
رها شدن میراث فرهنگی به حال خود در سرزمین غارهای باستانی
برای دفاع از انقالب هم در َجنگ 

شرکت می کنیم  هم در ُجنگ
صفحه2

حضور مدیرکل منابع طبیعی 
لرستان  در گرهمایی مدیران کل 

منطقه 2 کشور
صفحه2

ساالنه 3000 طرح هادی روستایی 
در کشور اجرا می شود

صفحه3

کانون لرستان 
دستگاه برتر رعایت حقوق 
شهروندی مصرف کننده شد

صفحه3

ابراز رضایت استاندار از عملکرد 
شهرداری خرم آباد در سیالب اخیر

صفحه4

سخن دو هفته

خارج شدن گوشت از سبد 
غذایی مردم، تحمل گرانی 

هم حد و حدودی دارد!!
قیمت  نمی تواند  که  میزی 
در  را  مردم  سفره ی  گوشت 
حد متعارف نگه دارد توجیهی 
برای ادامه  ی کار بدین صورت 
ندارد! مردم ولی نعمت جامعه 
حاکمیت  بی بدیل  زینت  و 
براساس وظیفه ی  هستند که حاکمیت می بایست 
ذاتی با تمام وجود در خدمت مردم برای رفاه قرار 
گیرد مردم چه خوب به میدان آمدند بیشتر و بهتر 
از سال های گذشته سیگنال های حضور خود را به 
تحمل  نباید  کردند حاکمیت  ارسال  رخ جهانیان 
شنیدن ُخرد شدن ستون فقرات مردم بر اثر گرانی 
بود  قرار  بنفش  میز  گفته ی  به  بنا  باشد  داشته  را 
بهتر از وضع موجود باشد  که وضع مردم خیلی 
ولی در عمل این وعده ها تحقق پیدا نکرده و بدین 
ترتیب یک شکست مدنی برای عدم تحقق وعده ها 
صورت گرفته است میزی که تازیانه ی گرانی را 

آن هم محکم و بی رحمانه بر ُگرده و پشت ...  
  ادامه در صفحه2
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*حسین رضا جمشیدی

صفحه4

شهادت سرگرد جابر بیرانوند و سرباز وظیفه نجم الدین باوی

نگهداری غیرمتعارف از آثار باستانی لرستان!

شهادت جمعی از پاسداران در جاده خاش رنگ 
پرچم را پررنگ تر کرد مستدام باد این راه

وند
 لر

س:
عک

با حضور معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه لرستان؛

رستوران دانشجویی ویژه غذاهای محلی، 
سنتی در دانشگاه لرستان افتتاح شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان:

24 واحد صنعتی راکد در لرستان
 به مدار تولید بازگشتند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان 
گفت: با اقدامات انجام شده 24 واحد صنعتی 
راکد مستقر در شهرک های صنعتی لرستان به 

مدار تولید بازگشتند.
بختیار رازانی در این راستا بیان کرد: یکی از 
این  رسالت های شرکت شهرک های صنعتی 
است که واحدهایی که به هر دلیلی در سنوات 

گذشته راکد و غیر فعال شده اند با فرآیندهایی 
به چرخه تولید بازگردند.

وی ادامه داد: در این واحدها سرمایه گذاری 
انجام شده و اگر نتوان آن ها را به مدار تولید 
آن ها  تجهیزات  و  گذاری  سرمایه  بازگرداند 
شرکت  مدیرعامل  شد.  خواهد  مستهلک 
کرد:  عنوان  لرستان  صنعتی  شهرک های 
خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در سال 
جاری بالغ بر 24 واحد تولیدی راکد مستقر 
در شهرک های صنعتی لرستان را به مدار تولید 
عمده  داشت:  اظهار  رازانی  ایم.  گردانده  باز 
اقدامات انجام شده برای این واحدها تزریق 
بعد  در  کمک  و  تولید  تغییر خط  نقدینگی، 
مدیریتی بوده و به نوعی یک تولید نو را آغاز 
این  بازگرداندن  با  کرد:  اعالم  وی  کرده اند. 
24 واحد به چرخه تولید حداقل 200 نفر در 

آن ها مشغول به کار شده اند.

دکتر  لرستان،  دانشگاه  دانشجویی  معاون  حضور  با 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  و  یونسی  اله  حجت 
حسین  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت  دانشگاه، 
غذاهای  ویژه  دانشجویی  رستوران  اصل،  فالحی 
محلی، سنتی ایرانی، در محل سایت مرکزی دانشگاه 

لرستان، افتتاح شد.
دانشجویی،  رستوران  افتتاح  آیین  در  یونسی،  دکتر 
وعده  هر  برای  غذا  تهیه  رستوران،  این  گفت:»در 
غذایی، تا سقف حداکثر پنج هزار تومان، به صورت 
رایگان خواهد بود؛ مشروط بر آنکه دانشجویان، در 

وعده غذایی مربوطه، از سلف سرویس اصلی استفاده 
نکنند«.  دکتر یونسی، توضیح داد:»از ترویج غذاهای 

سنتی و محلی ایرانی، استقبال می کنیم«.
افزود:»این  لرستان،  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
سلف  برای  مکمل  رستوران  یک  که  رستوران 
)به  دانشجویان  مشارکت  با  است،  اصلی  سرویس 

روش تعاونی(، ایجاد شده است«.
گفتنی است رستوران دانشجویی ویژه غذاهای محلی، 
سنتی ایرانی، در کنار محل سرویس ایاب و ذهاب 

دانشجویان )سایت مرکزی دانشگاه(، قرار دارد.

آغاز رسمی فعالیت بنیاد خیرین حامی دانشگاه 
لرستان 

صورت  به  لرستان،  دانشگاه  حامی  خیرین  بنیاد 
رسمی، فعالیت خود را آغاز کرد.

این بنیاد، به صورت رسمی، با مجوز فعالیت از نوع 
»سازمانهای مردم نهاد«، که توسط وزارت کشور به 
تاریخ 27 دی ماه 97 صادر شده، شروع به فعالیت 

کرد.
مدیرعامل بنیاد خیرین حامی دانشگاه لرستان، محمد 

خدامی است.
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حضور مهندس نجفی مدیرکل منابع طبیعی 
گرهمایی  در  لرستان  استان  آبخیزداری  و 
کشور   2 منطقه  طبیعی  منابع  کل  مدیران 
جهت تعیین تکلیف باغات احداث شده در 

اراضی ملی
استان کشور  منابع طبیعی 11  مدیران کل 
در ایالم گردهم آمدند تا درباره سرنوشت 
باغات احداث شده در اراضی ملی که در 
سنوات گذشته صورت گرفته است تعیین 
تکلیف و سپس راهکار اساسی ارائه نمایند.

بر اساس آمار موجود ، 34 هزار هکتار از 
تنها  گذشته  سنوات  در  ملی  های  عرصه 
باغات  به  کشور   2 منطقه  استان های  در 
تبدیل شده است که این کار خالف قانون 
محسوب می شود زیرا در قانون آمده هیچ 
کس حق ندارد عرصه های جنگلی و ملی 
را متصرف شده و آن را تغییر کاربری یا به 

باغ تبدیل نماید.
در  شده  انجام  بررسی های  به  توجه  با 
درختان  متصرفه  اراضی  این  از  بسیاری 
سازمان  و  داشته  وجود  قطور  و  تنومند 
مخالف  ذاتی  وظایف  بر حسب  جنگل ها 
هر گونه قلع و قمع این درختان است از 
برای  اساسی  راهکارهای  از  یکی  رو  این 
تعیین و تکلیف اینگونه اراضی بکارگیری 
دستورالعمل اجرایي ماده 3 قانون حفاظت و 

بهره برداري از اراضی ملی است.
بر اساس این قانون کسانی که در سنوات 

در  را  اراضی  گونه  این  نحوی  به  گذشته 
ماده هیچ گونه  این  قالب  در  دارند  دست 
تنها  و  نیست  متصور  آنان  برای  مالکیتی 
آن  بهره برداری  از حق  افراد می توانند  این 
برخوردار باشند و مالکیت عرصه کماکان 

در اختیار دولت خواهد بود.
موضوع دیگر این نشست که مورد تاکید و 
بحث و بررسی قرار گرفت درباره توسعه 
جنگل و جنگل کاری بود که این استان ها 
باید از طریق بودجه صندوق توسعه ملی و 
دیگر اعتبارات ملی و استانی نسبت به  احیا 

و توسعه جنگل اقدام کنند.

کلنگ زنی بندهای آبخیزداری 
در معموالن

بمناسبت چهلمین فجر انقالب اسالمی ،با 
در  پلدختر  مردم  نماینده  کاظمی  حضور 
مجلس شورای اسالمی ،دستیاری فرماندار 
پلدختر ، امام جمعه و بخشدار معموالن و 

دیگر مدیران استان و شهرستان ، 
بند گابیونی و 1   3 ، بند سنگی مالتی   2
بند خاکی در حوزه آبخیز دمرود معموالن 

کلنگ زنی شد.
درحاشیه این مراسم مدیرکل منابع طبیعی 
دو   : گفت  لرستان  استان  آبخیزداری  و 
 2250 سازه   حجم  به  مالتی  سنگی  بند 
 43000 آبگیری  حجم  با  و  مترمکعب 
مترمکعب و سه بند گابیونی رسوبگیر برای 

جلوگیری از پر شدن مخازن بندهای مالتی 
به حجم  1950 مترمکعب و یک بند خاکی 
با حجم خاکریزی ده هزار متر مکعب کلنگ 

زنی شد.
نجفی اعتبار دو بند سنگی مالتی و سه بند 
گابیونی را ، یک میلیارد و سیصد میلیون 
تومان عنوان کرد و تصریح نمود : برای بند 
خاکی نیز مبلغی در حدود دویست میلیون 

تومان در نظر گرفته شده است. 
شهر  باالدست  حوزه  اینکه  بیان  با  وی 
معموالن 15 هزار و هفتصد هکتار مساحت 
دارد افزود : مطالعات تفضیلی-اجرایی به 
منظور کنترل سیالب توسط اداره کل منابع 
انجام  لرستان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
گرفته و عملیات اجرایی در اسفند 97 شروع 

می شود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
در  را  آبخیزداری  اجرایی شدن عملیات   ،
راستای مقابله با سیل مفید دانست و اظهار 
کرد : برای این پروژه از محل اعتبارات ملی 
پانصد میلیون تومان  کرخه یک میلیارد و 

تخصیص داده شده است.
داشت:هدف  بیان  پایان  در  :نجفی 
سیالب  پروژه،کنترل  این  اجرای  از 
معموالن،تغذیه  شهر  به  وارده  های 
زیرزمینی،کنترل  آب  های  سفره 
جمع  آب  از  فرسایش،اخذرسوب،استفاده 
برای مصارف  بندها  آوری شده در پشت 
کشاورزی ، باغبانی و کشت گیاهان دارویی 

است.
عکس و خبر: پیام عالیخانی

حضور مدیرکل منابع طبیعی لرستان  در گرهمایی 
مدیران کل منطقه 2 کشور 

طرح  فجر،  دهه  از  روز  نخستین  در 
شهرستان  روستای   53 به  گازرسانی 
به  لرستان  استاندار  حضور  با  خرم آباد 

بهره برداری رسید.
اینکه  بیان  با  استاندار لرستان در سخنانی 
وجود گاز می توان یکی از زیرساخت های 

نماید  فراهم  را  منطقه  توسعه  مهم جهت 
به  کمک  با  است  درصدد  دولت  افزود: 
شغل های  ایجاد  برای  آن ها  به  روستائیان 

مرتبط کمک نماید. 
مدیریت  از  قدردانی  ضمن  خادمی  دکتر 
گفت:  لرستان  گاز  شرکت  کارکنان  و 

گازرسانی به اقصی نقاط کشور از جمله 
ارزنده ترین خدمات نظام و دولت است 
جهت  الزم  زیرساخت  گاز  وجود  با  و 

اشتغالزایی فراهم می گردد. 
مدیر عامل شرکت گاز لرستان نیز با بیان 
اینکه برای گازرسانی به این روستاها بیش 
است  شده  هزینه  ریال  میلیارد   550 از 
افزود: با اجرای این پروژه ها 1706 خانوار 
از  نعمت  روستایی در شهرستان خرم آباد 

گاز طبیعی بهره مند خواهند شد. 
این  با  همزمان  کرد:  خاطرنشان  لطفعلیان 
مراسم 40 واحد صنعتی و تولیدی کوچک 
و بزرگ نیز در شهرستان خرم آباد با صرف 
هزینه ای بالغ بر 100 میلیارد ریال به بهره 

برداری می رسد.

گازرسانی به 53 روستای خرم آباد 
با حضور استاندار لرستان به بهره برداری رسید

فاز دوم مجتمع گل زرد کوهدشت به بهره برداری رسید

فاز  اسالمی،  انقالب  فجر  دهه  با  همزمان 
گل زرد  روستایی  آبرسانی  مجتمع  دوم 
)خوشناموند( شهرستان کوهدشت با هدف 
آبرسانی به ۸ روستا به بهره برداری رسیده 

است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
از این طرح  لرستان در آیین بهره برداری 
با اشاره به اهمیت آب رسانی به روستاها و 
مناطق محروم گفت: این شرکت با برنامه 
از  روستاها  به  آبرسانی  راستای  در  ریزی 
هیچ کوششی فروگذار نکرده و در دهه فجر 
روستای  به 40  آبرسانی  پروژه  امسال 1۸ 
است.  رسانده  برداری  بهره  به  را  استان 
علیرضا کاکاوند افزود: در دهه فجر امسال 
زمینه آب رسانی به 15 هزار و 544 نفر در 

روستاهای استان فراهم شده است.
وی تصریح کرد: فاز دوم مجتمع گل زرد 

شهرستان کوهدشت نیز با اعتباری بالغ بر 
33 میلیارد ریال با هدف تامین آب شرب 
چهار هزار و 407 نفر به بهره برداری رسیده 
است. وی اضافه کرد: برای بهره برداری از 
این طرح لوله گذاری به طول 23 کیلومتر و 
تجهیز 4 حلقه چاهک در دستور کار قرار 
برای  کرد:  نشان  خاطر  وی  است.  گرفته 
مجتمع گل زرد 1 واحد ایستگاه پمپاژ و سه 
باب مخزن با حجم 250 متر مکعب احداث 

ملکشاهی  است.  رسیده  بهره برداری  به  و 
در  رومشکان  و  کوهدشت  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی نیز ضمن تقدیر از 
زحمات شرکت آب و فاضالب روستایی 
در رفع محرومیت های این شهرستان گفت: 
شرکت آب و فاضالب روستایی با اجرای 
طرح های گسترده در سال های اخیر موجب 
رشد و توسعه روستاها و مناطق محروم را 

فراهم آورده است.

سفره ی  گوشت  قیمت  نمی تواند  که  میزی 
مردم را در حد متعارف نگه دارد توجیهی برای 
ادامه  ی کار بدین صورت ندارد! مردم ولی نعمت 
جامعه و زینت بی بدیل حاکمیت هستند که 
ذاتی  وظیفه ی  براساس  می بایست  حاکمیت 
رفاه  برای  مردم  خدمت  در  وجود  تمام  با 
آمدند  میدان  به  خوب  چه  مردم  گیرد  قرار 
بیشتر و بهتر از سال های گذشته سیگنال های 
حضور خود را به رخ جهانیان ارسال کردند 
حاکمیت نباید تحمل شنیدن ُخرد شدن ستون 
بنا  باشد  داشته  را  گرانی  اثر  بر  مردم  فقرات 
به گفته ی میز بنفش قرار بود که وضع مردم 
خیلی بهتر از وضع موجود باشد ولی در عمل 
این وعده ها تحقق پیدا نکرده و بدین ترتیب 
یک شکست مدنی برای عدم تحقق وعده ها 
صورت گرفته است میزی که تازیانه ی گرانی 
را آن هم محکم و بی رحمانه بر ُگرده و پشت 
مردم قرار می دهد نمی تواند خود را با عنوان 
میز خدمت به مردم معرفی نماید سطح تحمل 
گرانی هم حد و حدودی می تواند داشته باشد 
که در صورت غیرمتعارف و افزایش می تواند 
به بدنه ی اصلی جامعه آسیب جدی وارد کند 

کسانی که چشمان خود را بر روی این همه 
گرانی می بندند در آینده موأخذه خواهند شد 
کسانی که نیز انگشتان خود را از پشت میز 
خدمت بر تار ناموزون گرانی می کشند خود به 
خود از دایره ی خدمت به مردم در حال خارج 
مواد ضروری  شدن هستند گوشت که جزء 
سفره ی کم رنگ مردم بوده آنقدر قد کشیده که 
قیمت 70هزار تومان در هر کیلو را درنوردیده 
و در حال پیشروی و سر کشیدن به یکصد 

هزار تومان می باشد.
در بخش مسکن هم مردم برای رهن و اجاره 
افراد  هستند  مواجه  جدی  مشکل  با  کردن 
بی مسکن در حال فاصله گرفتن زیاد از مسکن 
دار شدن می باشند با مراجعه به وجدان می توان 
تصور کرد که اگر مسکن های مهر نبودند وضع 
مسکن اکنون بدتر از این مشاهده می گردید 
اگر در این مدت 5سال به جای شفاهیات و 
دهان را 1۸0درجه باز کردن بر ساخت مسکن 
از  می توانستیم  ما  شک  بدون  می شد  اضافه 

تورم کمتری برخوردار باشیم.
بر  شهادت  رنگ  جدید  سال  ابتدای  در 
رنگ های زیبای انقالب افزوده شد این رنگ 

ایران  اسالمی  جمهوری  پرچم  الینفک  جزء 
این  جوانان  از  27نفر  تعداد  گرچه  می باشد 
مرز و بوم در جاده ی خاش و دو نفر نیز در 
این را  افق  به شهادت رسیدند ولی  خرم آباد 
پرنور تر و روشن تر گردید آیا آقای بروجردی 
برادر  پیام  امانت  دار مردم  نماینده و  با عنوان 

شهید را به میز بنفش انتقال خواهد داد! 
در راستای نو شدن میزهای خدمت معاونت 
این  انداخت  پوست  استانداری  در  سیاسی 
و  تجربه  با  نیروی  یک  به  می تواند  جایگاه 
مردم  وقف  را  خود  که  خدمت  به  عالقمند 
بداند واگذار شود چون جیب های بلند ترجیحًا 
از جنس بنفش که از زمان انتخابات به وجود 
پیشرفت  و  توسعه  برای  توفیق  مانع  آمده اند 
هرگونه  از  فارغ  میز  این  گردیده  اند  استان 
توزیع پارچه بنفش می تواند به اهلش واگذار 
گردد عدم استفاده از تمام نیروهای کارآمد و 
صرفاً استفاده از نیروهای کم کار و به تعبیری 
دارای کبد چرب با رنگ بنفش می تواند آسیب 
نماید که مسئولیت آن  به کشور وارد  جدی 
به عهده ی دست اندرکاران آن میزها می باشد. 

علی برکت ا...

خارج شدن گوشت از سبد غذایی مردم،
تحمل گرانی هم حد و حدودی دارد!!

شرکت توزیع برق 
لرستان تندیس طالیی 

کسب کرد

 لوح و تندیس طالیی دستگاه برتر استان 

از  قانون حمایت  ماده 6  ارزیابی  زمینه  در 
سال  ارزیابی  در  کنندگان  مصرف  حقوق 
96 دستگاههای اجرایی استان به برق استان 
افتخارات  بر  دیگر  زرینی  برگ  و  اهداء 

شرکت افزوده شد.
طی  شرکت  مدیرعامل  خودنیا  فریدون   
به  بزرگ  افتخارآمیز موفقیت  لوح  ای  نامه 
دست آمده را به دفتر روابط عمومی ارسال 
تالشهای  مرهون  را  حاصله  افتخار  این  و 
سطح  در  شرکت  پرسنل  کوشانه  سخت 
استان دانست و گفت: طبیعتأ هر سازمانی 
برای ماندن در کورس رقابت و ادامه حیات 
مشتریان  رضایت  حداکثری  جلب  به  نیاز 
خود دارد. مدیرعامل برق لرستان گفت: ما 
برای افزایش رضایت مندی، اقدامات موثر 
الکترونیکی کردن  از جمله  ارزشمندی   و 

داده  انجام  رسانی  خدمات  های   فعالیت 
کاری خود)خدمات  به رسالت  توجه  با  و 
خدمات  تسهیل  در  سعی  همواره  رسانی( 
دهی و آسان نمودن دسترسی مشترکین و 
مخاطبین به کلیه خدمات پس از فروش را 

داشته ایم.
به  ما  سازمان  اصلی  نگاه  افزود:  خودنیا 
و  بود  کنندگان  از حقوق مصرف  حمایت 
با تأمین حقوق این مخاطب شرایط را برای 
ارائه نمودن بهترین خدمات مهیا نموده ایم.

وی همچنین ادامه داد: ما در زمینه حمایت 
سازی  فرهنگ  کنندگان  مصرف  حقوق  از 
های فراوانی انجام داده و بر این باوریم که 
آگاهی بخشی مشترکین جزء جدایی ناپذیر 
توزیع  شرکت  مختلف  های  فعالیت  انواع 

است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان 
در آیین افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره 
برگزار  خرم آباد  در  که  فجر  موسیقی 
شد،گفت:رسالت ما دفاع از انقالب است 
و برای این امر هم در َجنگ شرکت می 
کنیم و هم در ُجنگ ها و جشنواره های 

مرتبط با انقالب حضور خواهیم داشت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
لرستان،حجت  استان  اسالمی  ارشاد  و 
این  آغاز  در  حنان  رضا  حمید  االسالم 
چهلمین  فرارسیدن  تبریک  ضمن  مراسم 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،شهادت و 
بر  جان  پاسداران  از  ای  عده  مجروحیت 
کف،در حادثه ی تروریستی استان سیستان 
و بلوچستان را تسلیت گفت و افزود: اساسا 
دو نوع نگاه به اسالم وجود دارد،یکی نگاه 

رحمانی و دیگری دیدگاه شیطانی و این 
حرکات بی شرمانه که عده ای با توحش و 
سبوعیت تمام ،جنایت می کنند بر اساس 
دیدگاه نادرست و شیطانی به اسالم است و 
نیاز دارد که همه ما با ترویج نگاه رحمانی 

به مقابله با این دیدگاه بپردازیم.
انقالب  به  نسبت  ما  کرد:  تصریح  وی 
رسالت داریم،گاه این رسالت با حضور در 
راهپیمایی های همچون 22 بهمن  امسال 
و سال های گذشته ظهور و نمود پیدا می 
کند و گاه با حضور در صحنه های جنگ 
نبرد که در این زمینه هم مردم شریف  و 
ایران به خوبی و در طول هشت سال دفاع 

مقدس رسالت خود را انجام دادند.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
که  است  نیاز  گاهی  اما  داد:  ادامه  لرستان 
با حضور در برنامه هایی که به نام انقالب 
انجام  را  خود  شود،رسالت  می  برگزار 
جشنواره  سایر  و  جشنواره  این  که  دهیم 
ها،جنگ ها و مراسم هایی که به نام فجر 
مزین هستند از آن گونه اند، که این زمینه 
هم خوشبختانه شاهد حضور گسترده ی 
مردمی هستیم که با عشق به انقالب خود 

پای کار آمده اند.
حنان تاکید کرد: اگر در مراسمات مرتبط 

با انقالب حضور مردم کمرنگ باشد باعث 
خوشحالی دشمنان خواهد بود و ما برای 
انقالب هم در َجنگ شرکت می  از  دفاع 
و  جشنواره  در  ُجنگ،هم  در  هم  و  کنیم 
هم در سوگواره و همین کسانی که امروز 
مراسم  در  دارند  حضور  برنامه  این  در 
پر  حضور  نیز  شهیدان  با  مرتبط  های 
رنگ خواهند داشت. مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی لرستان در پایان خاطر نشان 
،همه  اعالم می کنم  به صراحت  ساخت: 
این را بدانند که هیچ صنفی به اندازه صنف 
هنرمندان در دهه فجر برای دفاع از انقالب 
برگزاری  از آن جمله  اند که  نکرده  اقدام 
در  فجر  موضوع  با  جشنواره  هنری   5
استان در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی بوده است.  خبر: فاطمه یاراحمدی

برای دفاع از انقالب 
هم در َجنگ شرکت می کنیم هم در ُجنگ

خانواده های محترم یاوریان، هاشمی و آریان پور
مصیبت وارده درگذشت مرحوم مغفور حاج علیرحم 
یاوریان را تسلیت عرض می نماییم. برای شما و سایر 
بازماندگان صبر مسئلت داریم. ما را شریک غم خود 

بدانید.

خانواده های محترم پیرداده بیرانوند
 مصیبت وارده درگذشت مرحوم مغفور حاج 
بیرانوند شاعر و اهل فرهنگ  پیرداده  مرادخان 
و ادب و همسر مکرمه اش را تسلیت عرض 

می نماییم. ما را شریک غم خود بدانید.
حاج حسین رضا جمشیدی و همکاران نشریه لروند
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 رییس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری 
خرم آباد گفت: خرم آباد به همراه 19 شهر 
پنجمین  انتخاب  نهایی  مرحله  به  دیگر 

»پایتخت کتاب ایران« راه یافت.
اهین احمدی با اشاره به رشد 15درصدی 
این  پنجمین دوره  افزود: در  ارسالی،  آثار 
برنامه  سراسری 172 شهر از کشور آثار 
خود را به دبیرخانه مرکزی این جشنواره 
از  پس  داوران  هیئت  که  کردند  ارسال 
3مرحله داوری، تنها 20 شهر را به عنوان 
این  نهایی  مرحله  به  راه یافته  شهرهای 
دوره از برنامه انتخاب پایتخت کتاب ایران 

برگزیدند.

دبیرخانه  ایجاد  با  داشت:  اظهار  احمدی 
طرح  شهرداری  در  طرح  این  دائمی 
های فراوانی از سوی متولیان فرهنگی و 
کنشگران عرصه کتاب و کتابخوانی به این 
دبیرخانه ارسال شد که با همکاری اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تعداد زیادی از این 
ایده ها جمع بندی و در قالب یک مجلد در 

اختیار وزارت ارشاد قرار گرفت.
شاهین احمدی ابراز امیدواری کرد که با 
کتاب  پایتخت  بعنوان  خرم آباد  انتخاب 
جهش  برای  خوبی  اساسی  و  پایه  ایران، 
چشمگیری در مسیر توسعه فرهنگی این 

شهر و دیار ایجاد شود.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری خرم آباد خبر داد:

یک گام تا تبدیل شدن خرم آباد به »پایتخت کتاب ایران«

اسالمی کشور  انقالب  بنیاد مسکن  رئیس 
گفت: ساالنه 2 تا 3 هزار روستا را بازسازی 
می کنیم و اگر اعتبارات کافی باشد سالی 
4 تا 5 هزار روستا را می توانیم بازسازی 

می کنیم.
علیرضا تابش در مراسم افتتاح پروژه طرح 
هادی روستای دهنو چواری از توابع بخش 
مرکزی شهرستان دلفان اظهار داشت: تالش 
می کنیم با توجه به تأمین اعتبارات، سالی 2 
تا 3 هزار روستا به این شکل را بازسازی 
کنیم و اگر اعتبارات ما کافی باشد سالی 4 
تا 5 هزار روستا هم می توانیم اضافه کنیم، 
اما نرم  ما این است سالی 2 تا 3 هزار روستا 
را انجام و سالی 2 تا 3 هزار روستا را که از 

قبل شروع کرده ایم را تکمیل کنیم.
وی افزود: 14 میلیارد تومان اعتبار عمرانی 
استان  به سهمیه  قیر  قالب  روستایی را در 
میلیارد   12 استان  سهمیه  کرده ایم،  اضافه 
تومان بوده که 14میلیارد دیگر اضافه کردیم.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور با 

اشاره به افتتاح اجرای طرح هادی روستای 
برای  کرد:  عنوان  دلفان  در  دهنوچواری 
شهرستان دلفان امروز بررسی کنند که 2 تا 
تا  استان  بر سهمیه  اضافه  دیگر  میلیارد   3
پایان امسال تخصیص دهند و بیشتر از این 

نمی توانیم برای این شهر هزینه کنیم.
وی تصریح کرد: طرح دیگری که برای ما 
اولویت دارد بهسازی و نوسازی واحدهای 
حادثه ای  یک  در  که  است  مسکونی 
ما  امکانات  طرح  این  از  و  نشود  تخریب 
در تسهیالت بانکی باید بیش از این استفاده 
کنیم، صحبت کردیم 500 واحد مسکونی 
را اضافه تر سهمیه دهند که سقف تسهیالت 
راندمان  یک  در  را  تومانی  میلیون   25

باالتری بگیریم.
اینکه 500 واحد و هر واحد  بابیان  تابش 
پنج میلیون تومان از حساب 100 حضرت 
امام به شهرستان دلفان اختصاص می دهیم 
که  مقدسی  نظام  این  بابت  کرد:  تصریح 
خداوند به ما عنایت کرده باید خدا را شکر 

کنیم که در پرتو خون شهدا و به برکت نام 
مقدس حضرت امام)ره( و به برکت اینکه 
در زیر سایه مقام معظم رهبری قرار داریم، 

موظف هستیم خدمت کنیم.

۲۳۰۰ واحد مسکن روستایی در لرستان 
افتتاح شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی لرستان 
گفت: 2 هزار و 300 واحد مسکن روستایی 

در استان افتتاح و به بهره برداری رسید.
مسعود رضایی نیز در این در مراسم، اظهار 
که  رسالتی  و  وظیفه  به  توجه  با  داشت: 
امسال  ایام دهه فجر  در  دارد  بنیاد مسکن 
طرح  پروژه   69 لرستان  استان  سطح  در 
هادی بااعتباری بالغ بر 33 میلیارد تومان به 
بهره برداری رسیده که از این تعداد هشت 
پروژه مربوط به شهرستان دلفان بااعتباری 
بالغ بر سه میلیارد و 300 میلیون تومان است 
شهرستان  این  در  اعتبارات  درصد   10 که 

هزینه شد.

طرح  اجرای  نرم  عقب ماندگی  افزود:  وی 
با میانگین کشوری  شهرستان دلفان خیلی 
و  هماهنگی  با  که  داشت  زیادی  فاصله 
شهرستانی  و  استانی  مسئوالن  هم افزایی 
داشته  خوبی  بسیار  جهش  گذشته  سال 
این  طرح  اجرای  نرم   ،96 سال  در  است 
 33 به  امروزه  و  بوده  23درصد  شهرستان 
درصد رسیده است که خوشبختانه اآلن به 
لرستان  استان  سطح  در  درصدی   40 نرم 
رسیده ایم که برنامه جبرانی برای شهرستان 

دلفان داریم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی لرستان 
این  نیز  بحث صدور سند  در  کرد:  عنوان 
وضعیت را داشتیم که جهش خوبی داشته 
است و در بحث مسکن روستایی دو هزار 
ایام دهه  و300 واحد مسکن روستایی در 
رسید  بهره برداری  به  و  افتتاح شده  فجر 
به  مربوط  تعداد  این  از  عمده ای  سهم  که 
شهرستان دلفان است که تعداد 550 واحد 

یک رقم بسیار خوب و چشم گیری است.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور در مراسم افتتاح طرح هادی روستای دهنو چواری:

ساالنه 3000 طرح هادی روستایی در کشور اجرا می شود
مدیرعامل هالل احمر لرستان خبر داد:
کاروان سالمت به مناطق 
محروم لرستان اعزام شد

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان از 
اعزام کاروان سالمت به مناطق محروم این 

استان خبر داد.
مهر/ صارم رضایی در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اعزام کاروان های سالمت جمعیت 
هالل احمر به روستاها تحت عنوان »چهل 
اظهار  روستا«  چهل  خدمت،  چهل  سال، 
داشت: اعزام این کاروان ها به شهرستان های 
بروجرد و الشتر در دهه مبارک فجر صورت 
گرفت. وی گفت: در بروجرد این کاروان ها 
امداد  مربی  ماما،  عمومی،  پزشک  شامل 
و... بود که تست قند و خون، توزیع ۸0 
بسته بهداشتی، توزیع دارو به مبلغ یک و 
نیم میلیون تومان در بین ۸0 خانوار، توزیع 
بسته آموزشی امدادی و دیگر خدمات را 
ارائه دادند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
لرستان خاطر نشان کرد: در شهرستان الشتر 
یک  ماما،  یک  عمومی،  پزشک  یک  نیز 
پزشک انتقال بیماری دام به انسان در کاروان 
سالمت حضور داشتند و برگزاری کالس 
احکام توسط یک روحانی، معاینه و تحویل 
دارو، توزیع 100 بسته بهداشتی بین 100 
خانوار از اقدامات صورت گرفته بوده است. 
مانوردرمانی  برگزاری  از  رضایی همچنین 
درمان  بهداشت،  معاونت    BHCU تیم 
و توانبخشی جمعیت هالل احمر لرستان 
در مناطق محروم خبر داد و اظهار داشت: 
پرستار،  ماما،  پزشک،  از  متشکل  تیم  این 
کارشناس روانشناسی، کارشناس بهداشت، 
و...  دارویی  تکنسین  تغذیه،  کارشناس 
توابع  از  ایتیوند جنوبی  محروم  منطقه  در 
شهرستان نورآباد مستقر و به ارائه خدمات 

بهداشتی درمانی پرداخت. 

رشد اعتبارات عمرانی استان

شورای  مجلس  در  خرم آباد  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به این که وضعیت بودجه ی 
کل کشور خوب نیست، تصریح کرد:» در 
صورت  تالش های  با  فعلی،  دوره  همین 
بودجه  در  ردیفی  بار،  اولین  برای  گرفته، 
شاخص های  ارتقای  ردیف  عنوان  تحت 
توسعه ایجاد شد که تاکنون از محل همین 
ردیف، بیش از 120 میلیارد تومان به استان 

لرستان اختصاص یافته است.«
صید محمد بیرانوندی در نشست خبری با 
خبرنگاران لرستان، تشریح کرد:» در زمینه ی 
رشد اعتبارات عمرانی استان هم رتبه ی هشتم 
را کسب کرده ایم که خودش یک موفقیت 
است.« نماینده ی خرم آباد و چگنی، با اشاره 
به این که یکی از کارهای اصلی نماینده دفاع 
تمام قد از خواسته های مردم است، گفت:» 
در این زمینه، حداکثر پیگیری های خود را 
برای جبران خسارات وارده انجام می دهد 
مجلس  علنی  صحن  در  زمینه  این  در  و 
هم تذکر داده است و برای دفاع از حقوق 
مردم، هیچ گونه مالحظه کاری، روا نیست.« 
محمد بیرانوندی توضیح داد:» برای پیش برد 
و ساخت سدهای زیبا محمد و مخمل کوه، 
عدد یک در ردیف های بودجه در نظر گرفته 
شده،  انجام  پیگیری های  با  ولی  بود  شده 
خوش بختانه اعتباراتی برای ساخت این دو 
سد، اختصاص یافت.« او اظهار داشت: »برای 
ساخت تقاطع غیرمسطح ورودی دانشگاه 
لرستان که در منطقه ی کمالوند قرار دارد نیز 
از اعتباراتی که در اختیار نمایندگان خرم آباد 
و چگنی بوده است استفاده شده و توزیع 
این اعتبارات در اختیار دو نماینده خرم آباد 
و چگنی، با مشورت با آقای ملکشاهی راد 
صورت گرفته است.«       خبر: پروانه نیازی

رعایت  گواهینامه  اعطای  آیین نامه  در 
حقوق مصرف کننده، عملکرد سال1396 
اداره کل کانون لرستان برای دومین باربه 

عنوان دستگاه برتر معرفی شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون 
استان لرستان، طی مراسمی که عصر روز 
ماه درسالن کنفرانس  بهمن  سه شنبه 16 
کل  ازاداره  برگزارشد،  آباد  فرودگاه خرم 
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 
دستگاه  از  یکی  عنوان  به  لرستان  استان 
های برتر رعایت حقوق مصرف کنندگان 

تجلیل شد.
انتخاب،  این  زرین  لوح  اساس  براین 
استاندار  خادمی  سیدموسی  امضای  با 
وزیر  معاون  تابش  عباس  توسط  لرستان، 
استانداری  معاونان  و  معدن  صنعت، 

مدیرکل  محمدی  محمدجواد  به  لرستان 
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 

اعطا گردید.
فکری  پرورش  کانون  مدیرکل  محمدی 
دراین  لرستان  ونوجوانان  کودکان 
مانند؛  هایی  شاخص  گفت:  خصوص 
ارایه  کنندگان،  مراجعه  به  رسانی  اطالع 
وآموزش  شکایات  به  رسیدگی  خدمت، 
وفرهنگ سازی در انتخاب برترین ها مد 

نظر قرارگرفته است.
در  و   96 درسال  افزود:  کانون  مدیرکل 
استانداری  بازرسان  توسط  که  ارزیابی 
این  کسب  به  موفق  شد،  انجام  لرستان 
همه  از  دارد  جا  که  ایم  شده  افتخار 
هنری  ومراکزفرهنگی  ستادی  کارکنان 

تقدیر وتشکر کنم.

کانون لرستان 
دستگاه برتر رعایت حقوق شهروندی مصرف کننده شد

همزمان باچهلمین سالگردپیروزی انقالب 
 22 یوم اهلل  راهپیمایی  در  ایران،  اسالمی 
در  فکری  پرورش  کانون  مراکز  بهمن، 
سراسر استان با برپایی ایستگاههای فرهنگی 
و هنری، از کودکان ونوجوانان شرکت کننده 

در مراسم استقبال کردند.
در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، و راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن، اداره 
کل کانون استان با همکاری سازمان فرهنگی 
خرم آباد،  شهرداری  ورزشی  اجتماعی 

درمسیر راهپیمایی ایستگاه فرهنگی هنری 
برگزارکردند. محمدجواد محمدی مدیرکل 
کانون لرستان ضمن تبریک یوم اهلل22 بهمن 
و چهلمین سالگردپیروزی انقالب اسالمی 
و  کارشناسان  مراسم  دراین  گفت:   ایران 
درجایگاه  فکری  پرورش  کانون  مربیان 
صورت  نقاشی  وایستگاه  حضورداشتند 
ومراکز  ستادی  وسایرکارکنان  برگزارشد 
خرم آباد وکانون زبان، همگام وهم صدا با 

سایرمردم والیت مدار در راهپیمایی شرکت 
کرده و پس ازآن درایستگاه فرهنگی هنری 
حضوریافتند. مدیرکل کانون لرستان اظهار 
داشت: امروز مراکز کانون پرورش فکری 
درمسیر  سراسراستان،  های  درشهرستان 
فرهنگی  مختلف  های  برنامه  راهپیمایی، 
کتاب،  اهدای  های  غرفه  شامل،  وهنری 
اجرا  را  و...  طومارنویسی  نقاشی،  مسابقه 

کردند.                      خبر: زهرا نیازی

ایستگاه های فرهنگی هنری کانون لرستان درراهپیمایی یوم ا... ۲۲بهمن
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رها شدن میراث فرهنگی به 
حال خود در سرزمین غارهای 

باستانی
میراث فرهنگی در استان لرستان از جایگاه ویژه ای برخوردار 
میراث  آثار  پایتخت  را  استان  می شود  که  نحوی  به  است 
فرهنگی دانست تا اندازه ای می شود گفت بدون متولی و به 
حال خود رها شده است که برای حفظ آن تالش آن چنان 
صورت نمی گیرد و اشکی هم برای ویران شدن آن ها هم 
استان شاهد کاوش  این  کنار  ریخته نمی شود در گوشه و 
باستانی  آثار  تصرف  برای  که  هستیم  زیادی  حفاری های 
صورت می گیرد شما هیچ تپه و یا محلی که بوی آثار باستانی 
از آن به مشام می رسد را مشاهده نمی کنید ااِلاّ اینکه مورد آسیب 
حفاری قرار گرفته است از باالی کوه به »دره قمقمه« در جاده 
حدفاصل روستای کاکارضا و شهر بیران شهر سفیدی ناشی 
از خاک حفاری چشم هر بیننده را به خود جلب می کند که 
موجب رنجش عالقمندان به آثار باستانی می گردد در مرکز 
خرم آباد سنگ نبشته این آثار عظیم در معرض فرسایش جوی 
گرما و سرما و بارش بدون سقف قرار گرفته است! پل صفوی 
این پل قدیمی در مرکز شهر در حال ریزش می باشد اداره ی 
میراث فرهنگی و یگان حفاظت از آثار می بایست در این 
رابطه در مقابل کم کاری خود به مردم و نظام پاسخگو باشند 
صرف تشکیل اداره و ایجاد میز و دریافت بودجه و هزینه ی 
آن نمی تواند موجب رفع مسئولیت از آثار باستانی گردد کسانی 
می توانند با عنوان متولی آثار باستانی قد علم نمایند که با تمام 
وجود این مهم را درک کرده باشند آیندگان ما به این میراث 
نیاز دارند نباید آن را به حال خود رها کرد یکی از علت ها که 
دست انسان را برای بیرون آوردن آثار باز نگذاشته است این 
است قدر و قیمت آن وسایل آنقدر زیاد و بزرگ است که 
قیمت گذاری آن ها ناممکن می باشد چشم هایی که بر روی این 
کاوش های غاصبانه و غیرمجاز و بر روی این خراب شدن ها 
بسته می شوند را می توان مورد موأخذه قرار داد و اگر آن ها را 
از حدقه بیرون آورد ماللی نخواهد بود زیرا در انجام دیدن 
دچار کوتاهی شده اند ما به تمام آثار میراث فرهنگی از کوچک 
تا بزرگ نیاز داریم محوطه ی اطراف »منار« در خرم آباد هم از 
بستر مناسب برخوردار نمی باشد خاک و ِگل آن حسب مورد 
از سر و کول بازدید کنندگان باال می رود کسانی که توانایی فهم 
و درک درست میراث فرهنگی را کم تر دارند و قد برای حفظ 
آن نمی افراشند می توانند میز موجود را به کسانی دیگر البد 
واگذار نمایند اداره ی میراث فرهنگی که خود را از دید مردم 
در پس کوچه های شمال خرم آباد پنهان نموده است می تواند با 
کوچ کردن به محل بزرگ آثار باستانی یعنی قلعه بیش از پیش 
در حفظ آثار همت بگمارد نمی شود عده  ای به عنوان متولی 
این میراث از بودجه ی عمومی مواجب و اضافه کار و پاداش 
دریافت نمایند ولی سلول های خود را برای خدمت و حفظ 

این آثار به حرکت در نیاورند.

اهدای خون کارکنان مخابرات 
منطقه لرستان

کارکنان  لرستان  منطقه  مخابرات  کارکنان  خون  اهدای 
مخابرات منطقه لرستان ، خون خود را به بیماران نیازمند به 

فرآورده های خونی هدیه کردند.
در  لرستان  منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  به 
راستای تحقق مسئولیت اجتماعی، با سازمان انتقال خون 
لرستان هماهنگی  گردید تا ضمن استقرار واحد سیار این 
سازمان در محل ساختمان مرکزی نسبت به دریافت خون 
از اهداکنندگان اقدام نماید . در این راستا استقبال بی نظیری 
از طرف پرسنل و مدیران مستقر در ساختمان مرکزی  از 
این اقدام خداپسندانه بعمل آمد.  بر اساس این گزارش  21 
نفر از کارکنان منطقه لرستان  در این این اقدام نیکوکارانه  
مشارکت نمودند که جمعا 9000 سی سی خون اهداء شد .

با توجه به استقبال کارکنان مقرر گردید مجددا با هماهنگی 
این  نیز  آتی  های  هفته  طی  در  خون  انتقال  سازمان  با 
اقدام تکرار گردد. روابط عمومی منطقه در صورت انجام 
هماهنگی و تعیین زمان به همکاران مایل به اهدا خون ، 

اطالع رسانی خواهد کرد.

ابراز رضایت استاندار لرستان از عملکرد 

شهرداری خرم آباد در سیالب اخیر

تاکید شهردار خرم آباد بر زیباسازی و 
آماده سازی شهر در آستانه نوروز

شهردار خرم آباد در نشست ستاد بحران شهرداری 
با اشاره به سیالب اخیر خرم آباد گفت: شهرداری 
باید همیشه پیش از حوادث با اقدامات پیشگیرانه 
از  پس  روز  چند  و  برود  آن ها  استقبال  به  خود 
حادثه هم خودش می ماند و خیل مشکالت ناشی 
از آن حادثه که باید اغلب اوقات به تنهایی برای 

حل آن ها گام بردارد.
وحید رشیدی افزود: متاسفانه بر اثر سیالب اخیر، 
گل و الی، قلوه سنگ و مصالح فراوانی وارد بستر 
خرم رود شده اند که باعث باالرفتن سطح مقطع 
آن و کاهش ظرفیت رودخانه برای حمل آب شده 
که باید از همین حاال برای آن چاره اندیشی کرد.

وی ادامه داد: مدیران عمرانی شهرداری و مدیران 
و  الیروبی  به  نسبت  امروز  همین  از  باید  مناطق 
که  چرا  نمایند  اقدام  اساسی خرم رود  پاک سازی 
احتمال بارندگی های شدید در آینده وجود دارد، 
از  کافی  مقدار  به  شن  کیسه های  تهیه  همچنین 
آینده  در  احتمالی  سیالب های  با  مقابله  الزامات 

است.

تخریب برخی سازه های شهری در جریان 
سیالب خرم آباد

برخی  تخریب  به  اشاره  با  خرم آباد  شهردار 
خرم آباد  سیالب  جریان  در  شهری  سازه های 
تصریح کرد: باید هر چه سریع تر نسبت به ترمیم 
چون  مناطقی  در  خصوصاً  ساحلی  دیواره های 

نزدیک پل انقالب اقدام شود.

لزوم آغاز  بر  تاکید  با  ادامه  آباد در  شهردار خرم 
اقدامات شهرداری برای زیباسازی و آماده سازی 
شهر در آستانه نوروز نیز گفت: تعمیر و افزایش 
سرویس های بهداشتی، گلکاری سطح شهر، ارتقاء 
امر نظافت شهری و اجرای طرح پاک سازی محله 
سراسری  پروژه  در  تسریع  همچنین  و  محله  به 
در  خصوصاً  شهر  معابر  لکه گیری  و  آسفالت 
مناطقی چون بلوار شریعتی از جمله اقدامات الزم 

قبل از ورود مهمانان نوروزی هستند.

ابراز رضایت استاندار لرستان از عملکرد 
شهرداری خرم آباد در سیالب اخیر

محوریت  با  استان  بحران  مدیریت  ستاد  نشست 
سیالب اخیر در استان با حضور اعضای شورای 
بحران  مدیرکل  و  خرم آباد  شهردار  و  شهر 

استانداری در دفتر استاندار برگزار شد.
شبانه  نشست  در  لرستان  استاندار  خادمی  دکتر 
ستاد مدیریت بحران استان که در سالن جلسات 
شهرداری  عملکرد  از  شد،  برگزار  استانداری 

خرم آباد در رابطه با سیالب اخیر تقدیر کرد.
مرکز  در  طبیعی  پدیده  چنین  وقوع  گفت:  وی 
به  است  بوده  بی سابقه  اخیر  سال های  در  استان 
طوری که علی رغم واکنش به موقع دستگاه های 
مختلف باز هم این حادثه موجب خساراتی برای 
شهروندان گردید که ابعاد خسارت های به وجود 

آمده در دست بررسی می باشد.

اطالع رسانی بموقع عوامل شهرداری
اقدامات  و  زحمات  از  کرد:  خاطرنشان  خادمی 
مجموعه مدیریت و نیروهای شهرداری خرم آباد در 
اطالع رسانی به موقع، انجام عملیات های مختلف 
امداد و نجات و پاکسازی شهر با تالش های شبانه 

روزی تشکر می کنم.
لرستان  استانداری  عمرانی  معاون  مرادپور  احمد 
نیز در این خصوص بیان کرد: حجم بارندگی به 
طوری بود که موجب طغیان رودخانه و تخریب 
دیواره ها در مناطق باال دست و همچنین تخریب 

پایه های پل عابر پیاده فلک الدین گردید.
در  که  بود  حدی  به  سیالب  شدت  افزود:  وی 
مناطق پایین دست مانند روستای ناصروند به علت 
طغیان رودخانه خساراتی به بار آمد، در سطح شهر 

نیز همانطور که مشاهده کردیم مناطقی  خرم آباد 
آن  از  ناشی  آبگرفتگی و عوارض  از شهر دچار 

گردید .

تقدیر از پرسنل سازمان آتش نشانی
 مرادپور خاطرنشان کرد: ما در همان ابتدای کار 
داشتیم  این  بر  با تشکیل جلسات مختلف سعی 
که بحران را مدیریت کنیم و تا حدود زیادی نیز 
اوضاع تحت کنترل بود که در این راستا از تالش 
و عملکرد خوب شهرداری خرم آباد بویژه عوامل 

زحمت کش آتش نشانی قدردانی می کنم.
غالم رضا آقا میرزایی رئیس ستاد مدیریت بحران 
با  گفت:  جلسه  ادامه  در  نیز  لرستان  استانداری 
استان  سطح  در  باران  بی سابقه  بارش  به  توجه 
استانی های  هم  برای  مشکالتی  و  مسائل  شاهد 
عزیز به ویژه مناطق مختلفی از شهر خرم آباد بودیم 
که خوشبختانه با برنامه ریزی مناسب و تشکیل 
مدیریت  را  این مشکل  توانستیم  متعدد  جلسات 

کنیم.

قدردانی از زحمات مناطق سه گانه شهرداری
خاطر  شهردار خرم آباد  عملکرد  از  تقدیر  با  وی 
از زحمات شهردار  دارد  نیز جا  بنده  کرد:  نشان 
خرم آباد و مناطق سه گانه و بخصوص زحمات 
خرم آباد  شهرداری  آتش نشانی  پرسنل  ارزشمند 

کمال تشکر و قدر دانی را بعمل بیاورم.

گوشه ای از فعالیت های شهرداری خرم آباد 
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شهرداری  کارکنان  والیبال  مسابقات  برگزاری   -
خرم آباد جام دهه فجر

 - خرم آباد  انقالب  بلوار  آذین بندی  پایان   -
گرامیداشت دهه فجر

- الیروبی و پاک سازی و دفع آب های سطحی:
- الیروبی؛ لجن برداری و پاک سازی مسیر خرم رود 

و حاشیه پل انقالب
- الیروبی جداول فاز دو شهرک بسیجیان 

- جمع آوری نخاله های خیابان بهمن و ایران زمین 
غربی

- نخاله برداری خیابان نسرین
موقت آب های سطحی  دفع  آبراه جهت  - حفر 

مسیر از سراب یاس به گلستان 13 ماسور
- الیروبی؛ لجن برداری و پاک سازی محل تقاطع 

مسیر خرم رود و رودخانه ساحلی کرگانه
- پاک سا و تسطیح خیابان ساحلی و کوچه های 

جنب عباسیه جهت سهولت عبور و مرور
- پروژه  سراسری آسفالت خرم آباد

- ترمیم و آسفالت نوار حفاری کوچه گلستان 4 
محله ماسور

-قیرپای و آسفات گلستان9 ماسور
تقاطع  از  بهاران  خیابان  حفاری  نوار  زیرسازی 

نسترن به سمت تیربازار

پروژه های عمرانی:
- ادامه سنگ فرش پیاده رو خیابان مطهری

سازی  مناسب  و  سازی  پیاده رو  پروژه  ادامه   -
خیابان پلیس

گلریز  کوچه های  پل  نصب  و  جداول  ترمیم   -
عباسیه

- ترمیم فرو رفتگی ورودی زیرگذر پل شهدای 
شرقی

شستشوی  و  گل و الی  جمع آوری  ادامه   -
خیابان های سطح مناطق

فضای سبز: 
- بازسازی باغچه های بلوار شریعتی

- گل کاری بلوار شریعتی
- ادامه پاک سازی و نظافت پارک معلم

- گل کری آ ب نماهای پارک شریعتی

14سال از داغ فراق برادر از سنگ هم ناله بلند می کند دلی 
که در آن داغ فراق برادر باشد نمونه کوچکی از تل زینبیه 
حسین  جانباز  شهادت  سالگرد  چهاردهمین  بود.  خواهد 

نیازی همچنان دلهای خواهران خود را می آزارد.
خواهران آن شهید واالمقام


