر یک از ایتام مبلغ ۴۸ 
میلیارد و۹۸۰ میلیون ریال به حســاب ایتام و 

محسنین استان واریز شده است.

شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱3۹۹/سال سوم/ شماره ۷3

گزارش

بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت شــهرکهای 
ــان  ــی در جری ــار رازان ــتان، بختی ــی لرس صنعت
ــرم  ــماره ۲ خ ــی ش ــهرک صنعت ــد از ش بازدی
آبــاد، گفــت: در ســال ۹۹ کــه از ســوی رهبــر 
معظــم انقــالب، ســال جهــش تولیــد نامگــذاری 
شــده، برآنیــم تــا باتوســعه شــهرکهای صنعتــی 
ــران  ــت صنعتگ ــه فعالی ــتان، زمین ــطح اس س

لرســتان را تســهیل کنیــم.
وی، افــزود: پــس از شــیوع ویــروس کرونــا 
ــدی و  ــای تولی در کشــور، خوشــبختانه واحده
صنعتــی فعــال در شــهرکها و نواحــی صنعتــی 
ــود،  ــد خ ــش تولی ــا افزای ــتند ب ــتان توانس لرس
ــکی را  ــه پزش ــردم و جامع ــاز م ــی از نی بخش

ــد. ــن کنن تامی
صنعتــی  شــهرکهای  شــرکت  مدیرعامــل 
لرســتان، تصریــح کــرد: در روزهــای نخســتین 
ــکل ســازی  ــا در کشــور، واحــد ال شــیوع کرون
ــاد توانســت  فجــر شــهرک شــماره ۲ خــرم آب
ــای  ــی و ظرفیت ه ــش فن ــر دان ــه ب ــا تکی ــا ب ت
موجــود، بخشــی از الــکل مــورد نیــاز مــردم را 

ــد. ــن کن تامی
ــاز  ــورد نی ــکل م ــن ال ــه داد: تامی ــی، ادام رازان
کننــده  ضدعفونــی  ژل  تولیــد  واحدهــای 
ــن  ــه از آغازی ــود ک ــی ب ــه اقدامات ــز، از جمل نی
روزهــای شــیوع ویــروس منحــوس، در ســطح 
ــت. ــورت گرف ــتان ص ــی لرس ــهرکهای صنعت ش

ــد  ــد تولی ــبختانه واح ــرد: خوش ــح ک او، تصری
گان و پوشــش محافظتــی یکبــار مصــرف کادر 
درمانــی شــهرک صنعتــی شــماره ۲ خــرم 
ــود  ــی ب ــای فعال ــه واحده ــز از جمل ــاد نی آب
ــه امــروز در  ــا ب ــا ت کــه از ابتــدای شــیوع کرون
ــاز  ــورد نی ــه م ــته البس ــیفت کاری توانس ۳ ش
جامعــه پزشــکی و پرســتاری اســتان را تامیــن 
ــه  ــالش هم ــت و ت ــا دارد از هم ــه ج ــد ک کن

ــم. ــکر کن ــر و تش ــزان تقدی عزی
ــد ژل  ــد تولی ــه داد: واح ــی، ادام ــار رازان  بختی
ــالک  ــر اف ــازی بای ــرکت داروس ــی ش ضدعفون
منطقــه ویــژه اقتصــادی ازنــا نیــز یکــی از 
واحدهــای فعــال در مقابلــه بــا کرونــا در کشــور 
اســت کــه نیــاز مــردم اســتان و برخــی اســتانها 
را نیــز تامیــن می کنــد. لــذا خوشــحال و 
ــه عمــوم  خرســندیم کــه در مســیر خدمــت ب
ــتان  ــی لرس ــهرکهای صنعت ــرکت ش ــردم، ش م

ــد. ــته باش ــذار داش ــی تاثیرگ ــته نقش توانس
وی، خاطرنشــان کــرد: واحــد تولیــد اکســیژن 
ــرم  ــماره ۲ خ ــی ش ــهرک صنعت ــفیدکوه ش س
آبــاد در اقدامــی خداپســندانه اقــدام بــه تحویل 
نیازمنــدان و  بــه  رایــگان  اکســیژن طبــی 
بیمــاران کرونایــی کــرده و می کنــد. خــب ایــن 
اقــدام اســالمی و انســانی در چنیــن شــرایطی، 
ــد  جــز ترجمــان مهربانــی چــه چیــزی می توان
باشــد. لــذا امیــدوارم مجموعــه چنیــن اقداماتی 
ــورد  ــت، م ــق خداس ــین خل ــورد تحس ــه م ک

ــرار گیــرد. ــز ق ــد متعــال نی رضایــت خداون

صنعتــی  شــهرکهای  شــرکت  مدیرعامــل 
لرســتان، تاکیــد کــرد: در اســفند مــاه ۹۸ 
و در راســتای جلوگیــری از شــیوع کرونــا، 
واحــد تولیــد ماســک نیــز در شــهرک صنعتــی 
شــماره ۲ خــرم آبــاد بــا افزایــش تــوان تولیــد 

خــود توانســت در ۳ شــیفت کاری، بخشــی 
ــد  ــد کن ــردم را تولی ــاز م ــورد نی ــک م از ماس
ــه امــروز ادامــه داشــته و  ــا ب ــد ت کــه ایــن رون
امیدواریــم تــا ریشــه کنی کرونــا ویــروس، ایــن 

ــد. ــته باش ــه داش ــبانه روزی ادام ــالش ش ت
بختیــار رازانــی، گفــت: خوشــبختانه طــرح 
توســعه شــهرک صنعتــی شــماره ۲ خــرم آبــاد  
ــات صــورت  ــا اقدام ــام اســت و ب ــال انج در ح
ــن  ــش ای ــش از پی ــعه بی ــاهد توس ــه، ش گرفت
ــود کــه  شــهرک در آینــده نزدیــک خواهیــم ب
امیدواریــم در توســعه صنعتــی و اقتصــادی 
ــد. ــته باش ــری داش ــش موث ــتان نق ــتان لرس اس

مدیرعامــل  امــروز،  صبــح  اســت،  گفتنــی 
از  لرســتان،  صنعتــی  شــهرکهای  شــرکت 
واحدهــای تولیــدی فعــال در حــوزه مبــارزه بــا 
ویــروس کرونــا، کانــال ســیل بنــد و تاسیســات 
مختلــف شــهرک صنعتــی شــماره ۲ خــرم 

ــرد. ــد ک ــاد، بازدی آب

جعفر طوالبی در حاشــیه جلسه شورای اداری 
خرم آباد در ســخنانی با اشاره به شیوع گسترده 
ویــروس کرونا در خرم آبــاد و تصمیمات اتخاذ 
شــده در این رابطه، اظهار داشت: در این راستا 
برگزاری هر گونه مراسم تشییع، تدفین، چهلم و 

سالگرد با جمعیت باال ممنوع است.
تا اطالع ثانوی مدارس شهرستان خرم آباد 

تعطیل هستند
وی با تاکید بر اینکه برگزاری هر گونه مراســم 
عقد و عروســی بــا جمعیت باال ممنوع اســت، 
عنوان کرد: برگزاری هر گونه همایش و جشنواره 

در ادارات شهرستان خرم آباد ممنوع است.
فرماندار مرکز لرستان با بیان اینکه نحوه حضور 
کارکنــان ادارات، همچنان با همان روش قبل و 
به صورت دوســوم اســتمرار دارد، گفت: حضور 
ارباب رجوع بدون استفاده از ماسک و دستکش 
در ادارات نیز ممنوع اســت.طوالبی با تاکید بر 
اینکه تا اطالع ثانوی مدارس شهرستان خرم آباد 
تعطیل هستند، گفت: ضدعفونی سالن جلسات 

و نمازخانه های ادارات باید مدنظر قرار بگیرد.
آرامستان ها مسدود شوند

وی، تاکیــد کرد: ورودی بوســتان ها، پارک ها و 
مناطق گردشــگری و تفریحی توسط شهرداری 
باید مســدود شود، همه اماکن اقامتی آموزش و 
پرورش از جمله خانه هــای معلم و اردوگاه های 

محل اسکان تا اطالع ثانوی تعطیل هستند.
فرمانــدار مرکز لرســتان با بیــان اینکه ورودی 
آرامستان های شهرستان تا اطالع ثانوی مسدود 
اســت، بیان داشــت: تداوم گندزدایــی امکان 
عمومی سطح شــهر خرم آباد توسط شهرداری 
باید انجام گیرد.طوالبی با اشاره به اینکه تمامی 
کســب و کارها ملــزم به رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی از قبیل استفاده از ماسک، دستکش، 
مواد ضدعفونی کننده و همچنین فاصله گذاری 
اجتماعی هســتند، گفت: شهرداری باید نسبت 
به جمع آوری و تعطیلی ضایعات فروشــی ها و 

همچنین سد معبر اقدام کند.
برگزاری نماز جماعت در مســاجد ممنوع 

است
وی با تاکید بــر اینکه تمامی اماکن ورزشــی، 
سفره خانه ها، اماکن تاریخی و فرهنگی تا اطالع 
ثانــوی تعطیل هســتند، گفت: برگــزاری نماز 
جماعت در مساجد ممنوع است، مراسم معنوی 
و پرفیض نماز عیــد فطر به صورت مجتمع و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی در مصالی الغدیر 
برگزار خواهد شد.فرماندار مرکز لرستان، تصریح 
کرد: راهداری بر حمل و نقل برون شــهری باید 
نظارت بیشتری در راستای رعایت پروتکل های 
بهداشــتی اعمال کند، واگــذاری ویال و خانه به 
مسافران توســط بنگاههای معامالتی و اشخاص 
حقیقــی ممنوع اســت.طوالبی، بیان داشــت: 
کشــتارگاه ها، قصابی ها، مرغ و ماهی فروشی ها، 
نانوایی هــا و مراکز ســوخت نســبت به رعایت 

پروتکل های بهداشتی باید اقدام کنند.
وی، افزود: اکیپ های بازرســی متشکل از اتاق 
دامپزشــکی  انتظامی،  نیروی  امــکان،  اصناف، 
و شــهرداری بر فعالیت صنف های مورد اشــاره 

نظارت کنند.

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شــرکت مســکن کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی استان لرســتان تعاونی به شماره ثبت 1۹66 و شناسه 
ملی 1۰۸61۲71۳۵1 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/1۳۹۸ و برابر نامه شماره ۸۳۰1۲ 
مورخ 11/1۲/1۳۹۸ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان خرم آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - سرمایه شرکت از 
مبلغ 6۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقســم بر ۲۰ سهم ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریالی با نام عادی به مبلغ ۲۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم بر ۸1 
ســهم ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریالی با نام عادی از محل واریز نقدی و از طریق صدور ســهام جدیــد و پذیرش عضو جدید )61 نفر 
هر نفر 1 ســهم ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریالی ( به استناد گواهی شــماره ۲61۰/1۸1۴ در تاریخ 17 / 11 / 1۳۹۸ به حساب شماره 
71۰16۴۴۹6۵۴۳ نزد بانک مســکن شعبه انقالب خرم آباد افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد )۸۳6117(

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شــرکت سنگبری مرغوب الیگودرز سهامی خاص به شــماره ثبت ۳۰۳ و شناسه ملی 1۰7۴۰۰1۸۴۴۰ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰1/۰۹/1۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - در راستای رعایت ماده 1۴1 
ل.ا.ق.ت سرمایه شرکت از مبلغ ۴6۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به 1۰۰ سهم ۴.6۰۰.۰۰۰ ریالی با نام به مبلغ 1.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال منقسم به 1۰۰ سهم 1۰.۰۰۰ ریالی با نام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز )۸۳61۲۹(

آگهی تغییرات
آگهــی تغییرات شــرکت پارت گردشــگر زاگرس شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 1۹۵۳ و شناســه ملی 
1۰1۰۳۳7۲۹۵۳ به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰1/1۰/1۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عادل کریمی به شــماره ملی ۴17۲۰۹۹1۴۹ احســان کریمی به 
شماره ملی ۴17۲7۴۰6۰1 سید مجید میرزایی به شماره ملی ۰۰7۳176۹۹۰ به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای 
بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

الیگودرز )۸۳61۳1(

خبرخبر بختیار رازانی:

نقش واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی لرستان در مبارزه با کرونا، قابل توجه است

فرماندار مرکز لرستان؛

شیوع گسترده کرونا در خرم آباد/ محدودیت های جدید اعمال شد
قریب به 1 هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درراستای ارائه 
خدمــات کوتاه مدت و بلند مدت به بیمه شــدگان و 
مستمری بگیران استان در سال۹۸ هزینه شده است .

دکترجهانی مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان 
در برنامه رادیویی و تلویزیونی چشم انداز با بیان این 
مطلب که نظام تامین اجتماعی متاثر از نظام اقتصادی 
کشور و شرایط اقتصادی کارگاهها، واحدهای تولیدی 
وصنعتی و خدماتی اســت گفت : در سال گذشته 1 
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بــزای پرداخت حقوق به 
مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری و ارائه 
تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان هزینه شده است 

که برای انجام و تحقق مصــارف و تعهدات ، نیازمند 
دریافت به موقع حق بیمه از کارفرمایان هستیم.

مدیر کل تامین اجتماعی لرستان؛

هزینه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۸ برای جامعه هدف در استان



لرستان فقیرتر از همیشه؛ 
وقتی فالکت به اوج می رسد! 

ــتان  ــت« در لرس ــاخص »فالک ــرا ش ــا چ ۲-ام
ــن  ــی مســبب ای ــا عوامل ــل ی باالســت؟ چــه عل

ــت؟ ــوده اس ــارک« ب ــینی »نامب صدرنش
عــدم  دالیــل،  ایــن  از  یکــی  ۳-شــاید 
طــی  لرســتان  در  کافــی  ســرمایه گذاری 
ســال های اخیــر  بــوده اســت. در ایــن زمینــه به 
ــری  ــر بیش ت ــا تاثی ــه تحریم ه نظــر می رســد ک
بــر اســتان های کمتربرخــورداری ماننــد لرســتان 
لرســتان  کــه  چــرا  گذاشته اســت.  برجــای 
در قیــاس بــا ســایر اســتان ها، از کمتریــن 
زیرســاخت هــا هــم محــروم مانده اســت. لــذا در 
ــود  ــه اوج خ ــکالت ب ــه مش ــم ک ــه تحری هنگام
رســیده و ســرمایه گذاری نیــز بــه کمتریــن 
ماننــد  میــزان خــود می رســد، اســتان های 
لــه  تحریــم  چــرخ  زیــر  بیش تــر  لرســتان 
ــرا در چنیــن وضعیتــی حتــا اگــر  می شــوند. زی
بناســت حداقــل ســرمایه گذاری صــورت بگیــرد، 
برخــوردار  اســتان های  بــه ســمت  معمــوالً 
ــا امنیــت »ســرمایه گذاری«  ــت می شــود ت هدای

بیش تــر تأمیــن شــود.
ــرمایه«  ــی س ــه »خروج ــر این ک ــل دیگ ۴-عام
در لرســتان باالســت. بــه ایــن معنــا کــه قســم 
ــد  ــردم )بخوانی ــپرده های م ــی از س ــل توجه قاب
ســرمایه(  لرســتان کــه در نــزد بانک هــای 
دولتــی و خصوصــی پس انــداز شــده اســت، 
ســایر  بــه  بانک هــا  بنــگاه داری  قالــب  در 
ــی از  ــره ی چندان ــده و به ــت ش ــتان ها هدای اس
ــد.  ــتان نمی رس ــود لرس ــه خ ــپرده ها ب ــن س ای
در حالــی کــه ایــن ســپرده ها می توانــد بــه 
عنــوان تســهیالت در اختیــار ســرمایه گذران 
ــل  ــا حداق ــه ت ــرار گرفت ــان اســتان ق و کارآفرین
ــته  ــتان داش ــتغال زایی اس ــر روی اش ــری ب تاثی

ــد. باش
ــاال  ــز در ب ــن ۹۸ نی ــیل فروردی ــاالً س ۵-احتم
ــوده  ــر ب ــتان موث ــت لرس ــاخص فالک ــودن ش ب
اســت. به رغــم این کــه آن ســیل، نــه فقــط 
ــر  ــتان دیگ ــدود 1۵ اس ــه ح ــتان، بلک در لرس
کشــور را درگیــر کــرد امــا واقعیــت ایــن اســت 
کــه تبعــات آن در لرســتان، بیــش از ســایر 
اســتان ها خــود را نشــان داد. لــذا می تــوان 
ســیل ویرانگــر فروردیــن ۹۸ را نیــز بــه عنــوان 
ــت  ــاخص فالک ــینی ش ــل در صدرنش ــک عام ی

ــت. ــتان پذیرف لرس
ــینی  ــت صدرنش ــن علّ ــاالً مهم تری ــا احتم 6-ام
ــل  ــد در عام ــتان را بای ــت لرس ــاخص فالک ش
کــه  چــرا  کــرد.  جســت وجو  »مدیریــت« 
کارنامــه ی اقتصــادی و اجتماعــی تیــم اقتصادی 
دولــت در لرســتان »ناموفــق« بــوده اســت. ایــن 
ــرخ  ــد ن ــاخص های مانن ــودن را ش ــق« ب »ناموف
تــورم، نــرخ بیــکاری، نــرخ اجاره بهــا و... نمایــان 
می کنــد.  اگــر نگاهــی بــه ایــن شــاخص ها 
طــی چنــد ســال اخیــر داشــته باشــیم، متوجــه 
می شــویم کــه هــر ســال وضعیــت اســتان 
»بدتــر« از ســال قبــل اســت. شــاید گفتــه شــود 
کــه ایــن فقــط لرســتان نیســت کــه هــر ســال 
ــر از ســال قبــل اســت، بلکــه وضعیــت کل  بدت
کشــور به خاطــر تحریم هــا و رونــد کســری 
ــن  ــت و ای ــدن اس ــر ش ــال بدت ــه، در ح بودج
»بدتــر« شــدن فقــط مربــوط بــه لرســتان 

ــت.   نیس
    نکتــه ایــن اســت کــه »رونــد نزولــی 
بدتــر شــدن« اســتان لرســتان از میانگیــن 
کشــوری »پرشــتاب تر« اســت. وگرنــه اگــر 
ــن  ــزان میانگی ــان می ــه هم ــاخص ها ب ــن ش ای
وضعیــت کشــوری بودنــد، می تــوان گفــت 
کــه حرجــی بــر مدیــران اســتانی نیســت. 
به رغــم  می کنیــم  مشــاهده  متأســفانه  امــا 
هشــدارهای کارشناســان و نخبــگان اســتان 
)به ویــژه  مدیــران  ناکارآمــدی  خصــوص  در 
تیــم اقتصــادی( هــر ســال وضعیــت »بدتــری« 
ــب  ــتان کس ــرای لرس ــوری ب ــن کش از میانگی
انســجام  عــدم  برنامــه،  نداشــتن  می شــود. 
مدیریتــی، بــه حاشــیه رانــدن نخبــگان بومــی، 
عــدم تخصص گرایــی در انتصــاب پســت های 
ــی،  ــزی، روزمرگ ــادی و برنامه ری ــدی اقتص کلی
ــه  ــگاری ب ــغ ان ــی، تبلی ــارت کاف ــتن نظ نداش
جــای واقعیــت نگــری در پیکــره مدیریــت 

ــت. ــهود اس ــتان مش اس
7-شایســته اســت کــه تیــم اقتصــادی دولــت در  
ــاله  ــن س ــرد چندی ــخ گوی عملک ــتان پاس لرس
خــود باشــد و گــزارش مبســوطی از عملکردهای 
ــتاندار  ــت اس ــده اس ــد. زیبن ــه کن ــود را ارائ خ
محتــرم لرســتان در ایــن زمینــه پیــش گام 
شــده و ســایر مســئولین تیــم اقتصــادی را نیــز 
ــد. مســلماً  ــب کن ــه پاســخ گویی شــفاف ترغی ب
ــوق  ــث حق ــدای از مباح ــخ گویی ج ــن پاس ای
ــت و  ــردم اس ــق م ــتن ح ــه دانس ــهروندی ک ش
مســئوالن بایــد وقتــی مــورد پرسشــگری واقــع 
ــود  ــان خ ــی نعمت ــه ول ــخ ب ــوند، در پاس می ش
ــرای  ــز ب ــادی نی ــع زی ــرکات و مناف ــند؛ ب بکوش
ــه  ــت. چراک ــد داش ــر خواه ــتان در ب ــده اس آین
ایــن پاســخ ها در بوتــه نقــد کارشناســان و اهــل 
ــّوت آن  ــکات ضعــف و ق ــه و ن ــرار گرفت خــرد ق
ســنجیده شــده و می توانــد راه گشــای عملکــرد 

ــد.  ــده باش ــال های آین ــئوالن در س مس
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لرستان  وقت  استاندار  که  بود   ۹۲ سال  آذرماه 
تجهیز  و  توسعه  مطالعاتی  طرح  کرد  اعالم 
پهن  هواپیماهای  پرواز  برای  آباد  خرم  فرودگاه 

پیکر درحال انجام است.
طرح  کرد  عنوان  زمان  آن  بازوند  هوشنگ 
تامین  و  فرودگاه  تجهیز  باند،  توسعه  مطالعاتی 
بزرگ  پرواز هواپیماهای  برای  امکانات موردنیاز 
و پهن پیکر دراین فرودگاه درحال انجام است، 
طرحی که شامل اجرای عملیات توسعه پهنای 
و  پایانه  ان،  سی  پی  همچنین  و  فرودگاه  باند 
پاویون مناسب و مجهز برای فرودگاه خرم آباد 

است.
عملیات،  این  شدن  اجرایی  با  بود  گفته  وی 
امکان پرواز هواپیماهای پهن پیکر برای برقراری 
سفر  منظم  پروازهای  همچنین  و  حجاج  پرواز 
از  عالیات و دیگر مقاصد داخلی غیر  به عتبات 

تهران در فرودگاه خرم آباد فراهم خواهد شد.
توسعه  این خبر شیرین، سرانجام طرح  از  پس 
فرودگاه خرم آباد ۲۴ دی ماه ۹۲ با حضور محمد 
رسولی نژاد مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه های 
کشور و با برآورد اعتبار ۵۲ میلیارد تومان آغاز و 
نوید داده شد عالوه بر ده ها هزار زائر لرستانی، 
زائران استان های همجوار نیز می توانند از این 

پروازها بهره مند شوند.
رسولی نژاد در آن مراسم اظهار داشت: با توجه 
مسئوالن  پیگیری  و  مردم  دیرین  مطالبه  به 
لرستان برای فراهم آمدن امکان پرواز حجاج از 
طریق این فرودگاه، باند پرواز فرودگاه خرم آباد 

به میزان ۳۰۰ متر توسعه می یابد.
می  پیش  گسیخته  لجام  آنچنان  قرارها  و  قول 
رفت تا جایی که نیمچه وعده هایی برای افزایش 
مقاصد  به  زیارتی  گردشگری  زمینه  در  پروازها 
مشهد، نجف و حتی دمشق در فرودگاه خرم آباد 

به مردم داده شد.
از  سال   7۰ از  بیش  سابقه  با  که  فرودگاهی 
فرودگاه   16 جزو  فعال  فرودگاه   ۵۴ مجموع 
برتر و مجهز به دستگاه پیشرفته فرود اتوماتیک 
است همچنان در گیرودار اجرای این طرح بود 
فیزیکی  پیشرفت  از  آماری  و مسئوالن هر یک 

آن می دادند.
جالب اینکه در این سال ها مسئوالن مرتبط و 
به  فرودگاه  توسعه  طرح  از  کشوری  غیرمرتبط 
می  بازدید  لرستان  در  عمرانی  برند  یک  عنوان 

کردند و همچنان بر طبل افتتاح این طرح برای 
انجام پرواز هواپیماهای پهن پیکر می کوبیدند.

1۴ مرداد ماه سال ۹۵ نیز عباس آخوندی وزیر 
وقت راه و شهرسازی از این طرح بازدید کرد و 
از نزدیک در جریان روند اجرای آن قرار گرفت 
و برآیند بازدید وی از این طرح رضایت بخش و 

امیدوارکننده بود.
در این مدت ده ها مسئول و مدیر کشوری آمدند 
بازدید کردند  آباد  از طرح توسعه فرودگاه خرم 
برای  امیدواری  و  این طرح  از  ابراز رضایت  با  و 
افتتاح هرچه زودتر آن، وعده پرواز حجاج از خرم 
از پیش در دل مردم زنده کردند؛  آباد را بیش 
وعده ای که قرار بود ۲ سال پس از آغاز عملیات 
میدانی به ثمر بنشیند اما به طور رسمی اعالم 
شده امکان نشست و برخاست هواپیماهای پهن 

پیکر و اعزام حجاج از این فرودگاه وجود ندارد.
استاندار لرستان در این باره گفت: پس از پیگیری 
و مکاتبات انجام شده برای برقراری پرواز حج از 
ایر  ایران  هواپیمایی  شرکت  آباد،  خرم  فرودگاه 
طی نامه ای از فراهم نبودن شرایط برای انجام 

این پروازها خبر داد.
دلیل  شرکت  این  افزود:  خادمی  موسی  سید 
امکان پذیر نبودن انجام پروازهای حج لرستان را 
موانع و کوه های اطراف فرودگاه، ارتفاع فرودگاه 
و  تیر  در  هوا  دمای  باالی  درجه  دریا،  از سطح 

مرداد و محدودیت های شدید عملیاتی به لحاظ 
وزن نشست و برخاست اعالم کرده است.

شده  اعالم  نامه  این  در  داشت:  اظهار  وی 
از  استان  این  حج  پروازهای  انجام  درخصوص 
طریق فرودگاه خرم آباد با توجه به اتمام طرح 
قسمت  کارشناسی  نظر  اعالم  براساس  توسعه، 
عملیاتی  های  محدودیت  ›هما‹،  پرواز  عملیات 
وزن نشست و برخاست، منجر به کاهش تعداد 
مسافر و بار قابل حمل) حداکثر به میزان 1۵۰ 
نفر( خواهد شد و با توجه به اعمال محدودیت 
برخاست  و  نشست  تعداد  برای  سعودی  طرف 
حداقل  به  الزام  کشورها،  تمامی  هواپیماهای 

حمل ۲۵۰ مسافر در هر پرواز وجود دارد.
تا  ماندند  محروم  دیگر  بار  لرستان  مردم  امروز 
به  اعزام  برای  سفر  بار  مشتاق  زائر  هزار  ها  ده 
سرزمین وحی را از پایتخت ببندند و رنج سفر 
هشت ساعته تا تهران را همچنان همراه داشته 

باشند.
سوال اینجاست اگر فرودگاه خرم آباد محدودیت 
هواپیماهای  پرواز  منع  موارد  و  عملیاتی  شدید 
پهن پیکر دارد پس چرا این طرح در سال ۹۲ 
پنج  حدود  گذشت  با  و  شد  آغاز  و  کارشناسی 
سال سخنی از این محدودیت ها به میان نیامد؟

این  اجرای  هزینه  ریال  میلیارد   ۵۰۰ از  بیش 
بیکاری  چالش  امروز  که  لرستانی  برای  طرح 

معنای  به  دارد  را  تولیدی  واحدهای  تعطیلی  و 
احیای مجدد ده ها واحد تولیدی بود که می شد 
با جلوگیری از هدررفت بیهوده این میزان اعتبار، 

فکری برای اقتصاد استان کرد.
طرح  شود،  نمی  ختم  مساله  این  به  ماجرا  اما 
متوقف  فیزیکی  پیشرفت  درصد  با ۸۵  فرودگاه 
میلیارد   ۲7 طرح  پیمانکار  طرفی  واز  شده 
نه شرکت  و  استان  نه  دارد که  تومان مطالبات 
فرودگاههای کشور زیر بار پرداخت آن نمی روند 
توسعه  طرح  از  ناامید  لرستان  ترتیب  این  به  و 

فرودگاه اکنون ۲7 میلیارد تومان بدهکار است.
گوید:   می  باره  این  در  آباد  خرم  مدیرفرودگاه   
طلب پیمانکار طرح توسعه باید از محل مطالبات 
با  قراردادی  اصال  چراکه  شود  پراخت  استانی 

شرکت فرودگاهها بسته نشده است.
 علی کاملی با بیان اینکه این طرح با پیشرفت 
۸۵ درصد متوقف شده ادامه داد: این طرح جز 
پروژه های اقتصاد مقاومتی است و از ابتدا قرار 
نبوده مبلغی توسط شرکت فرودگاهها پرداخت 

شود.
این خصوص می گوید:  لرستان در  استاندار  اما 
پیش  منابع  با  آباد  خرم  فرودگاه  توسعه  طرح 
بینی شده از ابتدا کار اشتباهی بوده  و در شرایط 
کنونی استان توانایی پرداخت ۲۵ میلیارد تومان 

مطالبات پیمانکار را ندارد.

این  بدهی  پرداخت  افزود:   خادمی  سیدموسی 
و  نیست  امکانپذیر  نیز  تهاتر  محل  از  طرح 
از طریق شرکت  پیگیری  برای  مستندات کافی 
فرودگاهها و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد.

چارچوب  از  خارج  و  زور  با  کرد:  تاکید  وی 
مصوبات نمی شود اقدامی انجام داد و این مهم 
از تاکیدات وزیر راه و شهرسازی است  و مصوب 
پیگیری  فرودگاهها  شرکت  طریق  از  که  شده 
مستندات  و  قانون  به  باید  همه  بنابراین  شود 

پایبند باشند.
اما مدیرکل راه و شهرسازی لرستان اظهار نظر 
تایید می کند و می گوید: پیگیری  را  استاندار 
و  دارد  ادامه  پیمانکار  مطالبات  پرداخت  برای 
باید ازمحل شرکت فرودگاهها و یا وزارت راه و 

شهرسازی پرداخت شود.
فرودگاههای  شرکت  مجمع  افزود:  خالقی  رضا 
کشور مصوبه ای در سال ۹6 دارد که بر اساس 
آن پرداخت مطالبات و ادامه طرح را تقبل کرده 
که اجرای این مصوبه به دستور استاندار در حال 

پیگیری است.
وی با اشاره به تاکید وزیر راه  وشهرسازی برای 
خاتم  سازندگی  قرارگاه  مطالبات  تکلیف  تعیین 
ظرفیت  از  استفاده  کرد:  تصریح  )ص(  االنبیا 
های قانون بودجه برای رفع این مشکل از نکات 
مورد تاکید وزیر است و در همین راستا نیز در 
قرارگاه  مطالبات  برای  بندی   ۹۹ بودجه  قانون 

آمده است.
وظیفه  یا  توانایی  لرستان  استان  گفت:  وی 
تومانی  میلیارد   ۲7 مطالبه  پرداخت  برای  ای 
بدهی  این  تهاتر  و  ندارد  توسعه  طرح  پیمانکار 
انجام نشد  نیز سال گذشته  از طریق نفت خام 
چراکه وزارت نفت در کل طرح های مشابه زیر 

بار این مساله نرفت.
ناامیدتر  فرودگاه  توسعه  طرح  امروز  هرحال  به 
 ۲۵ تکلیف  حالیکه  در  و  مانده  ابتر  همیشه  از 
میلیارد تومان اعتبار هزینه شده مشخص نیست 
که در نهایت خرم آباد میزبان هواپیماهای پهن 
اکنون  نه،  یا  بود  خواهد  حجاج  اعزام  و  پیکر 
طرح  پیمانکار  به  تومان  میلیارد   ۲7 لرستان 
با  از تعطیلی آن  ماه  بدهکار است و حدود 1۰ 

۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی می گذرد. /ایرنا

قرار گرفتن لرستان در مسیر خطوط لوله انتقال 
نفت جنوب به شــمال به طول هزار کیلومتر با 
ظرفیت ۵۰۰ هزار بشــکه این استان را به عنوان 
گذرگاه اصلی نفت کشــور مطرح کرده است که 
متأســفانه مردم محروم اســتان از این موقعیت 
اســتراتژیک به جز آلودگی های زیست محیطی و 

بیماری های ناشی از آن سهم دیگری ندارند.

*امید مردمی که به یاس تبدیل شد
ســال ۸7 طــرح احــداث پاالیشــگاه نفت در 
شهرستان پلدختر تصویب شد که 1۲ بهمن ماه 
۸۸ از ســوی وزارت نفت بــا تخصیص خوراک 
۳۰ هزار بشــکه نفت خــام در روز بــرای این 
پاالیشگاه موافقت اصولی صورت گرفت و در ۲1 
بهمن ماه همین سال با حضور مسئوالن استانی 
و شهرستان و هزاران نفر از مردم منطقه به ویژه 

روستاییان کلنگ این پروژه به زمین زده شد.
مردم پلدختر ســال ها اســت از عــدم تحقق و 
پیشــرفت الک پشــتی پروژه های نیمه تمام رنج 
می برنــد اما از احداث پاالیشــگاهی که روزی با 
اشتیاق و هزاران امید و آرزو به استقبال آن رفته 

بودند دیگر ناامید شدند.
پیــش از این حمیدرضا کاظمــی نماینده مردم 
پلدختر در مجلس شورای اسالمی این در گفت 
و گو با خبرنگار مهر در این رابطه، گفت: پلدختر 
جنوبی ترین شهرستان اســتان لرستان، هم مرز 
با اســتان های ایالم و خوزســتان و تنها منطقه 
نفت خیز استان لرستان است که توقع و مطالبه 

مردم رسیدگی به آن ها در این حوزه است.
وی، اظهار داشت: مردم شهرستان پلدختر انتظار 
دارند باوجود استخراج نفت در این شهرستان و 
کمک به اقتصاد کشــور برای اشــتغال و توسعه 
شهرستان نیز در حوزه نفت گام مؤثری برداشته 

شود.

*آغاز طرحی که سرمایه گذار نداشت
وی بابیان این که از ابتدای ورود به خدمتگزاری 
در خانه ملت موضوع مهم پاالیشگاه نفت پلدختر 
در دســتور کار قرار گرفت، افزود: دولت گذشته 
مصوبه ای تحت عنوان پاالیشــگاه »جلگه خلج« 

مصوب کرد که وزارت نفت به عنوان کارشــناس 
در بدنــه دولت ایــن طرح را تصویــب نکرده و 

خوراک آن نیز مصوب نشده بود.
کاظمــی، گفت: بدون کار کارشناســی و تعیین 
ســرمایه گذار کلنگ این پروژه با ایجاد توقع در 
مردم به زمین زده شد اما هنوز یکی از مطالبات 

جدی و واقعی مردم شهرستان پلدختر است.
وی، افزود: با پیگیری های انجام شــده مشخص 
شد هیچ ســرمایه گذاری حاضر به پذیرش این 
پروژه با خوراک ۳۰ هزار بشکه در روز نبوده زیرا 

صرفه و صالح اقتصادی ندارد.
کاظمــی، خاطرنشــان کــرد: با مشــاوره ها و 
بحث هایــی کــه در رابطــه با پاالیشــگاه نفت 
پلدختر به طور مکرر صورت گرفت احداث مینی 

پاالیشگاه در دستور کار قرار گرفت.

* »مینی پاالیشگاه« جایگزین طرح قبلی 
شد

وی تصریح کرد: بعد از گرفتن مجوز، وزارت نفت 
پذیرفت که روزانه پنج هزار بشــکه نفت خام و 

۲۰۰ تن نفت کوره از کرمانشاه به این پاالیشگاه 
تحویل دهد.

کاظمی افزود: ســرمایه گذار به منطقه دعوت و 
پس از بازدید شــهر ک صنعتی را برای احداث 
مینی پاالیشــگاه پلدختر انتخاب کرد و وزارت 

نفت تأمین خوراک آن را پذیرفت.
وی گفت: آخرین مانع ایجادشــده مسیر احداث 
مینی پاالیشگاه، شرکت خطوط لوله و مخابرات 
وزارت نفت اســت که بایســتی به طــور حتم با 
چگونگــی محــل تأمین و تحویل خــوراک آن 

موافقت کند.
وی افــزود: در دیدار و رایزنی هایــی که همراه 
بــا ســرمایه گذار این پــروژه با خطــوط لوله و 
مخابرات نفت انجام شــد درنهایت پذیرفتند که 
از تلمبه خانه »تنگ فنی« پنج هزار بشکه در روز 
خوراک به مینی پاالیشگاه پلدختر تحویل دهند.

*افتتاح پاالیشگاه در گرو تأمین خوراک
محمدرضا صفی خانی رئیس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت لرســتان نیــز در این رابطه در 
گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فاز اول 

پاالیشگاه پلدختر آماده افتتاح است.
وی با بیان اینکه مجوز این گرفته شده که روزانه 
پنج هزار بشــکه خوراک برای این پاالیشگاه از 
تلمبــه خانه »تنگه فنی« بگیریــم، عنوان کرد: 
مقرر شده که این تعداد بشکه نفت به پاالیشگاه 
تزریق شــود و در این پاالیشگاه فرآوری، تبدیل 

به محصول و در نهایت به فروش برسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با 
تاکید بر اینکه پاالیشگاه پلدختر، اولین پاالیشگاه 
خصوصی کشور است که اجرایی می شود، تصریح 
کرد: در حال حاضر همه کارهای این پاالیشگاه 
انجام شــده و به زودی افتتاح خواهد شد، فقط 
دنبال مجوز نهایی تأمین خوراک این پاالیشگاه 
هســتیم تا با همان پنج هزار بشکه نفت افتتاح 

شود.
صفی خانی، تصریح کرد: پیش بینی شده که در 
صورت تأمین خوراک، این پاالیشگاه در فازهای 

مختلف دیگر آن افزایش ظرفیت بدهد.
وی بــا بیــان اینکه مصوب شــده که مشــکل 
تأمین گاز این پاالیشــگاه نیز رفع شــود، گفت: 
در زیرســاخت ها مشــکل خاصی ندارد، مشکل 
اصلی این پاالیشگاه آب بود که درگیر این بحث 

هستند که پیگیر هستیم آن را نیز حل کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، 
تاکیــد کرد: تکنولــوژی و همــه تجهیزات آن 
مستقر شده، کارهای فنی آن انجام شده و فقط 
منتظریم که بحث تأمین خوراک این پاالیشگاه 

انجام گیرد.

سرمقاله

توسعه فرودگاه خرم آباد؛ 

طرحـی نافرجام با بدهـی ۲۷ میلیارد تومانـی

پاالیشگاه پلدخترمنتظرتامین خوراک
داغ پروژه های نفتی برِدل لرستان
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ــا حضــور محمدشــریفی مقــدم شــهردارخرم  ب
آبــاد، مهــرداد علــی پنــاه عضــو شــورای 
ــاون  ــی مع ــی محمــد خان اســالمی شــهر،  عل
پاســگاه  فرماندهــی  و   شــهری  خدمــات 
انتظامــی پشــت بــازار ، مقــارن بــا نیمــه 
رمضــان والدت کریــم اهــل بیــت، امــام حســن 
مجتبــی )ع( و ۲۰ اردیبهشــت روز نکــو داشــت 
خــرم آبــاد  ســفره خانــه ســنتی گــپ )رخــت 
شــور خانــه قدیــم( در محلــه تاریخــی پشــت 

ــد. ــاح ش ــازار افتت ب
ــی  ــکان تاریخ ــن م ــت ای ــر اس ــه ذک الزم ب
کهــن، حســب دســتور شــهردارخرم آبــاد 
و پیگیــری هــای مجدانــه مهــرداد علــی 
ــت  ــهر، مرم ــالمی ش ــورای اس ــو ش ــاه عض پن
و بصــورت اســتیجاری در اختیــار ســرمایه 
گــذار جهــت رفــاه حــال شــهروندان ، کســبه 
ــازار و درب  و بازاریــان منطقــه کهــن پشــت ب

دالکان قــرار گرفــت.
مهــرداد علــی پنــاه در جمــع صمیمــی کســبه 

ــن  ــرد: ای ــان ک ــی خاطرنش ــه قدیم ــن محل ای
ــب  ــتفاده در قل ــال اس ــکان قدیمــی بطــور ب م
بــازار خــرم آبــاد قــرار داشــت کــه با همــکاری 
ــهر و  ــالمی ش ــورای اس ــای ش ــس و اعض رئی
مســاعدت شــهردار خــرم آبــاد احیــا و بصــورت 
ــرار  ــذار ق ــرمایه گ ــار س ــتیجاری در اختی اس

ــت. گرف
منطقــه  کــرد:  اضافــه  ادامــه  در  وی 
پشــتبازارودربدالکان دارای مردمــی مهمــان 
ــه اهــل بیــت در طــول  ــد ب ــه من ــواز و عالق ن
ــه از  ــن محل ــه داد : ای ــوده وی ادام ــخ ب تاری
نظــر جاذبــه هــای تاریخــی و گردشــگری 
دارای بناهــای ارزشــمند و قابلیــت هــای ویــژه 
جهــت جــذب ســرمایه گــذار مــی باشــد و این 
ــئولین  دارد. ــژه مس ــگاه  وی ــه ن ــاز ب ــم نی مه

شــهردار خــرم آبــاد در پایــان ضمــن تبریــک 
ــی)ع( و  ــام حســن مجتب ــا ســعادت ام والدت ب
ــاد  ــرم آب ــت خ ــو داش ــت روز نک ۲۰ اردیبهش
و قبولــی طاعــات و عبــادات همشــهریان و 

اهالــی محتــرم و باصفــای منطقــه پشــت بــازار 
و درب دالکان خاطــر نشــان کــرد : امیــدوارم 
بــا ایجــاد فرصتهــای شــغلی و جــذب ســرمایه 
گــذار بتوانیــم گامــی در راه خدمــت بــه 
وی  برداریــم،  فهیــم  و  عزیــز  همشــهریان 
ــوده  ــای فرس ــت ه ــت باف ــازی و مرم ــه باس ب
ــان و  ــازار طالفروش ــپ، ب ــام گ ــل: حم از قبی
ــپ و  ــدان گ ــی می ــالح هندس ــازی و اص بهس
ــبت  ــی نس ــردی هارویکردفرهنگ ــته بروج راس
بــه حفــظ ایــن اثرهــای مانــدگار اشــاره کــرد و 
افــزود : مجموعــه مدیریــت شــهری و اعضــای 
هرگونــه  آمــاده  شــهر  اســالمی  شــورای 
همــکاری و مســاعدت الزم بــا بخــش خصوصی 
جهــت اســتفاده فرهنگــی شــهروندان و ایجــاد 
ــارکت  ــه مش ــاز ب ــه نی ــی ک ــتغال از اماکن اش
شــما عزیــزان و شــهروندان فهیم داشــته باشــد 

ــرد. ــم ک ــتقبال خواهی ــی اس ــه گرم ب

  شهردار خرم آباد خبر داد:

احداث باند کندرو و پل 
ماسور در ۲ فاز

ــدرو  ــد کن ــداث دوبان ــاد ازاح ــهردار خرم آب ش
و پــل ماســور  در ســال جاری و در دو فــاز 

ــر داد. ــی خب عملیات
محمــد شــریفی مقــدم از تعریــص پــل ماســور 
و اجــرای باندهــای کنــدرو طرفیــن  پــل 

ــرداد. خب
پــروژه،  ایــن  اجــرای  از  پــس  وی گفــت: 
ــیار  ــای آن بس ــم دهانه ه ــه ه ــی ک ــل فعل پ
ــیالب های  ــور س ــکان عب ــت و ام ــک اس کوچ
بــزرگ را نــدارد تخریــب و در فــاز دوم احــداث 

ــد. ــد ش خواه
اول  مرحلــه  در  افــزود:  مقــدم  شــریفی 
1۸میلیــارد ۵۰۰ میلیــون تومــان بــا مســاعدت 
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــرم و مع ــتاندار محت اس
اعتبــارات  محــل  از  اســتانداری  عمرانــی 
ــرای  ــهرداری ب ــار ش ــیل( در اختی ماده1۰)س
اجــرای فــاز اول قــرار گرفتــه کــه طــی هفتــه 
آینــده ایــن پــروژه تجهیــز کارگاه و شــروع بــه 

ــد. ــی کن کار م
شــهردار خــرم آبــاد افزایــش عــرض پــل 
جهــت اجــرای باندهــای کنــدرو و انتقــال 
ــا  را  ــن بانده ــه ای ــود ب ــع موج ــک وض ترافی
از جملــه اهــداف فــاز اول پــروژه دانســت. 
ــل  ــاز دوم پ ــد: در ف ــدم  یادآورش ــریفی مق ش
کنونــی کــه تــردد محــور خرم آبــاد بــه جنــوب  
و بالعکــس بــر روی آن جریــان دارد و در مواقع 
ــال  ــع انتق ــته مان ــال گذش ــد س ــیل مانن س

ــد. ــد ش ــب خواه ــود تخری ــیالب می ش س
ــا ایجــاد پــل جدیــد کــه  وی تصریــح کــرد: ب
ــاع  ــه دارد ارتف ــه در رودخان ــک پای ــا ی صرف
آن افزایــش می یابــد تــا در مواقــع ســیل 
ــچ  ــدون هی ــیالب را ب ــد س ــی بتوان ــه راحت ب
ــد. ــال ده ــت انتق ــن دس ــه پایی ــی ب مزاحمت

ــراز امیــدواری کــرد  شــهردار مرکــز اســتان اب
فــاز اول پــروژه تــا شــهریورماه بــه اتمــام 
برســد تــا بــا انتقــال عبــور و مــرور خودروهــا 
ــاز  ــل، در ف ــرف پ ــدرو دوط ــای کن ــه بانده ب
دوم پــل جدیــد بــه جــای پــل فعلــی ســاخته 

شــود.
ــل را 1۸  ــاز اول پ ــار ف ــدم اعتب ــریفی مق ش
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان و اعتبــار فــاز 
ــرد. ــالم ک ــان اع ــارد توم ــغ بر۲۰میلی دوم را بال

ســطح  در  زیــادی  پروژه هــای  گفــت:  وی 

ــه  ــم ب ــعی داری ــه س ــده ک ــف ش ــهر تعری ش
جــای تبلیغــات، بــه فکــر اجــرا و بهره بــرداری 
ــا  ــرا گســترش شــیوع کرون ــا باشــیم زی از آنه
مــدت زمــان زیــادی از اجــرای پــروژه هــا را از 

ــت. ــهرداری گرف ش
شــریفی مقــدم ازشــهروندان خــوب خــرم  
ــع  ــه موق ــت ب ــا پرداخ ــرد ب ــا ک ــادی تقاض آب
عــوارض خــود شــهرداری را در ارائــه خدمــات 

ــد. ــاری دهن ــهریان ی ــه همش ــر ب مطلوب ت
ــان از مســاعدت و  ــاد در پای شــهردار خــرم  آب
ــاون  ــری مع ــی، امی ــتاندار خادم ــی اس همراه
عمرانــی و همدلــی شــورای شــهر بــا مجموعــه 

ــی کــرد. شــهرداری تشــکر و قدردان
شــرکت جهادنصــر بعنــوان پیمانــکار پــل 
ــدرو آن انتخــاب شــده  ــد کن ماســور  و دو بان

ــت. اس

لرستان  استان  اسالمی  انقالب  بنیادمسکن  مدیرکل 
درحاشیه بازدیداز شهرستان پلدختراز مقاوم سازی 7 هزار 

و ۲۰۰واحد مسکن روستایی در این شهرستان خبرداد.
از1۲هزارواحد  بیش  بازسازی  به  اشاره  با  مسعودرضایی 
تصریح  گذشته  سال  طی  ازسیل  دیده  آسیب  روستایی 
مسکن  بهسازی  قالب  در  واحد   6۰۰ و  هزار   7 کرد: 
روستایی بااعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در لرستان 

اجراشده است.
مدیرکل بنیادمسکن لرستان تعداد واحدهای مقام سازی 
شده در شهرستان پلدختر را ۴هزار و ۵۰۰ واحد عنوان 
سال  سهمیه  واحد   7۰۰ هزارو   ۲ نمودوافزود:بااحداث 
احداث  و  روستایی  واحدهای  سازی  مقاوم  در  جاری 
تعدادواحدهای  شهرستان  دراین  زده  سیل  واحدهای 
 ۲۰۰ هزارو   7 به  پلدختر  شهرستان  شده  سازی  مقاوم 

واحدمسکونی خواهد رسید.
رضایی با اشاره به احداث ۲۵۵ واحدمسکن محرومین در 
شهرستان پلدختر افزود:۴۰ میلیون تومان تسهیالت و ۲۵ 
میلیون تومان کمک بالعوض به متقاضیان شناسایی شده 

بمنظور احداث مسکن محرومین پرداخت خواهدشد.
از ۵۰  از عقد قرارداد بیش  مدیرکل بنیادمسکن لرستان 

هزار واحد سیل زده با بانکهای عامل خبرداد. 
مسعود رضایی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳7۰میلیارد 
تومان کمک بالعوض به مردم سیل زده لرستان پرداخت 
شده افزود:با اتمام عملیات تعمیر واحدهای خسارت دیده 
زده  مناطق سیل  در  تعمیری  واحدهای  پرونده  از سیل، 

استان بسته شده است.
اشاره به شروع عملیات  با  بنیاد مسکن لرستان  مدیرکل 
سیل  مناطق  در  واحدمسکونی   ۵۰۰ هزارو   1۲ احداث 
زده افزود: عملیات اجرای1۲هزارواحدآرماتوربندی و بتن 
اسکلت،1۰هزار  واحداجرای   ۴۰۰ فنداسیون،11هزارو 
واحد اجرای دیوارچینی و سقف به اتمام رسیده و7هزار 
و ۴۰۰ واحد تکمیل و به مردم سیل زده استان لرستان 

تحویل داده شده است.
مردم،  مشارکت  و  کمک  با  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
واحدهای باقیمانده به زودی تکمیل و به مردم سیل زده 

استان لرستان تحویل داده می شود. 

وزیرراه و شهرسازی خبرداد:
ثبت رکوردسریع ترین بازسازی کشور در 

کارنامه لرستان
وزیرراه و شهرسازی دربرنامه تلوزیونی نگاه یک شبکه ملی 
بازسازی کشوردرمناطق  رکورد  ترین  ازثبت سریع  سیما 

سیل زده لرستان خبرداد. 
واحدهای  تعمیر  عملیات  اتمام  به  بااشاره  محمداسالمی 
سیل زده در استان لرستان تصریح کرد: زمین موردنیاز 
رودخانه  بستر  و  درحریم  واحدهای  جابجایی  برای 
های  درسایت  واحدها  این  احداث  که  شده  خریداری 
موردنظر در پلدخترو معموالن توسط بنیادمسکن انقالب 

اسالمی در مراحل پایانی کاراست.
زده  سیل  مناطق  گفت:بازسازی  وشهرسازی  وزیرراه 
کشوردر  های  بازسازی  ترین  سریع  از  لرستان  دراستان 

طول سنوات گذشته است.
پلدختر  درشهر  ساحلی  دیواره  ساخت  به   اشاره  با  وی 

انقالب  بنیادمسکن  بابازید توسط  و روستاهای چم مهرو 
در  اساسی  اقدامی  را  ها  پروژه  این  اجرای  اسالمی 

پیشگیری از وقوع مجدد سیل در این مناطق دانست.
وزیرراه و شهرسازی اجرای پروژه دیواره ساحلی پلدختر 
بسیار  اقدامی  را  اسالمی  انقالب  بنیادمسکن  توسط 
اجرا شده  بتنی  افزود: دیواره ساحلی  و  ارزشمند دانسته 
در  ویرانگر  سیلی  وقوع  از  درصد   ۸۰ فیزیکی  باپیشرفت 

اسفندماه سال گذشته پیشگیری کرد.

مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان لرستان؛

مقاوم سازی ۷ هزار و ۲۰۰ واحدمسکن روستایی در شهرستان پلدختر

احیا و بهره برداری بافت های فرسوده توسط شهرداری خرم آباد

از  ابوالفضل)ع( لرستان  فرمانده ســپاه حضرت 
آبرسانی به پنج روستای این استان با همکاری 

سپاه و امور عشایری خبر داد.
ســردار مرتضی کشکولی در حاشــیه افتتاح 
پروژه آبرســانی به پنج روستای بخش »پاپی« 
خرم آباد، اظهار داشــت: این طرح آبرسانی با 
اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان با همکاری ســپاه، 
امــور عشــایری و همچنیــن آب و فاضالب 

عملیاتی شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ خانوار این منطقه 
با اجرای پروژه های یاد شده از نعمت آب بهره 
مند می شوند، تصریح کرد: با اجرای این پروژه 
آبرسانی، مشکل تأمین آب پنج روستا به طور 

قطعی حل شد.
ابوالفضل)ع( لرســتان،  فرمانده ســپاه حضرت 
تصریــح کرد: این امر یک کار مشــارکتی بود 
که از ســوی دولت و همچنین سپاه در قالب 
قرارگاه پیشــرفت و آبادانی و با همکاری خود 

مردم عملیاتی شده است.
سردار کشــکولی، گفت: خوشحالیم که مردم 
این روســتاها امروز از نعمت آب آشــامیدنی 

سالم بهره مند شده اند.
شاکرمی مدیر امور عشایر شهرستان خرم آباد 
نیز در این رابطه، اظهار داشت: با کسب مجوز 

سه لیتر در ثانیه آب از امور آب شهرستان کار 
آبرســانی به این روستاها با اســتفاده از چهار 
هــزار متر لوله و احــداث دو منبع ذخیره آب 

عملیاتی شده است.

مدیرکل امور عشایری لرستان:

۸۵۰ خانوار عشایر 
لرستان از آب آشامیدنی 

سالم بهره مند می شوند

مدیرکل امور عشایری لرستان، گفت: تا دو ماه 
دیگر حدود ۸۵۰ خانوار عشــایر استان از آب 

آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.
ســعید کریمی  اظهار داشــت: امور عشایری 
لرســتان با جذب حدود شــش میلیارد تومان 
از اعتبارات ملی، آبرسانی به 17 کانون توسعه 

عشایری استان را در دستور کار دارد.
وی، عنوان کــرد: مناقصات این پروژه ها انجام 
شده است و پیمانکاران در حال فعالیت در این 

طرح ها هستند.
مدیرکل امور عشــایری لرستان، تصریح کرد: 
این پروژه ها پیشرفت فیزیکی باالی 7۰ درصد 
دارند و تا دو ماه دیگر اکثر آنها به بهره برداری 

می رسند.
کریمــی، گفت: با افتتاح ایــن پروژه ها، حدود 
۸۵۰ خانوار عشایر از آب آشامیدنی سالم بهره 

مند می شوند.
مدیــر کل امور عشــایری لرســتان، تصریح 
کرد: مناقصات این پروژه ها انجام شــده است  
وپیمانــگاران درحال فعالیــت دراین طرح ها 
هســتند.کریمی ادامه داد:هفته جاری نیز در 
راســتای آبرسانی به عشایر روســتاهای نیمه 
ازاین  کوچرو، ۵۰خانوار منطقــه نوژیان پاپی 
خدمــت برخوردار شــده اند.وی با اشــاره به 
مشارکت سپاه واب وفاضالب استان در اجرای 
این طرح ادامه داد:برای این مهم ۵۰۰میلیون 
تومــان هزینــه وبا کســب مجوز ســه لیتر 
درثانیه، چهارهزارمتر لوله و۲منبع ذخیره آب 

7۰و۴۰مترمکعبی احداث شده است.
گفتنی است لرستان بیش از1۴هزارو6۰۰خانوار 
عشــایری باجمعیــت ۸۴هزار نفــر دارد که 
۴.7 جمعیت لرســتان را تشــکیل میدهند و 
رتبه خانواری وجمعیت آنها در ســطح کشور 
بــه ترتیب هفت وشــش اســت.این جمعیت 
1۳۰هــزار تن انواع محصــوالت لبنی و دامی 
مالدل ۲۵ درصد پروتئن اســتان را تولید می 
کنند ود مجموع ، ســهم آنها درتولیدناخالص 
ملی با احتســاب سایر محصوالت زراعی، دانی 

وصنایع دستی ۹۰۰میلیارد تومان است.

فرمانده سپاه لرستان مطرح کرد؛

آبرسانی به ۵ روستای لرستان با همکاری سپاه و امور عشایری


