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آزادراه خرمزال  ،گران با خدمات ناچیز

»»عبدالرضا شهبازی

درسـت یـادم نیسـت در چـه ماهـی از مـاه هـای
گـرم تابسـتان سـال شـصت و هفت بود کـه پیاده
از میـدان ولیعصـر تهـران از سـر بـاالی یکـی از
خیابـان هـای منتهـی بـه کوچـه ای خلـوت بـه
مطـب دکتـر کاظـم سـامی روانپزشـک رسـیدیم.
دکتـر کاظـم سـامی اولیـن وزیـر بهداشـت دولت
جمهـوری اسلامی ایـران بـود و حـاال فـارغ از
سیاسـت و دولـت گوشـه ای نشسـته بـود و در
مطبـش طبابـت می کـرد .سـرگیجه هـای جنگ
هنـوز روح و روان بـرادرم را آزار مـی داد به طوری
کـه گاهـی بـا بـوق نـا خواسـته ماشـینی کـه از
کنـارش مـی گذشـت بـه رقـص در مـی آمـد و
سـماع مـی کـرد بـا دایره مـاه تـا برقـص در آورد
جهـان آشـفته مـا را.
هنـوز بـوی بـاروت و میـن هـای خنثی نشـده در
جنـگ گاهـی دل آدمـی را مـی لرزانـد.
مـن بـودم ،پـدرم و برادری آشـفته کـه چنگ می
انداخـت بـه در و دیوار از بـی طاقتی.
یـادش بخیـر دکتـر سـامی بـا کلماتـی کـه از بن
جـان مـی گذشـت بـرادرم را معاینـه کـرد و ما را
بـه آرامـش تـا بیشـتر مواظبش باشـیم.
هنـوز بعـد از آن همه سـال طنین صدایـش آرامم
مـی کنـد که بـا طمنینه مـی گفت  :جنگ اسـت
و خسـارت هـای خـودش را دارد باید مقـاوم بود...
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تالش آبفار لرستان برای تامین آب شرب روستاها در تابستان

هوشیاری رسانه ها
در ایـن روزهـا بـازی جدیـدی کـه جریـان نفاق در
حـال شـکل دهـی به آن هسـتند
.۱بـه حاشـیه کشـاندن اقدامـات امیـد آفریـن آیت
اهلل رئیسـی.
.۲ایجاد اختالف و دودستگی در جریان انقالبی
.3ایجـاد جنـگ روانـی و کمرنگ کـردن ناکارآمدی
جریـان دولت
لـذا الزمسـت رسـانه های اسـتان بـا بصیـرت تمام
ایـن جریـان را دنبـال و بـا اطلاع رسـانی دقیـق و
درسـت آنـرا خنثـی نماینـد و در این راسـتا رعایت
مـوارد زیـر مـد نظر قـرار داده شـود :
 )1اول اینکـه هـر گونـه مبـارزه بـا فسـاد بـه لطف
الهـی توسـط خـود نظـام در حـال انجـام اسـت و
نظـام اسلامی آنقـدر قدرتمنـد هسـت کـه تیـغ
جراحـی را بـه دسـت گرفتـه و با فسـاد در هر جا و
هـر انـدازه و با هر مقـام و جایگاهی برخـورد نماید.
کسـانی کـه از ایـن فضـا سـوء اسـتفاده مینماینـد
بداننـد نوبـت آنهـا هـم خواهد رسـید.
 )2مسـوولین  ،مبـارزه بـا فسـاد را حمایـت کننـد.
دوسـتان انقالبـی مالحظـات نظـام اسلامی و حال
مردم را داشـته باشـن و مراقب باشـن در سـناریوی
دشـمن قـرار نگیرنـد و مبـارزه را مبـارزه نظـام بـه
تصویـر بکشـند نـه گـروه و جریـان خود.
 )3راهبـرد و نقشـه شـوم آمریـکا و دشـمنان ایـن
انقلاب و سـر پنجـه هـای داخلـی آنهـا بـه دنبـال
آن هسـتن کـه همه مسـوولین نظام را فاسـد جلوه
بدهنـد تـا بیـن مـردم و مسـوولین خـدوم فاصلـه
انداختـه و جریـان اعتراضی گسـترده را رقم بزنند.
 )4برخـی از جریانهـای سیاسـی داخلی بـرای فرار
از ناکارآمـدی و سـر پـوش گذاشـتن بـر مفاسـد و
انحرافـات عیـان شـده خـود بـه ناحـق و بـا فریـب
افـکار عمومـی تصمیـم بـر پرچمـداری مبـارزه بـا
فسـاد را گرفتـه و تلاش بـر نـا امیـد کـردن مردم
دارند.
 )5پیروزیهـا و افتخـارات ملـی در عرصـه مقاومـت
کام دشـمنان خارجی و خائنان داخلی را به شـدت
تلـخ کـرده و ورود نظام به پارادایـم مقاومت در گام
دوم انقلاب و توجـه بـه ظرفیـت هـای درونـی در
راسـتای عقیـم گذاشـتن و بـی اثـر کـردن تحریـم
هـا ،دشـمن را بـه وحشـت انداختـه و سـناریوهای
متعـدد در عرصـه جنـگ روانـی را در دسـتور کار
دارد.
 )6مسـوولین ،بـزرگان و دلسـوزان انقلاب بـه
هـوش باشـند ایـن سـناریوی خطرنـاک بـا فکـر،
ذهـن و ادراک آنهـا بـازی نکنـد و بجـای پرداختن
بـه موضـوع اصلـی مبـارزه بـا دشـمن مشـغول بـه
خود نشـوند ،خویشـتنداری کنند و مـردم مظلوم و
مجاهـد را آزرده خاطـر نکننـد.
 )7رسـانه هـای محتـرم لطفـا ایـن خـط را دنبـال
کنند ،خط و سـناریوی دشـمن را بسـوزانید .همه
را دعـوت بـه خویشـتنداری کنیـد و مراقب باشـید
االن وقـت جانبـداری گروکشـی و آتـش بـه جـان
ایـن موضـوع انداختن نیسـت.

سایت تلفن همراه روستای تملیه
شهرستان سلسله افتتاح شد
سـایت  btsتلفـن همـراه روسـتای تملیـه بـا
اعتبـاری بالـغ بـر  8میلیـارد ریـال افتتـاح ومـورد
بهـره بـرداری قـرار گرفـت .
طـی مراسـمی با حضـور دکتر رسـتمیان نماینده
محتـرم مـردم سلسـله و دلفـان  ،دکتـر خسـروی
فرمانـدار  ،مهنـدس محمـودی مدیـر مخابـرات
منطقـه لرسـتان  ،و جمعـی از مسـئولین محلـی
سـایت  btsتلفـن همـراه روسـتای تملیـه بـا
اعتبـاری بالـغ بـر  8میلیـارد ریـال افتتـاح ومـورد
بهـره بـرداری قـرار گرفـت .
مهنـدس محمـودی مدیـر مخابـرات منطقـه
لرسـتان به تشـریح پـروژه مذکـور پرداخت و گفت
 :بـا راه انـدازی ایـن سـایت اهالـی روسـتای تملیه
مـی تواننـد از خدمـات همـراه اول بهره مند شـوند
و همچنیـن تکنولـوژی  3Gو  4Gایـن سـایت نیز
در دسـتور کار قـرار دارد .
مدیـر مخابرات منطقه لرسـتان درآئیـن بهربرداری
از ایـن پـروژه مخابراتـی بـا تاکیـد بـر ضـرورت
توسـعه خدمـات مخابراتی در سراسـر اسـتان گفت
:جهـش خدمت رسـانی مخابـرات لرسـتان در چند
سـال اخیر بیـش از دو دهه گذشـته اسـت و نمونه
آن بهربـرداری از سـایت تلفـن همـراه روسـتای
تملیه اسـت .
وی افـزود  :از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون سـه
سـایت تلفن همـراه بـا پیگیریهای نماینـده محترم
مـردم شهرسـتان سلسـله و همـت همـکاران در
حـوزه ارتباطـات سـیار در شهرسـتان سلسـله راه
انـدازی گردیـده اسـت

مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب روسـتایی
لرسـتان با اشـاره به اوضاع مناسـب آبرسانی
بـه روسـتاهای اسـتان گفـت :بـا وجـود
گرمـای بی سـابقه اما روسـتاهای اسـتان از
لحـاظ تامیـن آب شـرب مشـکلی ندارند.
مهنـدس علیرضـا کاکاونـد افـزود :در حـال

حاضـر تنهـا  ۷روسـتا بـا تانکـر آبرسـانی
مـی شـوند و در برخـی مواقع بـه دلیل افت
فشـار بـرق و یـا قطـع بـرق ،قطعـی آب را
داشـته ایم.
وی تصریـح کـرد :در برخـی روسـتاهای
پاییـن دسـت نیـز بـه دلیـل اسـتفاده
غیرمجـاز از آب شـرب بـرای آبرسـانی بـه
باغـات و زمیـن های کشـاورزی باال دسـت،
مشـکالتی ایجاد می شـود کـه نیروهای این
شـرکت بـه صـورت روزانـه بـا ایـن مشـکل
مقابلـه مـی کننـد.
کاکاونـد یکـی از مشـکالت اصلـی ایـن
شـرکت را برداشـت آب شـرب برای مصارف
غیـر شـرب و آبیاری باغـات و مـزارع عنوان

پرداخت پنج میلیاردو  ۶۰۰میلیون تومان ودیعه
مسکن به مددجویان سیلزده لرستان
مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره)
لرسـتان گفت :مددجویان سـیلزده اسـتان
در مجمـوع پنـج میلیـارد و  ۶۰۰میلیـون
تومـان ودیعـه مسـکن تاکنـون دریافـت
کرد هانـد.
جاسـم محمـدی فارسـانی روز چهارشـنبه
در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت :سـیل
امسـال هـزاران نفـر از خانـواده هـای
مددجویـان تحـت پوشـش کمیتـه امـداد
را تحـت تاثیـر قـرار داد و بخـش زیایـد از
مددجویـان خانـه های خـود را بر اثر سـیل
از دسـت دادنـد.
وی بـا بیـان اینکه پنـج هـزار و  ۲۰۰خانوار
تحـت پوشـش کمیتـه امـداد در لرسـتان
نیـاز بـه کمـک هزینـه اجـاره مسـکن و

ودیعـه مسـکن داشـتند ،تصریـح کـرد :بـه
یکهـزارو ۴۰۰خانـوار تحـت پوشـش ودیعـه
مسـکن پرداخـت شـده اسـت.
محمـدی فارسـانی یـادآور شـد :همچنیـن
 ۸۲۰میلیـون تومـان بـرای کمـک هزینـه
اجـاره مسـکن در اختیـار خانـواده هـای
تحـت پوشـش قـرار گرفـت.

 ۱۸هزار واحد مسکونی در لرستان بازسازی میشود
مدیـرکل بنیـاد مسـکن لرسـتان گفـت :از
محـل حسـاب  ۱۰۰امـام ،کار بازسـازی ۱۸
هـزار واحـد مسـکن انجـام میشـود.

مسـعود رضایـی ،مدیـرکل بنیـاد مسـکن
انقلاب اسلامی لرسـتان ،در جمـع
خبرنـگاران بـا اشـاره بـه اینکه بازسـازی و
احداث هفت هزار مسـکن روسـتایی سهمیه
لرسـتان طـی سـال جـاری انجـام میشـود،
سـال  89بـود کـه آزادراه خرمآبـاد به پـلزال به
عنـوان مسـیر ترانزیتی شـمال به جنوب کشـور
بهرهبـرداری شـد و بـه دلیـل عـوارض باالیی که
بـرای عبور از ایـن آزادراه بـرای خودروها تعیین
شـد در صـدر گرانترین آزادراه کشـور نام گرفت.
بـه گـزارش ایرنـا ،آزادراه خـرم آبـاد پـل زال در
حـد فاصـل  ۲شـهر خـرم آبـاد و اندیمشـک بـه
طـول  ۱۰۴کیلومتـر قـرار گرفتـه کـه بـا هـدف
کاهـش تصـادف و زمـان سـفر ،صرفـه جویـی
سـاالنه  ۴۰۰میلیـارد ریـال در مصرف سـوخت،
کاهـش  ۶۰کیلومتـری طـول مسـیر نسـبت بـه
مسـیر قدیمی خرم آباد  -پلدختر  -اندیمشـک،
کاهـش بـار ترافیکـی و افزایش سـرعت مطمئن
در ایـن مسـیر احـداث شـد و در  ۱۱آبان سـال
 ۸۹بـه بهـره برداری رسـید.
سـاخت ایـن آزادراه حـدود  ۷۵۰میلیـارد تومان
هزینـه داشـته کـه  ۵۰درصـد آن توسـط دولت
و بقیـه توسـط بخـش خصوصی تامین شـده که
گفته می شـود سـهم دولت پس از پنج سـال از
محـل صرفهجویـی در مصرف سـوخت خودروها
برگشـت داده شـده و در اظهار نظرهایی عوارض
دریافتـی از خودروهـا در این آزادراه از  ۱۸سـال
تـا  ۳۰سـال پـس از بهـره بـرداری بـه بخـش
خصوصـی تعلق خواهـد گرفت.
آزادراهـی کـه به صـورت چهـار خطه بـا عرضی
در حـدود  ۲۶متـر احـداث شـده در فاصلـه ۱۸
کیلومتـری جنـوب غربـی خـرم آبـاد آغاز شـده
و در  ۳.۵کیلومتـری روسـتای پـل زال واقـع در
حـدود  ۶۰کیلومتـری شـهر اندیمشـک خاتمـه
مـی یابد.
عـوارض ایـن آزادراه از ابتـدای بهـره بـرداری
خبرسـاز شـد و عـده ای در این خصـوص گالیه
داشـتند و امـروز نیـز بـا گذشـت حـدود هشـت
سـال از ایـن بهره بـرداری ،عـوارض آزادراه خرم
زال همچنـان خبرسـاز و نارضایتـی برخی مردم
اسـتان هـای لرسـتان و خوزسـتان را بـه همراه
داشـته است.

گفت :تسـهیالت مسـکن روسـتایی برای هر
فـرد  ۴۰میلیون تومان اسـت کـه کار جذب
اعتبـار سـهمیه لرسـتان در بانکهـا اتفـاق
میافتـد ،کـه در ایـن راسـتا  ۲۸۰میلیـارد
تسـهیالت ابلاغ شـده اسـت.
وی ادامـه داد :از محـل حسـاب  ۱۰۰امـام،
بـهازای هـر واحـد تـا سـقف هشـت میلیون
تومـان دیگـر برای کسـانیکه بضاعـت مالی
کمتـری دارنـد کمک میشـود ،کـه از محل
ایـن دو منبـع ،کار بازسـازی  ۱۸هـزار واحد
مسـکن انجام میشـود.
رضایـی بیان کرد :متناسـب با پیشـرفت کار
سـاخت منـازل ،تسـهیالت ارائـه میشـود
و سـرعت پرداخـت در واقـع بسـتگی بـه
پیشـرفت پـروژه از سـوی متقاضـی دارد.

کـرد و اظهـار داشـت :در حـال حاضـر بیش
از  ۵هـزار انشـعاب غیرمجـاز در اسـتان
شناسـایی شـده که حـدود  ۴۰۰مـورد برای
آبیـاری باغـات از آب شـرب اسـتفاده کـرده
ا ند .
وی اضافـه کـرد :نیروهـای آب و فاضلاب
روسـتایی لرسـتان بـه مقابله با این مشـکل
پرداختـه و در بسـیاری از مواقع پس از قطع
آب غیرمجـاز این باغات ،کشـاورزان متخلف
اقـدام بـه وصل مجـدد آن مـی پردازند.
مدیـر عامـل شـرکت آبفـار لرسـتان افـزود:
در حـال حاضـر  ۹۲پرونـده در خصـوص
آب شـرب غیـر مجـاز بـرای آبیـاری باغـات
تشـکیل شـده کـه بـا اقدامـات انجـام شـده

مشـکل آب شـرب غیرمجـاز در ایـن مناطق
رفع شـده اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اقدامـات ایـن
شـرکت بـرای تامیـن آب شـرب سـالم برای
روسـتاهای اسـتان اظهار داشـت :در مجموع
در سـال جـاری آبرسـانی به  ۱۹۰روسـتا را
در دسـتور کار داریـم.
کاکاونـد گفـت :ایـن تعـداد روسـتای ،عالوه
بـر روسـتاهایی اسـت کـه در جریـان سـیل
فروردیـن بـا مشـکل مواجـه شـده اند.
وی اضافـه کـرد :علاوه بـر روسـتاهای یـاد
شـده ،ایـن شـرکت بـرای تامین آب شـرب
پایدار روسـتاهای سـیل زده در تلاش بوده
و تـا بـه امـروز اقدامـات گسـترده ای را در

راه اندازی  10رشته جدید در واحد خرم آباد از مهر 98
بـا تالشـها و پیگیـری هـای انجـام شـده
توسـط دکتـر سـیامک بهارونـد رئیـس
دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان لرسـتان 10
رشـته جدیـد در مقطـع کارشناسـی در
دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد خـرم آبـاد راه
انـدازی شـد.
دکتـر سـیامک بهاروند رئیس دانشـگاه آزاد
اسلامی اسـتان لرسـتان و واحد خرم آباد با
اعلام راه اندازی  10رشـته جدیـد در واحد
خـرم آبـاد گفـت :رشـتههای مهندسـی
نفـت  ،مهندسـی پلیمـر  ،مهندسـی مواد و
متالـوژی  ،مهندسـی شـیمی  ،مهندسـی
شهرسـازی  ،معمـاری داخلـی  ،مدیریـت
مالـی  ،مدیریـت بیمـه  ،مترجمـی زبـان
انگلیسـی و زیسـت شناسـی سـلولی و

مولکولـی در مقطـع کارشناسـی از جملـه
رشـتههای جدیـد واحدخـرم آباد اسـت که
از مهرمـاه سـال جـاری دانشـجو میپذیرد.
وی بـا اشـاره بـه تالشهـا و خدمـات
رضایتبخـش و باکیفیـت ایـن واحـد
دانشـگاهی به مردم اسـتان لرسـتان افزود:
پاسـخگویی بـه نیـاز عالقمنـدان و تربیـت
نیـروی انسـانی متخصـص و مـورد نیـاز
اسـتان همـواره از اولویتهـای ایـن واحـد
دانشـگاهی اسـت.
رئیس دانشـگاه آزاد اسلامی استان لرستان
بـا بیـان اینکـه تمـام رشـتههای آموزشـی
بـر مبنـای نیازسـنجی اسـتان مصـوب و
راهانـدازی شـده اسـت ،عنـوان کـرد :تالش
بـر این اسـت تا بـا فراهمکردن شـرایط الزم

بتوانیـم نیـروی متخصص و بـا مهارت کافی
را بـه جامعـه تحویـل دهیم.
بهارونـد ادامه داد :حضور اسـتادان و اعضای
هیئـت علمی مجرب و با صالحیت علمی ،
فضاهای آموزشـی  ،آزمایشگاهی  ،کارگاهی
و ورزشـی مناسـب و موجـب شـده تا واحد
خـرم آباد به عنـوان یکی از اولویت نخسـت
بـرای ادامه تحصیل جوانان باشـد.
گفتنـی اسـت دانشـگاه آزاد اسلامی
واحدخـرم آبـاد اکنـون بـا بیـش از 170
عضـو هیئـت علمـی و بیـش از 150رشـته
آموزشـی در مقاطـع کاردانـی ،کارشناسـی،
کارشناسـی ارشـد و دکتـری در حـال
فعالیـت اسـت.

معرفي لرستان بعنوان پايلوت دفتر مرکزي فائو در کشور
عبدالرضـا بـازدار هـدف از ايجـاد ايـن دفتر
را پيشـگيري و جبـران خسـارات احتمالـي
بـه زيربخش هـاي کشـاورزي اعلام کرد و
افـزود :بعـد از وقـوع سـیل یکی از مسـائلی
کـه در وزارت جهـاد کشـاورزی بدنبـال می
شـود بحـث علـل وقوع سـیل و پیـدا کردن
راهکارهایـی بـرای جلوگیـری از خسـارات
بیشـتر در سـال هـای آینـده خواهـد بـود
بدیـن منظـور دو نفر از کارشناسـان منطقه
ای فائـو بـه همراه تعـدادی از کارشناسـان
معاونـت آب و خـاک وزارت جهـاد
کشـاورزی به اسـتان لرسـتان سـفر نموده
و بعـد از بازدیـد از مناطـق سـیل زده و بـه
خصوص شـهر سـتان پلدختـر  ،راهکارها ،
برنامههـای عملیاتـی  ،تحقیقاتـی و اجرائی

را بـرای جلوگیـری از وقوع سـیل و اقدامات
عملیاتـی برای جلوگیری از فرسـایش خاک
 ،خسـارات وارده بـه مـزارع و ایسـتگاههای

پمپـاژ کـه بر اثر سـیل آسـیب دیـده اند را
ارائـه نمایند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
لرسـتان افـزود :از طـرف فائـو اعتباراتـی

آزادراه خرمزال ،گران با خدمات ناچیز
آخریـن بـار نرخ عوارض دریافتـی از خودروها در
آزاد راه  ۱۰۴کیلومتـری خـرم آبـاد  -پـل زال از
روز شـنبه  ۲۲اردیبهشـت ماه  ۹۷افزایش یافت.
عـوارض دریافتـی از خودروهـای سـواری از ۱۲
بـه  ۱۵هـزار تومـان ،وانـت از  ۲۵بـه  ۳۰هـزار
تومـان ،خـاور از  ۲۸به  ۳۰هزار تومـان ،اتوبوس
و  ۲محـور از  ۳۲بـه  ۳۵هـزار تومـان ،تریلـی از
 ۵۰بـه  ۵۵هـزار تومـان ،مینـی بـوس از  ۲۵بـه
 ۳۰هـزار تومـان و کامیـون سـه محـور از  ۳۸به
 ۴۵هـزار تومـان افزایـش یافت.
نـرخ عوارض تانکـر نیز تا پیـش از ابالغیه جدید
مشـابه نـرخ تریلـی بـود کـه از  ۲۲اردیبهشـت
پارسـال  ۶۰هـزار تومـان اعالم شـد.
امسـال نیـز نـرخ عـوارض جدیـد بـرای ابتـدای
شـهریور مـاه ۹۸اعمـال مـی شـود کـه در ایـن
راسـتا عـوارض دریافتـی از خـودروی سـواری از
 ۱۵هـزار بـه  ۱۸هـزار تومان ،مینـی بوس از ۳۰
بـه  ،۳۱وانـت از  ۳۰بـه  ،۳۵اتوبـوس از  ۳۵بـه
 ،۳۶سـه محـور از  ۴۵بـه  ۵۵و تریلـی از  ۵۵بـه
 ۶۵هـزار تومـان افزایـش خواهـد یافت.
مـردم لرسـتان و خوزسـتان بـه ویـژه شـهرهای
خـرم آبـاد ،پلدختـر ،اندیمشـک و دزفـول بـه
دلیـل همزبانـی و نزدیکـی فرهنـگ هـای بومی
بـه یکدیگـر ،از دیربـاز دارای مـراودات اقتصادی
و خانوادگـی بـوده انـد کـه بـا توجـه بـه رفت و
آمدهـای بـه نسـبت زیاد لرسـتان و خوزسـتان،
احـداث ایـن آزادراه نویـدی بـود بـر کاهـش
حجـم تصادفـات و رفـاه مـردم کـه البتـه ایـن
مهـم محقـق و آزاد راه خرم زال علاوه بر انتفاع
مـردم لرسـتان ،بـه شـاهرگ حیاتـی ترانزیتـی
کشـور تبدیل شـد.
شـاهراهی کـه برخـی اعتقـاد دارند مبلـغ باالی
عـوارض آن موجـب فـرار راننـدگان از ایـن

ایـن راسـتا انجـام داده اسـت.
وی خاطر نشـان کرد ۳۷ :روسـتا در مناطق
سـیل زده بایسـتی جابجـا شـوند کـه بـا
همـکاری بنیاد مسـکن انقالب اسلامی این
روسـتاها جابجا خواهند شـد و شـرکت آبفار
لرسـتان قبـل از شـروع بارندگـی هـا اقـدام
بـه مطالعـه و نصـب مخـازن جدیـد بـرای
روسـتاها خواهـد کرد.
وی تصریـح کـرد :شـرکت آبفـار لرسـتان با
برنامـه ریـزی دقیـق و بـا اسـتفاده از تمـام
امکانـات برای تامین آب شـرب پایـدار برای
روسـتاها اقدام کرده و در این راسـتا از هیچ
کوششـی فروگـذار نخواهـد کرد.

مسـیر مـی شـود که ایـن امـر منجر بـه افزایش
تصادفـات در محـور قدیـم شـده اسـت.
امـروزه بـا توجه به وقوع سـیل ویرانگـر در جاده
خـرم آبـاد  -پلدختـر ،حجم خودروهـای عبوری
از گلـوگاه ترانزیتـی شـمال – جنـوب افزایـش
یافتـه و افزایـش عـوارض ایـن مسـیر موجـب
اعتـراض تعداد بیشـتری از مسـافران و رانندگان
شـده است.
برخـی نیـز معتقـد هسـتند خدمـات بیـن راهی
در ایـن آزادراه گـران همطـراز بـا مبالـغ عوارض
دریافتـی نیسـت و اکنـون تنهـا بـا یـک مجتمع
نمـی تـوان پاسـخگوی نیـاز مسـافران از جملـه
شـرایط بهداشـتی بود.
عبور روزانه حدود  ۱۳هزار خودرو در
آزادراه خرم آباد  -پل زال
رییـس بهـره برداری آزادراه خـرم آباد  -پل زال
در ایـن خصـوص بـه ایرنا گفـت :ترافیـک روزانه
ایـن محـور متغییـر اسـت امـا در مـاه جـاری
روزانـه بـه طور متوسـط حـدود  ۱۳هزار وسـیله
نقلیـه بوده اسـت.
عبدالرضـا دسـتمالچی بـا اشـاره بـه هزینـه
کردبخـش خصوصـی در ایـن طـرح گفـت :بـا
توجـه بـه حجـم بـاالی ترافیـک و هزینـه هـای
نگهـداری و تعمیـر  ،عـوارض آزادراه طـوری
محاسـبه می شـود کـه بخش خصوصـی متضرر
نشـود.
وی بـدون اشـاره بـه میـزان درآمـد سـاالنه از
محـل عـوارض آزادراه نیـز گفـت :طبـق قانـون
 ۲۵درصـد عـوارض دریافـت شـده بایـد صـرف
نگهـداری آزادراه شـود امـا در زمـان حاضـر
شـرکت بهـره بـردار ۳۵ ،درصـد عـوارض هـای
دریافتـی را بـرای نگهـداری آزادراه هزینـه مـی
کنـد و در مـاه گذشـته چهـار میلیـارد تومـان

بـرای نگهـداری آزادراه هزینـه شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه نگهداری و تعمیـر آزاد راه به
طـور دائـم انجـام می شـود افـزود :مقایسـه نرخ
عـوارض آزادراه خـرم آبـاد  -پـل زال بـا برخـی
از عوارضـی هـای کشـور درسـت نیسـت چـرا
کـه ایـن عوارضـی هـا از مرحلـه بهـره بـرداری
خـارج شـده انـد و عـوارض آنها کسـب سـرمایه
جایگزین اسـت.
افزایش عوارض آزادراهی با تاییدیه
وزارت راه و شهرسازی است
رییـس بهـره برداری آزادراه خـرم آباد  -پل زال
گفـت :افزایـش عـوارض آزادراه هـا بـا تاییدیه و
ابلاغ کتبـی دفتـر سـرمایه گـذاری وزارت راه و
شهرسـازی است.
دسـتمالچی افـزود :در حالـی کـه مقـرر شـده
عـوارض آزادراهـی کشـور سـاالنه افزایـش یابـد
امـا افزایـش نـرخ عـوارض آزادراه خـرم زال کـه
بایـد بهـار امسـال انجام شـد از ابتدای شـهریور
اعمـال می شـود.
وی تصریـح کـرد :کارگروهـی در ایـن راسـتا
تشـکیل می شـود که شـرکت هـای بهـره بردار
یـک عضـو آن هسـتند و پیشـنهاد خـود در
خصـوص افزایـش نـرخ را ارائـه مـی دهنـد.
وی افـزود :تنهـا  ۱۰۴کیلومتـر از آزادراه خـرم
آبـاد  -پـل زال در حـوزه اسـتحفاظی لرسـتان و
بقیـه آزاد راه واقع در اسـتان خوزسـتان و حوزه
اسـتحفاظی اندیمشـک اسـت کـه بهـره بـردار
عـوارض آن شـرکت دیگـری اسـت و ارتباطی به
شـرکت بهـره بـردار خـرم آبـاد  -پـل زال ندارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش نـرخ عـوارض
فرمـول خاصـی نـدارد ادامـه داد :ایـن قیمت ها
بـر اسـاس هزینـه هـای نگهـداری و اسـتهالک
سـرمایه محاسـبه و اعمـال می شـوند کـه البته

در نظـر گرفتـه شـده کـه بـر اسـاس طـرح
مصـوب و پیشـنهادی هزینـه خواهـد شـد.
بـازدار افـزود :سـيل امسـال يـک هـزار و
 68ميليـارد تومـان بـه بخـش کشـاورزي
خسـارت وارد کـرد.
وی تصریـح کـرد 290 :میلیـارد تومـان
بـرای پرداخـت خسـارت بالعـوض و 270
میلیـارد تومـان تسـهیالت بانکـی ارزان
قیمـت بـرای کشـاورزان سـیل زده اسـتان
در نظـر گرفتـه شـده کـه تـا کنـون بیـش
از  7میلیـارد تومـان خسـارات بالعـوض و
 6میلیـارد تومـان تسـهیالت ارزان قیمـت
به کشـاورزان خسـارت دیده پرداخت شـده
ا ست .

بـرای رفـاه مـردم و اسـتفاده از نـاوگان حمـل و
نقـل عمومـی قیمـت عـوارض اتوبـوس و مینـی
بـوس تنهـا یکهـزار تومـان افزایش یافته اسـت.
 ۲مجتمع بین راهی برای خرم زال کافی
است/بهره برداری از مجتمع دوم تا پایان
سال
رییـس بهره بـرداری آزادراه خرم آبـاد  -پل زال
در رابطـه بـا برخـی نارضایتـی هـا در خصـوص
ارائـه خدمـات رفاهـی بیـن راهـی گفـت :بـر
اسـاس قـرارداد منعقـد شـده سـاخت ۱۰۴
کیلومتـر آزادراه و احـداث  ۲مجتمـع خدمـات
رفاهـی را متعهـد شـده ایـم.
دسـتمالچی تصریـح کـرد :اسـتاندارد ایجـاد
مجتمـع هـای خدمـات رفاهـی بیـن راهـی در
فواصـل  ۵۰کیلومتری اسـت و در غیر اینصورت
و بـا فاصلـه کمتـر بـه صرفـه اقتصـادی نیسـت.
وی ادامـه داد :در ایـن راسـتا یـک مجتمـع در
کیلومتـر  ۵۰ایـن آزادراه احداث و بهـره برداری
شـده و مجتمـع دوم نیز تـا پایال امسـال افتتاح
می شـود.
وی گفـت :در مواقعـی از سـال بـه ویـژه هنـگام
پیـاده روی اربعیـن ایـن مجتمـع خدماتـی بـا
ازدحـام مراجعـان مواجـه شـده کـه بـه همیـن
منظـور قسـمت هایـی از ان توسـعه داده و ۲۰
چشـمه سـرویس بهداشـتی نیـز بـه ان اضافـه
شـده است.
بـدون شـک مـردم ورسـانه هـا خدمـات ایـن
آزادراه و اهمیـت ان را کتمـان نمـی کننـد و
واقـف هسـتند بـرای سـاخت و نگهـداری ایـن
شـاهکار عظیم مهندسـی در دل کـوه چه هزینه
هایـی صـورت گرفته امـا باید توجه داشـت رفاه
و رضایـت مـردم تـا جایـی کـه امـکان دارد در
دسـتور کار قـرار بگیـرد چراکـه افزایـش نـرخ
عـوارض ،موجـب گرایـش راننـدگان بـه ویـژه
راننـدگان خودروهـای سـنگین بـه محـور قدیم
پلدختـر و افزایـش تصادفـات مـی شـود.

اجتماعی

3
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اختالس گران ،دزدان باورهای مردم /افکار عمومی پشتیبان دستگاه قضایی است
در گذشـتههای دور گروهی
راهـزن و دزد وارد خانـه
فـردی متمـول میشـوند تا
هـر آنچـه که بـه دردشـان
میخـورد بـا خـود ببرنـد،
هـر کـدام مشـغول پـر
کردن کیسـه خود هسـتند
کـه سردسـته دزدان کـه
رگههایـی از عیـاری و جوانمـردی در وجـودش بـوده به
همراهـان خـود میگویـد کـه کیسـهها را خالـی کنند ،
رفقایـش کـه جـا خـورده بودند از سردسـته خـود دلیل
ایـن تصمیـم عجیـب را جویـا میشـوند؛ او میگویـد
صاحبخانـه بـرای محافظـت از مالش قرآنـی را در کنار
آن گذاشـته کـه اگـر مـا ایـن امـوال را بدزدیـم هم دزد
مالـش میشـویم و هـم دزد بـاور و عقیـدهاش!
حـاال پس از گذشـت  4دهـه از پیروزی انقالب اسلامی
کـه ثمـره خـون هـزاران شـهید گلگونکفـن وجانبازان
سـرافراز اسـت ،عـدهای نقـش همـان دزدان باورهـای
مـردم را بـازی میکننـد؛ ایـن خائنـان و وطنفروشـان
در کشـوری کـه در منطقـه حسـاس خاورمیانـه خـار
چشـم حـکام مرتجـع عـرب ،اسـرائیل ،اسـتکبار جهانی
و اسـتعمار پیـر انگلیـس اسـت و از چهـار طـرف در
محاصـره اجانـب و تحـت شـدیدترین تحریمهـای طول
تاریـخ قـرار دارد ،بهجـای این کـه در کنار مردم باشـند
و از منافـع ملـت دفـاع کنند ،بودجه مملکـت را حیف و

میـل کرده و از پشـت به اسلام و ایران خنجـر میزنند.
چـرا گفتـم اسلام؟ چـون جمهـوری اسلامی نظامـی
اسـت کـه بـر پایـه دیـن مبیـن اسلام و مذهب تشـیع
پایهگـذاری شـده و عامـه مـردم خواسـته یـا ناخواسـته
خیانـت افـراد اختلاس گـر و دزد را بـه پـای دیـن
میگذارنـد و چـه به خواهیـم و چه نخواهیـم ،رفتهرفته
باورهـای اعتقـادی و ایمانـی مـردم کمرنگتـر شـده و
چهبسـا بـه قـول معـروف دیـن زده و یا دینگریز شـوند
کـه گنـاه آن بـه گـردن همیـن افـراد مسـلمان نمـا و
خیانـتکار اسـت.
بـا روی کار آمـدن حجتاالسالموالمسـلمین رئیسـی
در قـوه قضاییـه ،بارقههـای امیـد در دل آحـاد جامعـه
و دوسـت داران انقلاب اسلامی روشنشـده و افـکار
عمومـی از اقتـدار دسـتگاه قضایی در کشـاندن مجرمان
و خیانـتکاران بـه پشـت میز محاکمه حمایـت میکند.
یکـی از اقـدام درخـور تحسـین رئیـس دسـتگاه قضـا
در کنـار برخـورد شـدید و تعقیـب قضایـی مجرمـان و
مسـئوالن خطـاکار ،شـروع تصفیـه درونـی و برخـورد با
افـراد خاطـی در خـود ایـن قـوه اسـت؛ کمـا ایـن کـه
درهفتـه هـای گذشـته تعـدادی از قضـات و کارکنـان
متخلـف از کار برکنـار شـدند.
روی سـخن نگارنـده بـا کسـانی کـه در مظـان اتهـام
هسـتند ،نیسـت بلکـه بـا افـرادی اسـت کـه خیانـت
آنهـا بـه بیتالمـال ثابتشـده و تخلـف آنهـا بـرای
محاکـم قضایـی محـرز شـده اسـت؛ ایـن افـراد در رده

هـای مختلـف با اختلاس ارقـام نجومی در ایـن دورانی
کـه کشـور دچـار کمبـود بودجـه اسـت ،باعث شـدهاند
کـه بخـش عظیمـی از خزانـه خالـی شـود و بـه تبع آن
هـزاران طـرح مهـم و اشـتغالزا در جایجـای کشـور
بعـد از گذشـت سـالها هـم چنـان در مرحلـه کلنـگ
زنـی بمانـد؛ و ایـن در حالـی اسـت کـه هـزاران جـوان
تحصیلکـرده بـه علـت نبـود کار یا به شـغلهای کاذب
روی آوردهانـد و یـا گرفتـار اعتیـاد و ناهنجاریهـای
اجتماعـی شـدهاند.
دیگـر ایـن کـه صدهـا نقطـه حادثهخیـز در محورهـای
ارتباطـی لرسـتان و ایـران وجـود دارد که بـه علت نبود
اعتبـار هـم چنـان قربانـی میگیرنـد و سـاالنه هـزاران
نفـر در تصادفهـای دهشـتناک در ایـن محورها کشـته
و مجـروح میشـوند؛ به همیـن دلیل افـراد اختالس گر
و دزد را در ایـن قضایـا بایـد شـریک جـرم دانسـت و بر
همیـن اسـاس دسـتگاه قضـا بایـد با اشـد مجـازات این
افـراد را به سـزای عملشـان برسـاند.
در کنـار برخوردهـای قهری کـه با مجرمـان و متخلفان
صـورت میگیـرد ،زمـان آن فـرا رسـیده کـه مسـئوالن
ارشـد مملکـت و کارشناسـان مربوطـه در گزینـش
مدیـران و مسـئوالن تجدیدنظر کـرده و بهصورت دقیق
و موشـکافانه بررسـی کننـد که دلیل افزایـش تخلف در
نظـام اداری کشـور در سـالهای اخیـر چیسـت؟
آیـا دسـتگاههای نظارتـی بـه وظیفـه خـود بهخوبـی
عمـل نمیکننـد یـا ملاک انتخاب افـراد بـرای مناصب

و مسـئولیتهای مختلـف کارآیـی خود را از دسـت داده
اسـت؟ ویـا ایـن کـه گسـترش سـبک زندگـی غربـی و
اصالـت یافتـن پول و سـرمایه و کمرنگ شـدن معنویت
در زندگـی افـراد و جامعـه باعـث شـده که هر کسـی به
دنبـال کسـب حداکثـر سـود به هـر طریقـی ولـو از راه
ناصـواب و غیرقانونـیاش باشـد؟!
بنـده خدایـی میگفـت ایـن مبالـغ نجومـی کـه افـراد
اختلاس گـر از بیتالمـال ملـت بـه یغمـا میبرنـد بـه
چـه کارشـان میآیـد؟! آدم تمـام دنیا را هم که داشـته
باشـد روزی یـک مـرغ بیشـتر میخورد؟! گفتم دوسـت
عزیـز بـه قـول بـزرگان دیـن و آییـن ،طمـع و حـرص
انسـان را پایانـی نیسـت؛ ایـن شـعر معـروف حضـرت
سـعدی رحمـة اهلل علیـه وصـف حـال ایـن افـراد اسـت
«چشـم تنـگ دنیا دوسـت را یـا قناعت پرکنـد یا خاک
گور».
بـا ایـن اوصاف دلیل اوضـاع امروز جامعـه و بهویژه نظام
اداری کشـورهرچه باشـد ،نتیجهاش شـده عدم شایسته
گزینـی ،افزایـش باندبـازی ،ارتقـای افـراد ناکارآمـد ،به
حاشـیه رفتـن افـراد بـا تجربـه و متخصـص ،نارضایتـی
مـردم ،تضییـع حقـوق عامـه و هدررفـت بیتالمـال و...
که ضروری اسـت مسـئوالن و دلسـوزان انقالب اسالمی
هـر چه سـریعتر بـرای رفع ایـن معضالت چاره اساسـی
بیندیشـند ،چـون از قـرار معلـوم ولـع نجومـی بگیران و
نجومـی دزدان پایانپذیر نیسـت.
مصطفی رباطی .یافته

بدحجابی یکی از عوامل بروز آسیبهای اجتماعی در بروجرد
بدحجابـی یکـی از عوامـل بـروز بخشـی از آسـیبهای
اجتماعـی در شـهر بروجـرد محسـوب مـی شـود ،کـه
علـت اصلـی آن تضعیـف باورهـای مذهبـی و اعتقـادات
دینی اسـت.
بـا نگاهـی سـطحی بـه جامعه و حضـور دختـران و زنان
بـد حجـاب بـه ایـن باور دسـت مـی یابـی که یکـی از
مهمتریـن عوامـل گسـترش ناهنجـاری بـی حجابـی در
سـطح جامعه سسـت شـدن پایـه های فکـری و مذهبی
افراد اسـت.
در سـال هـای اخیـر و تشـدید جنـگ نرم دشـمن علیه
ایـران اسلامی شـاهد ترویـج بـد حجابـی در جامعـه
هسـتیم بـه گونـه ای کـه دختـران و بانـوان دیگـر بـد
حجابـی را منفـور و منکـر ندانسـته و بـه عنـوان یـک
افتخـار بـه آن نـگاه مـی کننـد.
در فصـل تابسـتان مدهـای عجیبی از بـد حجابی ترویج
داده مـی شـود تـا آنجا که از برداشـتن و کوچک شـدن
روسـری و کوتـاه شـدن آسـتین مانتـو و شـلوار پیـش
رفته اسـت.
ورود مانتوهـای فاقـد هر گونـه دکمه با آسـتین کوتاه و
شـلوارهای سـاپورت کوتاه ناشـی از رواج بـد حجابی که
ریشـه و علـت اصلـی برهنگی اجتماعی و بـی توجهی به
پوشـش اسلامی را به دنبال دارد.
بـد حجابـی رواج یافتـه در جامعـه موجـب هـدر رفتـن
وقـت و ثـروت هـای عظیمی بـرای پاسـخگوی به میل
مدپرسـتی و چشـم و هـم چشـمی هـا ی افـراد بـی
حجـاب دارد.
صـورت دیگـر بدحجابـی متاسـفانه شـلوغ شـدن
کلینیـک هـای زیبایـی و انـواع جراحـی هـای زیبایـی

اسـت کـه مشـکالت بسـیاری بـرای سلامتی افـراد بـه
بـار مـی آورد.
بـی اهمیـت و عـادی شـدن بـی حجابـی در جامعـه
اسلامی یکـی دیگـر از مشـکالت متعـددی اسـت که با
امـر به معـروف و نهـی از منکر و بیـان ارزش حجاب در
سلامت فـرد و جامعـه قابـل حل اسـت.
ضعـف معـاد بـاوری و اعتقـاد به حضـور خداوند موجب
شـده تـا بد حجابـی به عنـوان ویروسـی فراگیر شـده و
همـه اقشـار را درگیـر نماید تا آنجـا که پسـران همانند
دختـران لباسـهای تنـگ و کوتـاه پوشـیده و بـا ظاهـر
آراسـته مردانـه فاصله گرفتـه اند.

بـرای معتقـد کردن دختران و زنان به پوشـش مناسـب
تنهـا وضـع قوانیـن و برپایـی سـمینار و گفتمـان های
دینـی کافی نیسـت ،هـر چند که همه ی ایـن تالش ها
در جهـت ارتقاء سـطح کیفـی باورهای دینـی و مذهبی
اسـت ،ولـی آنچه مسـلم اسـت ،باور بـه وجود خـدا وند
و تقویـت باورهـای دینی اسـت تا سـطح آگاهی و دانش

افـراد بـه قلـب و دل آنها سـرایت نکند.
یـک خانـم محجبـه در ایـن خصوص بـه خبرنـگار ایرنا
گفـت :در سـال هـای اخیـر بسـیاری از رسـانه هـا بـه
خصـوص شـبکه هـای تلوزیونـی نوعـی از فرهنـگ بـد
حجابـی را دربرنامـه هـای خـود ترویـج مـی دهنـد ،که
مسـئوالن فرهنگـی و مبلغان مسـائل دینی بایـد به این
مهـم توجـه ویژه داشـته باشـند.
وی تاکیـد کـرد :از سـوی دیگر این مهم سـبب شـده تا
تولیـد کننـدگان داخلـی نیـز با بهـره گیـری از مدهای
روز کشـورهای غربـی تولید البسـه ای را کـه با فرهنگ
ایرانـی اسلامی مغایـر اسـت در دسـتور کار قـرار دهند
بـه طوری کـه امـروزه بسـیاری از مانتوهـای موجود در
لبـاس فروشـی های بـدون دکمه باشـند که وجـود این
موضـوع بـه نوبـه خود بـه عامـل بدحجابی تبدیل شـده
است.
ایـن خانـم محجبـه بیان کـرد :ترویـج فرهنـگ حجاب
نیازمنـد عـزم جدی مسـئوالن در حوزه هـای مختلف از
جملـه فرهنگـی و تولیدی اسـت.
مسـئول کمیسـیون بانوان و خانواده فرمانـداری بروجرد
گفـت :حجـاب زیبایـی انسـان را افـزون می کنـد و مرد
نیـز بایـد در کنـار زن محجـوب باشـد تـا امنیـت در
جامعـه حکـم فرما شـود.
اعظـم همتـی افـزود :حجـاب بـه معنـای سـلب آزادی
نیسـت بلکـه سلامت جسـمی ،روحـی و روانـی جامعه
در سـایه حجـاب حفـظ مـی شـود.
وی ضمـن ابـراز نارضایتـی از وضـع حجـاب در جامعـه
اظهارداشـت :در جامعـه ای کـه بـی حجابـی رواج پیـدا
کنـد ،چشـم و هـم چشـمی هـا و ارائـه هـر چـه بهتـر

زینـت آرایـی ،تمامـی نخواهد داشـت و زنان سـعی می
کننـد تـا چشـمان بیشـتری را متوجـه خـود سـازند و
جامعـه را از فعالیـت های سـالم محدود کننـد و به تبع
آن نیـز معنویـت در جامعـه کمرنـگ خواهـد شـد.
یـک جامعـه شـناس بروجـردی گفـت :حجـاب مسـئله
ای سـلیقه ای و فـردی نیسـت کـه به تصمیم شـخصی
افـراد بـاز گـردد زیـرا عـدم رعایت آن سـبب گسـترش
بـی بندوبـاری و فسـاد در جامعـه شـده و بـی تردیـد،
دامـن سـاختار خانـواده را نیـز خواهـد گرفت.
حامـد پرچـی افـزود :در سـایه حجـاب هـم بـرای زن
و هـم بـرای مـرد ارزش هـای انسـانی حفـظ و شـاهد
کاهش چشـمگیر مفاسـد فـردی و اجتماعـی ،آرامش و
پایـداری نهـاد مقـدس خانـواده خواهیـم شـد.
وی بیـان کـرد :بـا افزایـش برهنگـی در جهـان ،طلاق
و از هـم گسـیختگی زندگـی زناشـویی در دنیـا بـه طور
مـداوم بـاال مـی رود و بی عالقگـی بـه ازدواج در جامعه
ای کـه بـی بنـد و بـاری پوشـش دارد زیـاد دیـده مـی
شو د .
پرچـی اضافـه کـرد :بـا رواج بـی حجابـی و افـول
شـخصیت فـرد بـد حجـاب ،بـی بندوبـاری در جامعـه
ّ
رایـج و نظـام خانوادگـی مختـل مـی گـردد و در نتیجه
امنیـت اجتماعـی از افـراد جامعـه ،سـلب مـی شـود.
ّ
واقعیت های موجـود از حجـاب در جامعه،
بـا توجـه بـه
ّ
بایـد تمـام ابزارهـای فرهنـگ سـاز ماننـد نهادهـای
آمـوزش و پـرورش ،دانشـگاه هـا ،تبلیغـات اسلامی و
صـدا و سـیما به سـوی ارزش های اسلامی کـه یکی از
بارزتریـن آنهـا حجـاب برتـر و امنیت اجتماعـی فراگیر
اسـت بیشـتر هدایت شـود.

پک های اهدایی جمعیت هالل احمر به افراد نیازمند اهدا می شود
مسـئول روابـط عمومـی جمعیـت هلال احمـر
لرسـتان گفـت 2 :هـزار پـک لـوازم خانگـی بیـن
افـراد آسـیب دیـده از سـیل کـه تاکنـون وسـایلی
دریافـت نکـرده انـد توزیـع شـود.
ولـی بهارونـد اظهـار کـرد 2 :هـزار پـک لـوازم
خانگـی شـامل یخچـال ،اجـاق گاز ،فـرش و پتـو
کـه از محـل کمکهـای مردمـی مـردم خیرخـواه
کشـور بـه جمعیـت هلال احمـر اهـدا شـد ،تهیه
شـده اسـت.

وی افـزود :ایـن لـوازم بـا توجـه به حساسـیتی که
در بحـث توزیـع وجـود دارد ،طبق لیسـت ارسـالی
وزارت کشـور از افـراد آسـیب دیـده واقعـی توزیـع
میشـود کـه حتـی قبـل از توزیـع ،بررسـی و
راسـتیآزمایی نیـز صـورت میگیـرد.
مسـئول روابـط عمومـی جمعیـت هلال احمـر
لرسـتان بیـان کـرد :تلاش مـا این اسـت کـه این
لـوازم بـه افراد نیازمنـد واقعی که تاکنـون از کمک
های سـایر دسـتگاههای مسـئول بـی بهـره بودند،

قـرار بگیرد.
بهارونـد افـزود :توزیع لـوازم منزل با نظر اسـتاندار
محتـرم لرسـتان و بـا هماهنگـی فرمانـداران
شهرسـتانهای اسـیب دیـده ناشـی از سـیل صورت
میگیـرد که همـه این هـا مزید بر توجـه جمعیت
هلال احمـر به این اسـت کـه کمک هـای اهدایی
در اختیـار افـراد نیازمند و حادثه دیـده واقعی قرار
گیرد.

تقدیر وزارت نیرو از اطالع رسانی آبفار لرستان
مدیـر کل دفتـر روابـط عمومـی و اطالع
رسـانی وزارت نیـرو از اطلاع رسـانی
بـه موقـع و تلاش هـای روابـط عمومـی
شـرکت آب و فاضالب روسـتایی لرستان
در سـیل اخیـر تقدیـر کـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب
وفاضلاب روسـتایی لرسـتان ،صدیقـه
ببـران مدیـر کل دفتـر روابـط عمومـی و

اطلاع رسـانی وزارت نیـرو در پیامـی از
فعالتـی هـای مجموعـه روابـط عمومـی
شـرکت آب و فاضلاب روسـتایی بویـژه
آقـای حسـن نـژاد مدیـر دفتـر روابـط
عمومـی در اوایـل سـال جـاری در
خصـوص اطالع رسـانی و اقدامـات انجام
شـده در حادثـه سـیل اسـتان لرسـتان
تشـکر کـرده اسـت.

بـر پایـه ایـن گـزارش در سـیل فروردین
امسـال ،دفتـر روابط عمومی شـرکت آب
و فاضلاب روسـتایی لرسـتان بـا تلاش
شـبانه روزی خـود و تولیـد ،انعـکاس و
پوشـش خبریی مناسـب توانسـت اطالع
رسـانی جامـع و بـه موقعـی از خدمات و
هشـدارهای مختلف داشـته باشـد.

تو طبیب دردهای منی /روز
پزشک مبارک

»» عبدالرضا شهبازی
درسـت یـادم نیسـت در چـه ماهـی از مـاه های
گرم تابسـتان سـال شـصت و هفت بود کـه پیاده
از میـدان ولیعصـر تهـران از سـر بـاالی یکـی از
خیابـان هـای منتهـی بـه کوچـه ای خلـوت بـه
مطـب دکتـر کاظم سـامی روانپزشـک رسـیدیم.
دکتـر کاظـم سـامی اولین وزیـر بهداشـت دولت
جمهـوری اسلامی ایـران بـود و حـاال فـارغ از
سیاسـت و دولـت گوشـه ای نشسـته بـود و در
مطبـش طبابـت مـی کرد .سـرگیجه هـای جنگ
هنـوز روح و روان بـرادرم را آزار مـی داد بـه
طـوری کـه گاهـی بـا بوق نـا خواسـته ماشـینی
کـه از کنـارش می گذشـت به رقـص در می آمد
و سـماع مـی کـرد با دایـره ماه تا برقـص در آورد
جهان آشـفته مـا را.
هنـوز بـوی بـاروت و مین هـای خنثی نشـده در
جنـگ گاهـی دل آدمـی را مـی لرزاند.
مـن بـودم ،پدرم و برادری آشـفته کـه چنگ می
انداخـت بـه در و دیـوار از بی طاقتی.
یـادش بخیـر دکتـر سـامی بـا کلماتی کـه از بن
جـان مـی گذشـت بـرادرم را معاینه کـرد و ما را
بـه آرامش تـا بیشـتر مواظبش باشـیم.
هنـوز بعد از آن همه سـال طنیـن صدایش آرامم
مـی کند کـه با طمنینـه می گفت  :جنگ اسـت
و خسـارت هـای خودش را دارد بایـد مقاوم بود.
دکتـر سـامی چنـد مـاه بعـد در مطبش بـه قتل
مـی رسـد امـا بـرادرم بـا قـرص هـای آرامبخش
او قریـب بیسـت و شـش سـال بعـد از مـرگ او
جنـگ را بـا خـودش مـرور می کنـد تا بـه یاران
شـهیدش برسد.
داشـتم بـه روز پزشـک فکـر مـی کـردم کـه این
روز را چطـور بـه همکاران پزشـکم تبریک بگویم.
دفتـر خاطـرات را کـه مـرور کـردم دیـدم پـر از
خاطـرات خـوب و شـیرینی هسـت ار همـکاران
پزشـکم و این روز بهانه ای شـد تا سـرک بکشـم
بـه آن روزهـا کـه مـرا کشـاند بـه آن سـال های
دور و دراز پـر از خاطـرات پزشـکانی که در جنگ
هشـت سـاله حضور داشـتند تا عاشـقانه در کنار
سـربازان ایـن سـرزمین از کشورشـان در برابـر
متجـاوزان محافظـت کنند.
بـه همیـن بهانه تبریک مـی گویم روز پزشـک را
بـه آنان که عاشـقانه بـرای مداوای بیمـاران خود
تالش مـی کنند.

آزمون میلگردهای فوالدی در
لرستان امکان پذیر شد

مدیرکل اسـتاندارد اسـتان از امکان آزمون فرآورده
میلگـرد فوالدی در لرسـتان خبر داد.
مرضیـه قنبریـان گفـت :در نشسـت کمیتـه فنـی
اسـتان در هفتـه گذشـته ،بـا صـدور گواهینامـه
آزمایشـگاه صنایـع زرهی بنی هاشـم موافقت شـد.
وی افـزود :دامنـه فعالیـت آزمایشـگاه در زمینـه
آزمـون فـرآورده هـای میلگـرد فـوالدی (محصـول
محـور) ،فـوالد سـبک کربنـی و هـم چنیـن مـواد
فلـزی (آزمـون محـور) مـی باشـد.
مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان اظهار کرد :بـرای اولین
بـار در اسـتان اسـت کـه امـکان آزمـون کامـل
میلگـرد فـوالدی که از محصـوالت تولیدی اسـتان
نیـز مـی باشـد ،در لرسـتان فراهم شـده اسـت.
در حـال حاضـر  32آزمایشـگاه همـکار تاییـد
صالحیـت شـده در اسـتان لرسـتان فعالیـت دارند.

هفته نامه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
مدیر مسوول و صاحب امتیاز :فاطمه کردعلیوند
نشانی :لرستان  ،خرم آباد  ،شهرک بهرامی  -کوچه الله  - 27دفتر نشریه دیار مفرغ
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با حافظ
مژده اي دل که مسیحا نفسی می آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید
از غم هجر مکن ناله و فریاد که من
زدهام فالی و فریادرسی می آید

شنبه  1شهریور  22*1398ذی الحجه  * 1440سال پنجم * شماره *119قیمت 1500تومان

بهرهبرداری از  44میلیارد پروژه آب و فاضالب در لرستان /شبکه توزیع آب پلدختر افتتاح میشود
آب و فاضــاب لرســتان خدمــات
مطلوبــی را در ایــن چنــد ســال بــه
مــردم شــریف شــهرهای اســتان
ارائــه داده و تــاش کــرده کــه ایــن
خدمــات را افزایــش و رضایتمنــدی
آنــان را بیشــتر فراهــم نمایــد.
وی خاطرنشــان کــرد :طــی هفتــه
دولــت همچــون ســالهای گذشــته

پروژههــای مختلفــی در حــوزه آب و
فاضــاب در برخــی شــهرهای اســتان
کلنگزنــی و یــا بــه بهرهبــرداری
میرســند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
لرســتان از افتتــاح  6پــروژه در
اســتان خبــر داد و گفــت :ارزش ایــن
پروژههــا بالــغ بــر  44میلیــارد و 300

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
لرســتان از افتتــاح  6پــروژه در اســتان
طــی هفتــه دولــت خبــر داد و گفــت:
ارزش ایــن پروژههــا بالــغ بــر 44
میلیــارد و  300میلیــون تومان اســت.
حمیدرضــا کرمونــد حمیدرضــا
کــرم ونــد ضمــن گرامیداشــت یــاد
و خاطــره شــهدای دولــت بــه ویــژه
شــهیدان رجایــی و باهنــر ،هفتــه
دولــت را فرصتــی مناســب بــرای
ارائــه دســتاوردهای نظــام دانســت و
ادامــه داد کــه خوشــبختانه شــرکت

مشترکین گرامی:
گرد و خاک موجود در محیط از میزان بهره
ی نوری المپ ها می کاهد و آن ها را کدر
می سازد

تمیز کردن منظم آن ها سبب می گردد تا نور بهتری
در محیط زندگی ما وجود داشته باشد

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان لرستان

میلیــون تومــان اســت.
کرمونــد بــا اشــاره بــه بهرهبــرداری
از شــبکه توزیــع آب در پلدختــر،
بیــان داشــت :همچنیــن آبرســانی
بــه شــهرهای معمــوالن و فیروزآبــاد و
همچنیــن حفــر و تجهیــز یــک حلقــه
چــاه در منطقــه ماســور خرمآبــاد از
جملــه پروژههــای افتتاحــی حــوزه
آب در اســتان خواهــد بــود.
وی ،بهرهبــرداری از شــبکه فاضــاب
ماســور بــه طــول خــط  8کیلومتــر و
 32کیلومتــر شــبکه جمــعآوری و 4
هــزار و  600فقــره انشــعاب و شــبکه
فاضــاب ناصرالدین شهرســتان دورود

بــا طــول  5کیلومتــر و  7هــزار 200
فقــره انشــعاب را از پروژههــای مــورد
بهــره بــرداری در حــوزه فاضــاب
طــی هفتــه دولــت بیــان کــرد.

