
شماره 157/ قیمت: 1000 تومان سه شنبه 14 بهمن 1399-2فوریه 2021- 19 جمادی االثانی 1442- 

 عشایر و طوایف لرستان متعهد به انقالبی گری هستند

راه شهید امانتی است که
به ما سپرده شده است

استاندار لرستان:

به خاطر ضربه به مدیری آبروی 
استان را نبرید

صفحه2

صفحه2

تیترها

المپ اضافه خاموش
فرهنگ مصرف بهینه در راستای صرفه جویی در انرژی اصلی 

انکارناپذیر و ضرورت مورد تاکید مسوالن به منظور جلوگیری از 
خروج نیروگاه های گاز از مدار تولید است.

فرودگاه خرم آباد پذیرای سرمایه گذاران 
تاکسی هوایی است

صفحه3

صفحه3

معادن غنـی و دسـت خالـی مردم

ثروتی که هدر می رود



سه شنبه 14 بهمن 1399-2فوریه 2021- 19 جمادی االثانی 1442-  شماره 157/ -  سال چهارم- قیمت: 1000تومان  4N AV I D

صاحب امتیاز: دکتر رضا رحیمی نسب 
 مدیرمسوول: محمود داودی نژاد

سردبیر و قائم مقام مدیرمسوول: رضا میرزایی  
دبیر تحریریه: محمود رحیمی نسب

نشاني: لرستان، خرم آباد، چهارراه فرهنگ، مجتمع پگاه، طبقه سوم
تلفکس: 06633331470- 09169691233-  09168885485

چاپخانه پیام رسانه همدان 

هفته نامه سیاسی- فرهنگی- خبری- تحلیلی نوید لرستان

rezamirzai60@ gmail.com

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
پروژه  از  برداری  بهره  و  افتتاح  از  لرستان 
مبارک  دهه  در  استان  آبخیزداری  های 

فجر خبر داد.
عملیات  اینکه  به  اشاره  با  نجفی  شیرزاد 
های آبخیزداری در شهرستان خرم آباد و 
در بخش های کرگاه، سرمرغ، زرین چقا، 
کرگانه، کاکاشرف و فلک الدین اجرا شده 
این  فوق،  موارد  سوای  کرد:  اظهار  است، 
و  جایدر  دشت  واشیان،  در  ها  عملیات 
چولهول پلدختر و همچنین گندل گیالن 

بروجرد نیز صورت گرفته است.
این  برای  شده  هزینه  اعتبار  مجموع  وی 
پروژه ها را، ۴۱۷ میلیارد ریال اعالم کرد 
سنگی  ها  پروژه  این  مشخصات  افزود:  و 
مالتی،  بانکت،  چین،  خشکه  مالتی، 
دهه  در  که  باشد  می  و...  خاکی  گابیون، 

مبارک فجر افتتاح خواهند شد.
نیز  ها  طرح  فنی  مشخصات  به  نجفی 
گریزی زد و تصریح کرد: حجم کل کار در 
این پروژه ها، ۲۶۰۵۷۳ مترمکعب بوده که  
فوایدی همچون ذخیره نزوالت، جلوگیری 
فرسایش  از  جلوگیری  رسوب،  و  سیل  از 
خاک، ایجاد تفرجگاه ها، بهره مند شدن 
تعداد زیادی از خانوارهای همجوار با پروژه 

و... را به دنبال داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان لرستان:

اقدامات شاخص منابع 
طبیعی در سالجاری

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
لرستان از شاخص ترین اقدامات اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان 

در سال ۹۹  خبر داد.
تولید  اینکه  به  اشاره  با  نجفی  شیرزاد 
نهال  اصله  میلیون   ۱.۶۵ جنگلی  نهال 
عملیات  اجرای  کرد:  خاطرنشان  بوده 
 ۴۱ سطح  در  آبخوانداری  و  آبخیزداری 
هزار هکتار و با اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریال 

انجام شده است.
جنگل  سازی  غنی  و  جنگلکاری  به  وی 
 ۵۵ اعتبار  با  و  هکتار   ۲۷۳۳ سطح  در 
تهیه  افزود:  و  کرد  اشاره  ریال  میلیارد 
طرح مرتعداری در سطح ۷۶ هزار هکتار و 
عملیات بیولوژیکی مرتع در سطح ۱۵۰۰ 
هکتار و با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال نیز در 

سالجاری صورت پذیرفته است.
مراتع در سطح ۲۲۱ هزار  نجفی ممیزی 
سطح  در  ملی  اراضی  سند  اخذ  و  هکتار 
برشمرد  مهم  بسیار  را  هکتار  هزار   ۲۹۷
در  دارویی  گیاهان  کرد: کاشت  تصریح  و 

سطح یکهزار و ۲۵۰ هکتار و زراعت چوب 
دیگر  از  هکتار   ۱۰۰ و  یکهزار  سطح  در 
لرستان  طبیعی  منابع  شاخص  اقدامات 

بشمار می رود.
این مقام مسئول در پایان به جنگل کاری 
تهیه  و  هزار هکتار  در سطح ۲  اقتصادی 

سطح  در  جنگلی  های  گاه  ذخیره  طرح 
کرد:  بیان  و  زد  گریزی  هکتار  هزار    ۷۷
هزار  در سطح ۸۵۶  ملی  اراضی  کاداستر 
منابع  بزرگ  های  موفقیت  از  یکی  هکتار 

طبیعی استان بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان:

افتتاح و بهره برداری از پروژه های آبخیزداری استان

هفت درصد افراد 
بهبود یافتـه از 
اعتیاد به ایـن 

پدیده برنخواهند 
گشـت

ــت  ــت: هف ــرکل بهزیســتی لرســتان گف مدی
ــه  ــاد ب ــه از اعتی ــود یافت ــراد بهب ــد اف درص

ــت. ــد گش ــده برنخواهن ــن پدی ای
افتتــاح  آییــن  در  یــاری  کــرم  دکتــر 
و  درمــان  جامــع  مرکــز   ۲۴ همزمــان 
بازتوانــی معتــادان در کشــور کــه از طریــق 
ــرد:  ــار ک ــزار شــد، اظه ــس برگ ویدئوکنفران
۲۰ ســال اســت در مــورد پیشــگیری و 
ــی  ــای خوب ــاد در کشــور کاره ــان اعتی درم

ــت. ــده اس ــام ش انج
وی بــا بیــان اینکــه درمــان معضــالت ناشــی 
از اعتیــاد در کشــور مــورد توجــه و اهتمــام 

ــرد:  ــان ک ــوده اســت، بی مســئولین نظــام ب
ــاد در  ــراد معت ــار دقیقــی از اف متأســفانه آم
کشــور و اســتان وجــود نــدارد و هــر آنچــه 

اســت تخمینــی بــوده و دقیــق نیســت.
یــاری بــا اشــاره بــه اینکــه اعتیــاد در 
کشــور پســندیده نیســت و جــرم محســوب 
می شــود، گفــت: چنانچــه در خانــواده ای 
فــرد معتــادی وجــود داشــته باشــد اعتیــاد 

خــود را کتمــان می کننــد.
مدیــرکل بهزیســتی لرســتان بــا اشــاره 
ــت  ــومی اس ــده ش ــاد پدی ــه اعتی ــه اینک ب
ــواده آن هــا و حتــی  ــاد و خان ــرد معت کــه ف
ــزود:  ــد، اف ــل می کن اقتصــاد کشــور را مخت
تخمیــن زده شــده کــه هفــت درصــد افــراد 
ــده  ــن پدی ــه ای ــاد ب ــه از اعتی ــود یافت بهب

ــت. ــد گش برنخواهن
وی تصریــح کــرد: بــا ایجــاد اشــتغال و 
ــوارد روانشــناختی و روانشناســی  ــت م رعای
در مــورد فــرد بهبــود یافتــه، ممکــن اســت 
عــدم بازگشــت دوبــاره آنــان بــه اعتیــاد بــه 

ــد. ۲۵ درصــد برس
ــان  ــع درم ــز جام ــرد: مراک ــان ک ــاری بی ی
و بازتوانــی معتادیــن تجربــه ای از تمــام 
مراکــز بازپــروری، ســرپایی، تی ســی، مــاده 
ــتانی  ــا اس ــتان تنه ۱۶ و ... اســت و در لرس
ــی  ــی س ــز ت ــک مرک ــه دارای ی ــت ک اس

ــت. ــی اس دولت
و  چندوجهــی  مشــکلی  را  اعتیــاد  وی 
روان،  و  اعصــاب  بیماری هــای  از  ناشــی 
ژنتیــک و ... عنــوان کــرد و بــا بیــان اینکــه 
ــتان  ــی لرس ــان و بازتوان ــع درم ــز جام مرک
بــا ظرفیــت ۲۰۰ معتــاد کــه به صــورت 
ــت  ــد فعالی ــه می کنن ــرف مراجع ــود مع خ
ــن  ــرای ای ــان ب ــت: درم ــرد، گف ــد ک خواه
ــورد(  ــوده و )مدیریت م ــدار ب ــراد پرهیزم اف
ــردی  ــر ف ــرای ه ــی ب ــت یعن ــر اس مدنظ

نســخه ای مجــزا پیچیــده می شــود.
مدیــرکل بهزیســتی لرســتان تصریــح کــرد: 
ایــن افــراد بــه مــدت چهــار مــاه به صــورت 
نگهــداری  مرکــز  ایــن  در  شــبانه روزی 
هفتــه  دو  از  پــس  آنــان  می شــوند؛ 
حرفه آمــوزی  کالس هــای  در  ســم زدایی 
شــرکت کــرده و در چهــار رشــته تعمیــرات 
ســاختمانی،  بــرق کار  تبلــت،  و  موبایــل 
ســاخت درب و پنجــره پروفیــل آهنــی 
سرمایشــی  و  گرمایشــی  تأسیســات  و 
می گیرنــد؛  فــرا  را  الزم  آموزش هــای 
در مــدت یکســال بایــد وضعیــت آنــان 

مشــخص شــود.
ــادان  ــی معت ــان و بازتوان ــع درم ــز جام مرک
بــا ظرفیــت ۲۰۰ نفــر زیــر نظــر بهزیســتی 

اســتان افتتــاح شــد.

مدیر کل بهزیستی لرستان خبر داد: 

صد و یک مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی در لرستان همزمان با سراسر 
کشور افتتاح می شود

ــتی  ــر کل بهزیس ــاری مدی ــرم ی ک
ــرد  ــه رویک ــاره ب ــا اش ــتان ب لرس
ــارکت  ــتی و مش ــازمان بهزیس س
دارای  افــراد  پیــش  از  بیــش 
معلولیــت در جامعــه و در راســتای 
ــون و  اجــرای بنــد 4 مــاده 26 قان
ــی  تنظیــم بخشــی از مقــررات مال
ــت  ــری دول ــدی گ ــش تص و کاه
تصریــح کــرد، خدمــات در مراکــز 
مثبــت زندگــی کــه شــیوه ای 
نویــن در ارائــه خدمــت بــه جامعه 
ــورت  ــه ص ــد ب ــی باش ــدف م ه

ــود،  ــی ش ــام م ــی انج الکترونیک
مناطــق  در  کــه  مراکــز  ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــهر و ب ــف ش مختل
ــه  ــان و جامع ــی مددجوی پراکندگ
هــدف افتتــاح خواهنــد شــد 
ــف  ــه صی ــوند ک ــی ش ــث م باع
ــات  ــه خدم ــراد ب ــیعی از اف وس
ــانی  ــه آس ــتی ب ــازمان بهزیس س
داشــته  دسترســی  ســهولت  و 

ــند. باش
ــان  ــا بی ــتی ب ــر کل بهزیس مدی
ســازمان  وظایــف  اینکــه 

بهزیســتی بســیار گســترده، و 
افــزون بــر 170 مــورد مــی باشــد 
ــیس  ــداف تاس ــر اه ــت: از دیگ گف
مثبــت  مراکــز  انــدازی  راه  و 
ــاندن  ــل رس ــد اق ــه ح ــی ب زندگ
ــر  ــردد و رفــت و آمــد هــای غی ت
ــام  ــه ازدح ــه ب ــا توج ــروری ب ض
و  شــهرها  کالن  در  جمعیــت 
ــم  ــدی  و تکری ــش رضایتمن افزای

اســت.  مددجویــان 
ــری  ــش دیگ ــاری در بخ ــرم ی ک
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ از س

ــی  ــت زندگ ــز مثب ــه در مراک اینک
بــه شــکل شایســته و چشــم 
ــوازی  ــت و م ــالف وق ــری از ات گی
شــود  مــی  جلوگیــری  کاری 
ــز  ــن مراک ــت: در ای ــار داش اظه
در  بــه مددجویــان  22خدمــت 
ــگیری  ــی، پیش ــطوح توانبخش س
ــه خواهــد شــد و  و اجتماعــی ارائ
تمامــی پرونــده هــای مددجویــان 
بــه ایــن مراکــز واگــذار مــی 

ــوند ش



مقاالت نوید 3
تکدی گری فقر مالی یا فقر فرهنگی 

اجتماعی  
که  آشنایی  های  صحنه  آن  از  یکی 
ای مکرر شاهد  گونه  به  و  روزه  همه 
و ناظرش هستیم مربوط به مساله و 
معضل اجتماعی تکدی گری است که 
دیدگان  برابر  در  ای  شیوه  به  بار  هر 
و  عواطف  و  افتد  می  اتفاق  مان 
مکرر  به طور  را  بینندگان  احساسات 

از  سوءاستفاده  نوعی  نیز  بسیاری  درموارد  و  کرده  دار  جریحه 
عواطف و عقاید جامعه در آن به چشم می خورد.

اتومبیلها در  توقف  انتظار  کودکان آشنای سرچهارراه ها که در 
پشت چراغ قرمزند تا کار خود را شروع کنند، زنانی که با کودکانی 
شیرخواره درآغوش، در خیابانها، به تکدی گری مشغولند، افراد 
دارای نقص عضوی که از عابران استمداد می کنند، عده ای که 
برای اثبات تنگدستی خود به شواهد و مستندات پزشکی و... که 
با خود به همراه دارند استناد می کنند و از عابران تقاضای توجه 
با  مخاطبانی  مقابل  در  که  هایی  دست  نمایند،  می  دلسوزی  و 
عکس العملها و واکنشهای متفاوت به گدایی دراز می شوند و .... 
نمودهایی از این معضل و درد اجتماعی هستند که بارها و بارها 

آن ها را از نظر گذرانده ایم.
مقوله تکدی گری که به نظر می رسد درصورت کنترل نشدن 
برنامه هایی در راستای ریشه کنی آن، دایره  ننمودن  و تنظیم 
از  ای است که  تر می شود مساله  روز وسیع  و گستره اش هر 
چند بُعد قابل بررسی و تامل است که پرداختن به آنها در اتخاذ 
تصمیمات مناسب برای به حداقل رساندن آمار متکدیان و درمان 

این درد اجتماعی ضروری است.
امروزه با وجود فعالیت و برنامه ریزی های مسئوالن، تکدی گری 
در قامت پدیده ای سازمان یافته و به عنوان یک معضل اجتماعی 
محسوب می شود که در کنار سوء استفاده از عاطفه و خیرخواهی 

مردم، ضعف فرهنگی و مدیریتی نیز در بروز آن مشهود است.
خیرخواهانه  اقدام  متکدیان  به  کمک  از  مردم  تلقی  و  برداشت 
است که در این راستا نیت خیر بوده اما روش اشتباه است، چون 
این فرهنگ خیرخواهانه به افزایش، فرصت  طلبی، سوء استفاده 
و در واقع بدعادت شدن متکدیان می  انجامد، ضمن آنکه قشر 

نیازمند جامعه مقید بوده و تکدی گری نمی  کنند.
مشکالت اقتصادی، بیکاری، آسیب های اجتماعی، عامل روانی و 
سازمان  یافتگی مهمترین  دالیل  تکدی گری است. فقر و ناتوانی 
در اداره امور زندگی، اعتیاد، معلولیت اجتماعی، طالق، اختالفات 
خانوادگی و فرار از خانواده دالیلی است که منجر به این پدیده 
می شود و به عبارت دیگر تکدی گری، آیینه تمام  نمای وضعیت 

فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی جامعه است.
کمک به فقرا و مستضعفان از مصادیق تعالی روح انسانی است، 
دارند  مناسبی  وضعیت  اقتصادی  نظر  از  که  افرادی  و  خیران 
با  و  را شناسایی  نیازمندان  با کمک مسئوالن شهری  می توانند 
آموزش کسب و کار و آسان کردن فعالیت های اقتصادی، زمینه 

حذف این معضل را فراهم کنند.
حال  در  جامعه  فعلی  نیازهای  مهمترین  از  یکی  صورت  هر  در 
برنامه ریزی برای حذف تکدی گری و ساماندهی  حاضر مساله 
برگشتی در کار  آن، دیگر  ای که در  متکدیان است ساماندهی 

نباشد.

در  جویی  صرفه  راستای  در  بهینه  مصرف  فرهنگ 
انرژی اصلی انکارناپذیر و ضرورت مورد تاکید مسوالن به 
منظور جلوگیری از خروج نیروگاه های گاز از مدار تولید 
است. هرساله با افزایش سرما و برودت هوا در فصل زمستان 
میزان مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی با افزایش مواجه 
و تامین گاز نیروگاه های برق دچار مشکالتی می شود و از 
طرفی با افزایش مصارف برق در برخی استان های کشور 
مشکالتی چون قطع برق و گاهی افت فشار گاز نیز ایجاد 
می شود.به همین منظور بهترین و کابردی ترین اقدام که 
تنها با مشارکت مردم میسر می شود صرفه جویی و مصرف 
بهینه مشترکان در مصرف انرژی است که با کاهش دمای 
غیر  ساعات  در  گازسوز  های  بخاری  خاموشی  ها،  خانه 
ضروری و خاموشی المپ ها و دستگاه های برقی محقق 

خواهد شد.
مشترکان،  مصرف  افزایش  دلیل  به  گذشته  های  هفته 
تدابیری در راستای تعدیل مصرف و استفاده بهینه انرژی در 
سراسر کشور اعمال شده که تقریبا تمام استان ها و مناطق 
کشور شامل آن شدند و خاموشی های شبانه مهمان خانه 
ها شد. اگرچه بسیاری از شهرندان گالیه مند و معترض به 
خاموشی هستند اما بی توجهی به مصرف بهینه نه تنها این 
شرایط را ماندگار، بلکه ساعات خاموشی ها را نیز طوالنی 
تر می کند که منطقی تر به نظر می رسد قبل از خاموشی 
های اجباری، با خاموش کردن المپ ها  و دستگاه های 
برقی اضافه مانع از هدر رفت انرژی و سپری کردن خاموشی 

های اجباری باشیم.
کاهش چهار درصدی مصرف برق در لرستان

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: با توجه به اینکه 
با برودت هوا در کل کشور مصرف گازخانگی را به اوج 

رسانده و تامین گاز نیروگاه های برق استان دچار مشکل 
شده، مصرف بهینه برق تبدیل به یک ضرورت شده است.

استان  از  بسیاری  اساس در  این  بر  افزود:  فریدون خودنیا 
ها مشکل تامین برق ایجاد شده است که به همین منظور 
برق  تامین  در  چندانی  مشکل  اینکه  برخالف  لرستان 
طرح  کشوری،  طرح  اجرای  دلیل  به  اما  ندارد  مشترکان 

تعدیل برق و مصرف بهینه در استان اجرایی شده است.
وی ادامه داد: با مشارکت هم استانیها از زمان اجرای طرح 
تاکنون حدود چهار درصد از مصرف برق استان کاهش یافته 
این مسیر همکاری  تقاضا می شود شهروندان در  و  است 

بیشتری داشته باشند.
وی عنوان کرد: تاکنون در راستای تامین برق استان مشکلی 
وجود نداشته و کافی است مشترکان با خاموشی المپ های 
اضافه و سایل پرمصرف بار سنگین بر نیروگاه ها را کاهش 
دهند.خودنیا گفت: در این راستا با مدیریت مصرف برق در 
استان به ویژه درمعابر و ادارات و کارخانجات ذخیره برق 

الزم در استان تامین می شود.
مردم  مصرف  در  جویی  صرفه  منظور  به  برق  قطعی 

لرستان اعمال می شود
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: در راستای صرفه 
نیروگاه های  خروج  از  پیشگیری  و  برق  مصرف  در  جویی 
مختلف  مناطق  در  مدت  کوتاه  برق  قطعی  مدار  از  گازی 

استان اعمال می شود.
فریدون خودنیا  با بیان اینکه برای نیروگاههای  تولید برق 
در سراسر کشور محدودیتهای مصرف گاز ایجاد شده است، 
با  بیان کرد: بر این اساس تعدیل مصرف برق در لرستان 

خاموشی های معابر  اجرایی شده است. 
وی با بیان اینکه نیروگاههایی که در حال  حاضر تولید برق 

تولید کنند،  برق  با ظرفیت کمتری  باید  انجام می دهند 
اظهار داشت: بر اساس دستور وزارت نیرو،  توانیر همکاری 
مشکل  ایجاد  از  پیشگیری  و  بهینه  مصرف  جهت  الزم 

گازرسانی را در اولویت قرار داده است.
 وی با اشاره به اختالل  ایجاد شده در شبکه انتقال و توزیع 
برق استانها  گفت: اقداماتی جهت تعدیل  روشنایی معابر و 

خاموش کردن  وسایل برقی و روشنایی ادارات انجام شده 
است. خودنیا با بیان اینکه اگر مصرف گاز در استان و کشور  
بر همین روال باشد محدودیتها برای تولید برق بیشتر می 
شود، افزود: سهمیه کاهش برق در استان ۲۲مگاوات است 

که تا کنون این مصرف حفظ شده است.
وی با بیان اینکه اگر هم استانی ها فقط ۱۰ درصد در مصرف 

بود،  نخواهیم  برق  قطعی  شاهد  نمایند  جویی  برق صرفه 
نمودن  خاموش  جمله  از  ساده  راهکارهای  انجام  با  گفت: 
المپ های اضافه و  وسایل برقی غیر ضروری می توانیم 
به راحتی به این هدف برسیم و شاهد خاموشی در استان 

نباشیم.
خاموشی برق لرستان نسبت به سایر استان ها بسیار 

کم است
گفت:  همچنین  لرستان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
سایر  به  نسبت  لرستانی  مشترکان  برق  های  خاموشی 
استان ها بسیار کم و ناچیز است.  خودنیا  اعالم کرد: با توجه 
به محدودیتهای اعمال شده در تامین گاز نیروگاه های برق 
جهت تامین گاز خانگی، تعدادی از نیروگاههای تولید برق با 
کاهش سوخت گاز و در نتیجه کاهش تولید برق مواجه شده 
اند که خاموشی های برق را در سراسر کشور در پی داشته 
است و این عملیات تنها مربوط به استان لرستان نیست و 

در سراسر کشور این روند اجرا شده است.
وی افزود: افزایش بی سابقه مصرف گاز خانگی، برقهای غیر 
مجاز، مراکز استخراج رمز ارزها و برخی از صنایع پر مصرف 
در روند این خاموشی ها تاثیر گذار بوده و برای تامین برق 

پایدار خانگی باید مصرف آنها کاهش پیدا کند.
وی اظهار داشت: به همین نسبت در شبکه انتقال و توزیع 
برق استان ها اختالل ایجاد می شود بنابراین الزم است همه 
مشترکان نسبت به صرفه جویی در مصرف و رعایت نکات 

الزم همکاری داشته باشند.
طرح  خانگی،  مشترکان  حال  رفاه  برای  داد:  ادامه  وی 
خاموشی های برنامه ریزی شده و تعدیل مصرف از روشنایی 
معابر و ادارات و خاوش کردن وسایل برقی آغاز شده است.

انشعاب مشترکان پرمصرف انرژی قطع می شود

استاندار لرستان نیز گفت: انشعاب مشترکان پرمصرف 
گاز و برق به دلیل بی توجهی به هشدارهای کمبود انرژی و 

تکرار نادرست الگوی مصرف، قطع می شود.
سید موسی خادمی بیان کرد: امسال مصرف بیش از حد و 
کاهش فشار گاز در برخی مناطق کشور قابل توجه بوده و 
مشکل آلودگی هوا هم در برخی کالن شهرها مضاعف شده 
است.وی  اظهار داشت: طبق بررسی های صورت گرفته، 
امسال مصرف گاز به شدت نسبت به سال های قبل افزایش 
پیدا کرده که بیشترین میزان نیز مربوط به مشترکان بخش 
خانگی بوده است.خادمی ادامه داد: به همین منظور مقرر 
شده است آگاهی عمومی و بحث تبلیغاتی بیشتری انجام 
ادامه روند کنونی مصرف،  بدانند در صورت  تا مردم  شود 
احتمال قطعی گاز و خاموشی برق در آینده نزدیک دور از 
انتظار نیست. وی عنوان کرد: مصوب شده است با تشکیل 
کمیته هایی در استان ها، انشعاب مشترکان پر مصرف قطع 
شود و ادارات نیز در صورت بی توجهی به میزان مصرف، 
با قطع گاز مواجه خواهند شد.استاندار لرستان گفت: این 
به غرب است و صنایع  ابتدای خط  گازرسانی  استان در 
بزرگ هم ندارد بنابراین اکنون مشکل خاصی برای تامین 
گاز نیست اما باتوجه به اتصال شبکه انرژی در کل کشور، 

بدون شک لرستان نیز متاثر از مشکالت خواهد شد.
خادمی با اشاره به خاموشی های برق نیز تصریح کرد: در این 
خصوص نیز هرگونه کم توجهی در الگوی مصرف، موجب 

بروز مشکل برای همه استان ها خواهد شد.
اکنون  ۵۶۴ هزار و ۷۰۲ مشترک برق خانگی ،۲ هزار و 
و  اداری  مشترک   ۲۲۹ هزار   ۱۳ صنعتی،  مشترک   ۷۳۰
در  برق  نعمت  از  کشاورزی  مشترک   ۸۸۹ و  هزار  هشت 

استان بهره مند هستند.
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دکتر رضا رحیمی نسب شه

ــادن  ــذاری مع ــی در واگ ــول فن ــت اص ــدم رعای ع
ــه  ــت ک ــی اس ــن عوامل ــی از مهمتری ــام فروش و خ
بخــش معــدن و صنعــت ســنگ را در لرســتان 

زمین گیــر کــرده اســت.
از  یکــی  لرســتان  اســتان ها:  گــروه  بــازار؛ 
اســتان های معدنــی کشــور محســوب می شــود 
امــا حکایــت مردمــان آن حکایــت لــب تشــنه کنــار 
رود اســت چــون ســهم آنهــا از این ثروت خــدادادی 
فقــط آلودگــی محیــط زیســت بــوده اســت. عمــده 
جنــس معــادن لرســتان به صورت رســوبی و شــامل 
کربنــات کلســیم در شهرســتان های خرم آبــاد، ازنــا 
و الیگــودرز اســت کــه بــا فــرآوری آن هــا، می تــوان 
ــت  ــا صنع ــرد ام ــد ک ــی تولی ــاده معدن ــا م صده
ــک صنعــت ورشکســته اســت. ســنگ در لرســتان ی
در حــال حاضــر ۱۷۰ معــدن در ایــن اســتان وجــود 
تزئینــی  ســنگ های  معــادن  شــامل  کــه  دارد 
و نمــا، شــن و ماســه، آهــک، گــچ، دولومیــت، 
ســنگ الشــه، کربنــات کلســیم، منیزیــم و ســدیم 
ــنگ  ــال و س ــای ط ــن آنومالی ه ــود همچنی می ش
آهــن در شــمال الیگــودرز و نورآبــاد شناســایی 
در  نیــز  پلنگــی  پوســت  گرانیت هــای  و  شــده 

ــت. ــود اس ــرد موج ــادن بروج مع
ــی  ــط آلودگ ــادن، فق ــردم از مع ــهم م س

ــت ــت اس ــط زیس محی
ــتان دوره  ــی در شهرس ــای تزئین ــادن ســنگ ه مع
ــنگ  ــی در دورود و س ــای چین ــنگ ه ــی، س چگن
هــای مرمریــت در ازنــا و الیگــودرز اســتخراج 
مــی شــوند کــه برخــی از آنهــا بــه دلیــل کیفیــت 
ــوع  ــون ۲۲ ن ــد؛ اکن ــی دارن ــهره جهان ــب ش مناس
ــی  ــتخراج م ــتان اس ــادن لرس ــی از مع ــاده معدن م

ــزی اســت. ــاده آن فل ــه م ــه س ــود ک ش
ذخیــره معــادن اســتان بیــش از ۶۰۰ میلیــون 
ــال  ــاه س ــن در دی م ــده همچنی ــرآورد ش ــن ب ت
ــدن ســنگ  ــی کشــف نخســتین مع گذشــته گواه
آهــن لرســتان بــا ذخیــره قطعــی ۵۰ هــزار تــن در 

ــد. ــادر ش ــودرز ص ــتان الیگ شهرس
متأســفانه بــه علــت نبــود صنایــع فــرآوری و 
تبدیلــی در لرســتان، بیشــتر تولیــدات اســتان 
ــام  ــورت خ ــه ص ــزوده و ب ــاد ارزش اف ــدون ایج ب

می شــوند. صــادر  فروشــی 
خام فروشی، آفت معادن لرستان

ــاد  ــرم آب ــردم خ ــده م ــکرمی، نماین ــرداد ویس مه
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــس در گفت وگ ــی در مجل و چگن
ــی از پتانســیل های جــدی  ــازار، اظهارداشــت: یک ب
ــاد و  ــتان خرم آب ــوص شهرس ــه خص ــا ب ــه م منطق
چگنــی بحــث معــادن اســتان اســت؛ بــه طورکلــی 
ــی در کشــور وجــود دارد کــه  ــوع مــاده معدن ۶۴ ن

ــود اســت. ــتان موج ــورد آن در لرس ــدود ۲۶ م ح
وی خــام فروشــی را یکــی از آفت هــای بــزرگ 
ــه  ــزود: ب ــت و اف ــتان دانس ــدن در لرس ــش مع بخ
دلیــل خــام فروشــی و اینکــه ســرمایه گذاری ها 

روی  خصوصــی  بخــش  بــه  واگذاری هایمــان  و 
اصــول و قواعــد نیســت متأســفانه از ایــن ظرفیــت، 
ــودی محیــط زیســت و گــرد و خــاک آن  فقــط ناب
نصیــب مــردم مــی شــود. نماینــده مــردم خــرم آباد 
و چگنــی در مجلــس عنــوان کــرد: یکــی دیگــر از 
ــران  ــه مدی ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــکالت اساس مش
ــی  ــراد و مدیران ــه اف ــه ب ــم درحالیک ــی نداری توانای
ــادی  ــزه، پاکدســت و جه ــا انگی ــه ب ــم ک ــاز داری نی
ــق  ــرایط محق ــون ش ــفانه تاکن ــی متاس ــند ول باش

نشــده اســت.
اهمیت فرآوری سنگ در لرستان

ــا مدیرانــی کــه  وی خاطرنشــان کــرد: امــروز مــا ب
ــتند راه  ــال هس ــوزه اداری و کاری فع ــاً در ح صرف
بــه جایــی نمی بریــم چــون فقــط یــک مدیــر 
ــد تحــول  جهــادی کــه دلســوزانه کار کنــد می توان
ایجــاد کنــد از طرفــی بایــد بحــث فــرآوری ســنگ 
را در اســتان تقویــت کنیــم تــا ایــن ســنگ ها 
بــه صــورت خــام از کشــور خــارج نشــود تــا بعــداً 
مجبــور باشــیم آنهــا را بــه صــورت فــرآوری شــده 

ــم. وارد کنی
ویســکرمی تصریــح کــرد: اگــر مــا نماینــدگان بــرای 
ــه جــای  ــت  می گذاشــتیم و ب انتصــاب دیگــران وق
ــی  ــی و پارت ــی، گروهــی، حزب ــگاه انتخابات اینکــه ن
ــودکار  ــران خ ــدا مدی ــیم از ابت ــته باش ــازی داش ب
ــا  ــت آنه ــر فعالی ــد ب و خودجــوش را انتخــاب و بع
ــتیم  ــی توانس ــر م ــی بهت ــم خیل ــارت می کردی نظ
ــا  ــه ب ــتیم ک ــی داش ــون مدیران ــم چ ــل کنی عم
ــد. ــش ببرن ــتند کار را پی ــود می توانس ــص خ تخص

درصــد   ۵۰ از  کمتــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســنگبری های اســتان فعــال اســت، گفــت: در 
ــتان  ــال اس ــنگبری های فع ــی س ــر حت ــال حاض ح
هــم فقــط بــا ۲۰ درصــد ظرفیــت خــود کار 

ــم  ــی ســنگبری داری ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــد؛ م می کنن
و هیــچ کمبــودی نداریــم ولــی متأســفانه بــه 
ــش  ــرف بخ ــه از ط ــی ک ــوء مدیریت های ــل س دلی
خصوصــی و مدیــران دولتــی وجــود دارد همــه ایــن 

ــتند. ــال نیس ــا فع واحده
ســوء مدیریــت از طــرف بخــش خصوصــی و 

دولتــی
ــس  ــی در مجل ــاد و چگن ــرم آب ــردم خ ــده م نماین
ــنگبری در  ــزاران س ــا و ه ــا صده ــرد: م ــان ک بی
اســتان داریــم کــه اگــر در هــر واحــد ۱۰ تــا 
۲۰ نفــر فعــال بــه کار گرفتــه شــوند، طبیعتــاً 
ــه  ــود کمااینک ــاد می ش ــادی ایج ــتغال زایی زی اش
ــد  ــا چن ــک ی ــت ی ــد سرپرس ــی توان ــر م ــر نف ه

ــد. ــواده باش خان
ــران  ــات مدی ــت در انتصاب ــزود: دول ــکرمی اف ویس
نبایــد نــگاه سیاســی و جناحــی داشــته باشــد 
ــر  ــام نظ ــس در مق ــدگان مجل ــن نماین و همچنی
دادن و نظــارت بایــد منافــع مــردم و کشــور را 
ــرای  ــه ای ب ــر گزین ــند و اگ ــته باش ــر داش ــد نظ م
ــع  ــت مجم ــا موافق ــود ب ــنهاد می ش ــت پیش مدیری
ــی  ــل جمع ــن و عق ــل ف ــورت اه ــدگان، مش نماین

ــود. ــاب ش ــی انتخ ــرد متخصص ــا ف ــد ت باش
ــده  ــاه آین ــد م ــم در چن ــوان کــرد: امیدواری وی عن
ــد  ــی کارآم ــوب، دولت ــاب خ ــک انتخ ــا ی ــردم ب م
و جهــادی انتخــاب کننــد و فریــب وعده هــای 
ــوری  ــت جمه ــه در انتخابــات ریاس ــادی ک اقتص
ایــن اشــتباه  تــا  مطــرح می شــود را نخورنــد 

ــود. ــرار نش ــاره تک ــی دوب ــای روحان ــاب آق انتخ
بختیــار رازانــی، سرپرســت اداره صمــت لرســتان در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار بــازار، اظهــار داشــت: بــرای 
واگــذاری معــادن و صنایــع معدنــی بایســتی طبــق 
قانــون، صالحیــت مالــی و فنــی افــراد محرز باشــد؛ 

حــال اگــر فــرد متقاضــی، مهنــدس معــدن نباشــد 
ــا زمین شناســی  ــک مهنــدس معــدن ی ــد ی می توان
ــه  ــی اینگون ــد یعن ــتخدام کن ــود اس ــار خ در کن
نیســت کــه چــون خــودش مهنــدس نیســت 

صالحیــت کار نداشــته باشــد.
احــراز صالحیــت مالــی و فنــی در واگــذاری 

معــادن
وی افــزود: کارخانــه ســیمان یکــی از صنایــع 
معدنــی اســت و ربطــی بــه معــدن نــدارد کــه از ۱۵ 
ــد  ــذار کرده ان ــی واگ ــه کس ــته آن را ب ــال گذش س
ــی نداشــته درنتیجــه ۱۰ ســال  کــه صالحیــت مال
ــال  ــت غیرفع ــه حال ــه ب ــن کارخان ــه ای ــت ک اس

ــد. ــام کار ندارن ــی انج ــده و توانای درآم
سرپرســت اداره صمــت لرســتان عنــوان کــرد: هــر 
ــد  ــام ده ــی انج ــد کار معدن ــه بخواه ــی ک متقاض
ــد  ــته باش ــی داش ــی مال ــد توانای ــه اول بای در وهل
ــد از وجــود یــک مســئول فنــی  و دوم اینکــه بتوان
ــن  ــد چنی ــد کار خــود اســتفاده کن ــار فرآین در کن
ــه اســت. ــای مربوط ــذاری مجوزه ــق واگ ــردی الی ف

ــراد از  ــی اف ــت علم ــه صالحی ــان اینک ــا بی وی ب
طریــق مســئوالن فنــی معــادن یعنــی مهندســانی 
ــود،  ــی ش ــراز م ــد اح ــان کار می کنن ــه کنارش ک
ــا را  ــرایط مزایده ه ــی از ش ــرد: یک ــان ک خاطرنش
ــه  احــراز شــرایط مالــی قــرار داده ایــم یعنــی مــا ب
افــراد امتیــاز می دهیــم و اگــر متقاضــی بــه امتیــاز 
ــده  ــوب نرســد، اصــاًل قابلیــت حضــور در مزای مطل

ــدارد. را ن
غیرفعال بودن کارخانه های سنگبری

ــد  ــدا بای ــی ابت ــرد متقاض ــرد: ف ــح ک ــی تصری رازان
ــا  ــرای م ــده  ب ــناد مزای ــی اش را در اس ــی مال توانای
ــد  ــد بیای ــاًل در اســناد خــود ذکــر کن بفرســتد؛ مث
کــه ماشــین آالتی ماننــد بلــدوزر، لــودر و یــا 
ــاز  ــر امتی ــی دارد و اگ ــی کاف ــاب مال ــی حس حت
ــه  ــزم را کســب کــرد؛ معــدن از طریــق مزایــده ب ل

او واگــذار می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بالــغ بــر ۹ هــزار نفــر در بخــش 
ــتند،  ــغول هس ــتقیم مش ــورت مس ــه ص ــدن ب مع
گفــت: اگــر کســی در کار معــدن و صنایــع معدنــی 
ــته  ــت نداش ــت صالحی ــر اس ــیار هزینه ب ــه بس ک
ــه  ــد ن ــدا کن ــه ورود پی ــن عرص ــه ای ــا ب ــد ام باش
تنهــا نمی توانــد کاری از پیــش ببــرد بلکــه و باعــث 

ــد. ــد ش ــم خواه ــوزی ه فرصت س
کــرد:  بیــان  لرســتان  اداره صمــت  سرپرســت 
ــه  ــم ک ــتان داری ــتان لرس ــدن در اس ــا ۲۷۶ مع م
ــچ، ســنگ های  ــر گ ــح ســاختمانی نظی ــر مصال اکث
ســاختمانی و تزئینــی مثــل گوهــره، چینــی، مــواد 
ــک در  ــپات و تال ــت، فلدس ــیمان، دولومی ــه س اولی
ــادن وجــود دارد کــه بیــش از ۶۰ درصــد  ــن مع ای

آنهــا فعــال هســتند و ســاالنه ۹ میلیــون تــن 
ــد. ــی دارن ــتخراج واقع اس

ــای  ــودن کارخانه ه ــال ب ــت غیرفع ــزود: عل وی اف
اکثــراً  کــه  اســت  ایــن  لرســتان  ســنگبری 
ماشین آالت شــان مســتهلک و فرســوده اســت و بــه 
روز نشــده در نتیجــه نتوانســته اند خــط تولیدشــان 
اســت  بهســازی کننــد؛ ممکــن  و  نوســازی  را 
ســنگبری هایــی کــه صنایــع پاییــن دســت ســنگ 
ــر  ــوند غی ــوب می ش ــا محس ــنگ نم ــی و س تزئین
ــتفاده  ــد اس ــرآوری جدی ــون از ف ــند چ ــال باش فع

نکرده انــد و بــازار ندارنــد.
جــذب  بــرای  الزم  زیرســاخت های 

شــود فراهــم  ســرمایه گذار 
ــد  ــر چن ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی ب رازان
مــورد ســنگبری مکانیــزه در اســتان داریــم کــه از 
تجهیــزات و ماشــین آالت بــه روز اســتفاده کرده انــد 
و بــازار فــروش خیلــی خوبــی دارنــد، عنــوان کــرد: 
بــه همــه واحدهــای صنعتــی و معدنــی بــر اســاس 
میــزان نیــازی کــه دارنــد می توانیــم از چنــد 
ــن  منبــع تســهیالت پرداخــت کنیــم کــه ســود ای
تســهیالت بــر اســاس مصوبــه شــورای پــول و 
ــهیالت  ــا تس ــده ام ــن ش ــد تعیی ــار ۱۸ درص اعتب

ــت. ــد اس ــتایی ۱۲ درص روس
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد زیــادی واحــد فــرآوری 
ــذب  ــرای ج ــرد: ب ــح ک ــم، تصری ــتان داری در اس
ــود،  ــاد ش ــبی ایج ــتر مناس ــد بس ــرمایه گذار بای س
جــاده  گاز،  بــرق،  آب،  ماننــد  الزاماتــی  مثــاًل 
ــت  ــط دول ــهرک ها توس ــاخت ش ــی و زیرس ارتباط
بــرای ســرمایه گذار فراهــم شــود و اگــر ایــن 
ــه  ــرمایه گذار ب ــاً س ــود قطع ــا ش ــاخت ها مهی زیرس

ایــن حــوزه ورود می کنــد.
ــا  ــرد: ت ــان ک ــتان بی ــت لرس ــت اداره صم سرپرس
ــود،  ــاد نمی ش ــتغال ایج ــرد اش ــق نگی ــد رون تولی
ــتیم  ــکاری هس ــع بی ــال رف ــه دنب ــر ب ــن اگ بنابرای
بایســتی کمــک کنیــم کــه واحدهــای تولیــدی یــا 
ــد  ــه راک ــای ک ــا واحده ــد ی ــد بدهن ــش تولی افزای

ــد. ــد بازگردن ــه تولی ــه چرخ ــدداً ب ــتند مج هس
ــراد دارای  ــه اف ــتان ب ــادن اس ــذاری مع ــدم واگ ع
ــنگبری  ــای س ــودن واحده ــه روز نب ــت، ب صالحی
ــه  ــت ک ــی اس ــن موانع ــی از مهمتری ــام فروش و خ
ــتان  ــتان لرس ــدن در اس ــش مع ــود بخ ــبب رک س
شــده و همیــن عــدم مدیریــت صحیــح و اســتفاده 
ــه از ظرفیت هــای لرســتان، ســبب شــده کــه  بهین
امــروز ایــن اســتان در رتبــه نخســت فالکــت قــرار 

ــرد. ــج بب ــکاری رن ــران بی ــرد و از بح بگی

معادن غنی و دست خالی مردم؛ ثروتی که هدر می رود

المپ اضافه خاموش

دست اندرکاران حمل و نقل در دنیای پیشرفته امروزی در 
تالش هستند با نوسازی و تجهیز ناوگان خود سرعت آنها 
را باال ببرند که این موضوع در بحث حمل و نقل هوایی نیز 

بیش از سایر بخش های ترابری اهمیت دارد.
نقل  و  حمل  تقاضای  میزان  افزایش  با  اخیر  سال های  در 
افراد،  برای  سفر  زمان  ارزش  یافتن  اهمیت  نیز  و  هوایی 
دسترسی به حمل و نقل هوایی سریع و قابل تنظیم برای 
بتواند در کمترین  برخی متقاضیان آن به گونه یی که فرد 
زمان ممکن اما با پرداخت هزینه  بیشتر به مقصد مورد نظر 

خود برسد امری ضروری است.
در  گرفته  صورت  مطالعات  و  بررسی  خصوص  همین  در   
استفاده  و  سفر  تقاضای  که  می دهد  نشان  کشورها  برخی 
از تاکسی هوایی در برخی از مسیرهای هوایی وجود دارد و 

اکنون در مرحله اجرا است.
در کشور ما اما امروزه بحث خرید هواپیما و تجهیز ناوگان 
هوایی از یک طرف و استفاده بهینه از ظرفیت های آسمان 
به خود جلب  را  هوایی  مدیران  دیگر ذهن  از سوی  کشور 
 )air taxi( کرده است، در این میان موضوع تاکسی های هوایی
گرفته  قرار  توجه  مورد  باال  کارایی  و  بودن  دلیل جدید  به 

است.
تاکسی هوایی یک هواپیمای سبک یا حتی فوق سبک است 
ظرفیت  حدود  در  ممکن،  ظرفیت  حداقل  با  می تواند  که 
یک تاکسی یا اتوبوس معمولی، در مسیرهای کوتاه جابجا 
شود. هواپیماهای معمولی موجود در ناوگان هوایی کشور، 
به دلیل وجود برخی محدودیت ها در هر فرودگاهی امکان 
تاکسی  که  است  حالی  در  این  ندارند.  برخاست  و  نشست 
ابعاد و وزن کم و قابلیت کنترل باال این ویژگی  با  هوایی، 

را دارد.
تیرماه ۹۶ در بجنورد صادر  تاکسی هوایی  نخستین مجوز 
شد، این در حالی است که منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری در سال ۹۸ گفته بود که طبق 
توافقات انجام شده با مجموعه سازمان هواپیمایی کشور ۱۲ 
تاکسی هوایی تا پایان سال ۹۸ در کشور راه اندازی می شود.

علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز گفت: 
درباره هواپیماهای فوق سبک تصمیماتی گرفته ایم و ۱۰۰ 
فروند هواپیمای سبک داریم و قرار است با اجرای این طرح 

این هواپیماها در فرودگاه ها فعال شوند.
مزایای  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به   زمان  در  صرفه جویی 
تاکسی هوایی در مسیرهای طوالنی است، همچنین با توجه 
با  ایرتاکسی، مصرف سوخت آن در مقایسه   به ویژگی های 

یک هواپیمای معمولی، بسیار پایین است.
)ایکائو(  هوانوردی  بین المللی  سازمان  تعاریف  براساس   
نفره در  تا ۱۹  از هواپیماهای ۹  به استفاده  تاکسی هوایی 
در  صرفه جویی  که  می شود  گفته  برنامه  بدون  مسیرهای 

زمان و هزینه را در پی دارد.
که  شهرهایی  در  می توانند  کوچک  هواپیماهای  نوع  این 
فرودگاه های بزرگ ندارند، رفت  و آمد و امکان حمل  و نقل 

هوایی را برای این شهرها فراهم کنند.
به  دلیل تعداد اندک مسافر و انعطاف پذیری در برنامه ریزی 
پرواز، ایرتاکسی می تواند درست مانند یک تاکسی معمولی 

در مسیرهای متفاوت و متعدد جابجا شود.
با در اختیار داشتن تاکسی هوایی می توان از پرواز هواپیما 
در مسیرهای کوتاه یا پرواز هواپیماها با ظرفیت باال و مسافر 
زیان های هوایی  برخی  از  نتیجه  در  و  کم جلوگیری کرد 

هم جلوگیری کرد،
یکی دیگر از مزیت های راه اندازی ایرتاکسی در کشور، سوق 
در  است  محروم  مناطق  سمت  به  هوانوردی  صنعت  دادن 
حالی که وضعیت باند پرواز در بسیاری از فرودگاه های این 
مناطق مناسب نیست؛ اما ایرتاکسی ها برخالف هواپیماهای 

بزرگ می تواند به این شهرها رفت و آمد کند.
لرستان آماده راه اندازی تاکسی هوایی 

تاکسی  اندازی  راه  مجوز  کشور  نقاط  برخی  در  که  حال 
داشتن  بخاطر  نیز  لرستان  استان  است،  شده  داده  هوایی 
راه  مستعد  فراوان  گردشگری  مناطق  و  خاص  شرایط 
کاملی«  که »علی  ای  گونه  به  است  هوایی  تاکسی  اندازی 
که  گوید  می  باره  این  در  خرم آباد  شهدای  فرودگاه  مدیر 
کامل  آمادگی  هوایی  تاکسی  طرح  اجرای  برای  لرستان 
دارد و ایرتاکسی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در این استان است.
فرودگاه  عمومی  هوانوردی  اکنون  داشت:  اظهار  کاملی 
منابع  جنگل ها،  پایش  از  را  خود  فعالیت  خرم آباد  شهدای 
طبیعی و آموزش آغاز کرده است و راه اندازی ایرتاکسی از 

زیرشاخه های هوانوردی عمومی است.
هوانوردی  پایگاه  نخستین  منظور  همین  به  وی  گفته  به 
خرم آباد  فرودگاه  در  امسال  خردادماه  کشور  غرب  عمومی 

افتتاح شد.

 ۱۹ زیر  هواپیماهای  شامل  ایرتاکسی  کرد:  تصریح  کاملی 
صندلی یا کمتر از ۹ تن وزن است و می تواند در مسیرهای 
مختلف و متنوع پروازی فعالیت کند، همشهریان و سرمایه 
گذاران می توانند با سرمایه گذاری در این صنعت عالوه بر 
سودآوری حرکتی ماندگار در زمینه توسعه استان لرستان 

انجام داده و نام نیک از خود بر جای گذارند.
خرم آباد  شهدای  فرودگاه  فکر  به  فقط  اینکه  بیان  با  وی 
مدنظر  را  استان  شهرهای  همه  بلکه  داد:  ادامه  نیستیم، 
داریم با ساخت فقط یک باند کوچک ایزوله و بدون امکانات 
شود  ارائه  استان  تمام  در  این خدمات  فرودگاهی  آنچنانی 
به  دارد  استان وضعیت مطلوبی  در  پرواز  از  استقبال  چون 
عنوان نمونه از ابتدای سال تا پایان آذرماه در کل کشور ۴۶ 
درصد در پروازهای داخلی کاهش داشته ایم، اما در فرودگاه 

شهدای خرم آباد چهار درصد کاهش را شاهد بودیم.
وی اظهار داشت: آمادگی داریم با کمک بخش خصوصی این 
مهم را راه اندازی کنیم همان طوری که محمد اسالمی وزیر 
آمادگی  از  نیز در مجلس شورای اسالمی  راه و شهرسازی 
فرودگاه این شهر خبر داده بود و اکنون رییس سازمان جهاد 
کشاورزی لرستان سه باند پروازی متعلق به آن سازمان را 

معرفی و اعالم آمادگی کرده است.
به آب منطقه ای،  متعلق  پروازی هم  باند  به گفته وی سه 
صورت  در  که  دارد  وجود  فرودگاه ها  شرکت  و  فرمانداری 
آمادگی بخش خصوصی یا فرمانداری های شهرستان ها یا 

شهرداری های مربوطه آمادگی فعال کردن آنها را داریم.
وی ادامه داد: با کمتر از ۲۰ میلیارد تومان به راحتی می 
توان ایرتاکسی را در این استان راه اندازی کرد و همه شهرها 

از  بسیاری  برای  عدد  این  کرد  برخوردار  پرواز  نعمت  از  را 
صنایع، سرمایه گذاران و مقامات محلی عدد زیادی نیست.

مدیر فرودگاه خرم آباد یادآور شد: نخستین ناوگان هوانوردی 
عمومی ۳۰ اردیبهشت امسال وارد این فرودگاه و پروازهای 
آزمایشی عملیاتی آن با موفقیت انجام شد و شرکت مربوطه 
این هواپیما بدو ورود به خرم آباد و انجام یک چک پروازی 
به منظور شناسایی منطقه موافقت اولیه خود را برای فعالیت 

در این فرودگاه اعالم کرد.
از عقد  انجام شده و پس  اولیه  رایزنی های  ادامه داد:  وی 
آباد  فرودگاه خرم  در  هواپیما  این  ها  نامه  توافق  و  قرارداد 
مستقر خواهد شد تا نخستین پایگاه هوانوردی عمومی غرب 
های  دوره  و  طبیعی  منابع  ها،  جنگل  پایش  جهت  کشور 
بر  و عالوه  فعال شود  به طور مستمر  لرستان  در  آموزشی 
که  افرادی  استان،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  با  همکاری 
یا  کنند  پرواز  اجباری  باید  پروازی  ساعات  کردن  پر  برای 
آموزش خلبانی دارند می توانند از خدمات این پایگاه بهره 

مند شوند.
از تشکیل هواپیمایی آسمان در سال  وی اضافه کرد: قبل 
۵۸ چهار شرکت در این زمینه فعالیت داشته است و خدمات 
خوبی به مناطق محروم بخصوص لرستان داشته اند و هم 
این صنعت،  از  استفاده  تفکر  مجدد  گیری  با شکل  اکنون 
ایجاد  با  و  است  شده  پیشقدم  آباد  خرم  شهدای  فرودگاه 
زیرساخت های الزم آمادگی اجرا کردن این ظرفیت را دارد.

برگزاری جشنواره هوانوردی در خرم آباد
جشنواره  گفت:  همچنین  آباد  خرم  شهدای  فرودگاه  مدیر 
فرصت  معرفی  و  لرستان  گردشگری  و  عمومی  هوانوردی 

های سرمایه گذاری آن در سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.
کاملی افزود: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود 
اقدام  اولین  در  و  احساس شد  مهم   این  به  توجه  لرستان 
حوزه  در  گذاران  سرمایه  جذب  و  معرفی  برای  عملی 
هوانوردی عمومی برنامه ریزی، جشنواره هوانوردی عمومی 

و گردشگری لرستان در سال آینده برگزار می شود.
 وی ادامه داد: با توجه به واقع شدن خرم آباد در مرکزیت 
این استان و استان های همجوار، فاصله مناسب  جمعیتی 
های  جاذبه  طبیعی،  منابع  بزرگ،  صنایع  وجود   ، مرز  از 
گردشگری و تاریخی همچون قلعه فلک االفالک و پل های 
تاریخی، قرارگیری بیش از ۷۰ درصد آبشارهای کشور، همه 
از وجود ظرفیت ها از توجه و توسعه فرودگاه و هوانوردی 

عمومی و ایرتاکسی خبر می دهد.
ثابت  های  صندلی  تعداد  افزایش  کرد:  اضافه  کاملی 
مستقیم  اشتغالزایی  ایرتاکسی  بخصوص  هوایی  مسافری 
داشت.  خواهد  هتلداری  و  گردشگری  هوانوردی،  حوزه  در 
از صنعت است و  این مجموعه  سرمایه گذار، موتور محرک 
با توجه به اینکه در بحث سرمایه گذاری موارد و مشکالتی 
وجود دارد بخش دولتی وظیفه تسهیل گری و حل مشکالت 

و موانع را بر عهده خواهد داشت.
 کاملی گفت: طبق اصالحیه جدید ماده ۶۳ قانون بخشی 
از درآمدهای دولت بین ۷۵ تا ۹۰ درصد معافیت در حوزه 
فرودگاهی به بخش هوانوردی عمومی تعلق می گیرد و در 
سند جامع توسعه استان، برنامه هوانوردی عمومی گنجانده 
این  برای  مناسبی  جایگاه  توسعه  هفتم  برنامه  در  و  شده 
و  راه  وزیر  سخنان  و  است   شده  گرفته  نظر  در  صنعت 
آباد  فرودگاه شهدای خرم  اقدامات  شهرسازی در خصوص 
و المرد مربوط به هوانوردی عمومی را موید این تالش ها 

دانستند.
کاملی با بیان اینکه استفاده بهینه از ظرفیت ها برای جذب 
گردشگران، تجار، بازرگانان و اندیشمندان نیازمند استفاده 
توسعه  افزود:جهت  است،  صندلی   ۱۹ زیر  هواپیماهای  از 
هواپیماهای  خرید  به  نیاز  استان  در  عمومی  هوانوردی 
تایپ های  فروند در  تعداد حداقل ۳  به  هوانوردی عمومی 

مختلف است.

فرودگاه خرم آباد پذیرای سرمایه گذاران 
تاکسی هوایی است



اخبار نوید 2

رئیس کل دادگستری:

به طور متوسط در ماه ۱۰۰۰ نفر به 
دستگاه قضایی لرستان مراجعه می کنند  

بطور  و  نفر   ۲۰۰ روزانه  گفت:  لرستان  دادگستری  کل  رئیس 
مراجعه  استان  قضایی  دستگاه  به  نفر   ۱۰۰۰ ماه  در  متوسط 

می کنند.
محمد رزم در جمع خبرنگاران با تبریک ایام اهلل دهه فجر اظهار 
سیاست   ۳۰ قضاییه،  قوه  رئیس  رئیسی  حجت االسالم  کرد: 

محوری و راهبردی را ترسیم کردند.
وی با بیان اینکه برای اجرای سیاست های فوق۳۰ کمیته تشکیل 
و  داشته   را  مصوباتی  جلساتی  تشکیل  با  کمیته ها  این  و  شده 
ابالغ کردند، افزود: یکی از این سیاست های راهبردی تکریم ارباب 
رجوع و تاکید بر دیدارهای مردمی و مالقات عمومی و مردمداری 
هر  در  قضا  دستگاه  مدیران  ویژه  به  قضات  همه  مردم مداری  و 

استان و شهرستان  است.
حقوق  راستا  این  در  باید  گفت:  لرستان  دادگستری  کل  رئیس 
به  رسیدگی  برای  و  شود  رعایت  انسانی  کرامت  و  شهروندی 
و  جریانی  کیفری،  حقوقی،  از  اعم  قضایی  مختلف  پرونده های 

معوقه و خانواده تسریع صورت گیرد.
مالقات های  به  را  هرهفته  دوشنبه  روزهای  اینکه  بیان  با  رزم 
دهه  میمنت  به  کرد:  اضافه  دادیم،  اختصاص  مردمی  و  عمومی 
نظر  و  ویژه  رافت  با یک  انقالب اسالمی دیدارهای مردمی  فجر 

مساعدی به تقاضاها توجه می شود.
رئیس شورای قضایی لرستان بیان کرد: روزانه ۲۰۰ نفر و بطور 
مراجعه  استان  قضایی  دستگاه  به  نفر   ۱۰۰۰ ماه  در  متوسط 
می کنند، عمده درخواست های آنان انتقال زندانیان از استان های 
دیگر به لرستان، درخواست مرخصی زندانیان و یا عفو بخشودگی، 

رسیدگی به جرائم مختلف کیفری و حقوقی است.

کنگره لشکر فرشتگان تاریخ ساز لرستان 
برگزار می شود

تجلیل از مقام 464 شهیده زن

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان از برگزاری کنگره 
استانی لشکر فرشتگان تاریخ ساز در ۱۵ اسفندماه خبر داد.

این  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  زرین جویی  محمود 
پیروزی  سالگرد  فرارسیدن چهل ودومین  به  اشاره  با  شهرستان، 
دهه فجر  مبارک  ایام  کرد:  اظهار  اسالمی،  انقالب  شکوهمند 
فرصت خوبی برای تجدید میثاق با امام راحل، آرمان های انقالب 

و شهدای واالمقام است.
نبودند،  و گروه خاصی  وی خاطرنشان کرد: شهدا مختص قشر 
بلکه متعلق به تمام آحاد جامعه هستند و از این رو همه مردم در 

مقابل جان فشانی و خون شهدا مسوولیت دارند.
بر  تاکید  ضمن  لرستان،  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
هرچه باشکوه برگزار کردن برنامه های دهه فجر، به تشریح برخی 
سالروز  اسفند   ۲۲ تا  بهمن   ۱۲ از  مجموعه  این  فعالیت های 

تاسیس بنیاد شهید پرداخت.
و  شاهد  مدارس  در  انقالب  زنگ  درآوردن  صدا  به  زرین جویی، 
شبکه شاد.، برگزاری رژه موتوری توسط موتورسواران از فرودگاه 
خرم آباد تا بهشت رضا این شهرستان، پایش سالمت والدین شهدا 
، سرکشی و دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و تجلیل 

از این قشر از جامعه برخی از برنامه های کمیته خواهد بود.
برخی  برگزاری  به  قادر  کرونا  شیوع  دلیل  به  اینکه  بیان  با  وی 
مراسم ها در سطح گسترده نیستیم، افزود: با این وجود آذین بندی 
ایثارگران  از  و تبلیغات محیطی به تمثال مبارک شهدا، عیادت 
جمله  از  قرآنی  و  فرهنگی  مسابقات  برگزاری  و  بستری شده 

فعالیت ها در مجموعه بنیاد شهید لرستان است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان از برگزاری کنگره 
ادامه  و  اسفندماه خبر  تاریخ ساز در ۱۵  استانی لشکر فرشتگان 
داد: در این کنگره از مقام ۴۶۴ شهیده زن استان تجلیل خواهد 

شد.

پیگیری یک سوت زنی مجازی و ابهام 
در یک ساخت و ساز

 شهرداری؛ تخلفی رخ نداده است
زمین های  از  یکی  در  ساز  و  از ساخت  انتقادات  افزایش  بدنبال 
کشاورزی،  جهاد  سازمان  مجاورت  در  خرم آباد  شهر  مرکز 
و  بوده  قانونی  ساز  و  ساخت  این  کرد  اعالم  خرم آباد  شهرداری 

تغییر کاربری در فضای سبز صورت نگرفته است.
طی روزهای اخیر شاهد واکنش های فعاالن فضای مجازی به آغاز 
ساخت و ساز در زمین مجاور سازمان جهاد کشاورزی استان در 

شهر خرم آباد هستیم.
زمینی که بسیاری از فعاالن فضای مجازی معتقدند باید کاربری 
شاید  و  تخلف  آن  در  ساز  و  ساخت  و  باشد  داشته  سبز  فضای 

استفاده از رانت است. 
به منظور پیگیری این موضوع سراغ مسووالن شهرداری خرم آباد 

رفتیم. 
در خصوص خبر  فارس  با خبرنگار  در گفت وگو  رسول جاللوند 
منتشر شده مبنی بر تغییرکاربری فضای سبز زمین روبروی جهاد 
کشاورزی و آب و فاضالب خرم آباد که به میدان گل و پیاز معروف 
است، عنوان کرد: تنها قسمتی از این زمین کاربری فضای سبز 

دارد که کاشته شده است.
 وی خاطرنشان کرد: مابقی زمین کاربری تجاری و مسکونی دارد 

، بنابراین شاهد تغییر کاربری فضای سبز نیستیم.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خرم آباد گفت: 
زمین ذکر شده مالک دارد ، بنابراین نمی توان گفت شاهد تغییر 

کاربری فضای سبز هستیم.
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نماینده ولی فقیه در لرستان :

عشایر و طوایف لرستان متعهد به انقالبی گری هستند 
راه شهید امانتی است که به ما سپرده 

شده است

طوایف  گفت:عشایر،  شاهرخی  احمدرضا  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
انقالبی گری هستند، تدین در فرهنگ عشایر یعنی دل  به  لرستان متعهد 

سپردن به کتاب خدا یعنی تسلیم وحی الهی بودن است.
حجت االسالم والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در مراسم تشییع شهید 
دفاع مقدس هشت ساله میهن  اینکه  بیان  با  بهاروند در خرم آباد  عزیزاهلل 
اسالمی ما  گنجینه گران بهایی است، اظهارکرد: از این گنجینه دفاع مقدس 
هر از چندگاهی ُدری گران بها به سوی شهرهای ما می آید و فضا و آسمان 

شهرهای ما را مطهر می کند.
او افزود: قرین شدن بازگشت شهید عزیزاهلل بهاروند در دهه فجر  انقالب 
اسالمی و تشییع پیکر مطهر این شهید در روزی که به نام انقالب اسالمی 
و امام راحل نامیده شده است برای ما این پیام را دارد که شهید جسمش را 

به خاک، روحش به علی العیین اما راهش را به ما می سپارد.
نماینده ولی فقیه در لرستان عنوان کرد: راه شهید امانتی است که به ما 
سپرده شده است و ما باید این مسیر را با مجاهدت، مستمر و بدون وقفه 

ادامه دهیم.
او  بیان کرد: روزی که شهید عزیزاهلل بهاروند به جبهه ها اعزام  شد روزی بود 
که شهرهای ما آماج موشک های دشمنان بود اما با رشادت، شهادت، ایثار 
شهدایی همچون عزیزاهلل بهاروند در میهن اسالمی ما امنیتی حاکم شده که 

حاصل این رشادت هاست .
برای  بهای سنگینی  ما  اینکه  بیان  با  والمسلمین شاهرخی  حجت االسالم 
آرامش و امنیت امروز کشور پرداختیم گفت: پدر و مادر شهید بهاروند امروز 
دستشان از دنیا کوتاه و با داغ فراغ و قد خمیده از دنیا رفتند اما اکنون روح 

شهید عزیز اهلل بهاروند در آغوش پدر و مادرش است.
او تصریح کرد: عشایر، طوایف استان لرستان متعهد به انقالبی گری هستند، 
تدین در فرهنگ عشایر یعنی دل سپردن به کتاب خدا یعنی تسلیم وحی 

الهی بودن است.

آزادی 45۰ زندانی در لرستان
لرستان  زندان های  مدیرکل 
اجرای  راستای  در  گفت: 
وضعیت  پایش  بخشنامه 
زندانی   ۴۵۰ به  تا  زندانیان 
آزاد  لرستان  زندان های  از 
افراد  این  جرائم  که  شده اند 
و  بی خطر  جرم های  جزو 

سبک بوده است.
قضائیه  قوه  رئیس  بخشنامه  به موجب  داشت:  اظهار  کشوری  عبدالمجید 

وضعیت زندانیان و تحقق اهداف اجرای حبس، رصد و پایش می شود.
وی بابیان توضیحاتی در مورد این طرح افزود: در این طرح کسانی که از 
زندان بودنشان نتیجه ای حاصل نمی شود شناسایی شوند، برای آن ها تصمیم 
فوری و فوق العاده اتخاذ می شود زیرا نباید کسی بی جهت در زندان بماند 

و در زندان رها باشد.
مدیرکل زندان های لرستان بیان کرد: این بخشنامه مصداق و نشانه واضحی 
است که در الگوی زندانبانی اسالمی زندانی عائله تحت تکفل حکومت باشد 

و می بایست دائماً تحت رصد و کنترل در چرخه اصالح و تربیت باشد.
از  زندانی  امروز ۴۵۰  به  تا  این طرح  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  کشوری 
پایش  بخشنامه  به موجب  کرد:  تصریح  شده اند،  آزاد  لرستان  زندان های 
وضعیت زندانیان، افرادی که در مواعد قانونی در خصوص ادامه بازداشتشان 
ارفاقات  از  برخورداری  مستحق  که  کسانی  یا  و  است  نشده  تصمیم گیری 
از  بیش  هستند  مجازات  اجرای  تعلیق  مشروط،  آزادی  همچون  قانونی 

گذشته مورد توجه و پیگیری واقع می شوند..

مرگ ۱322 لرستانی به دلیل کرونا
از هرگونه تجمع دوری شود

دبیر ستاد مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان از مبتال شدن ۶۳ 
هزار و ۸۰۴ هم استانی به کرونا خبر داد و گفت: متاسفانه تاکنون ۱۳۲۲ 

نفر در استان جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده اند.
مریم کوشکی در تشریح آخرین آمار مبتالیان به کرونا در لرستان، اظهار 
کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۱۸۴ هزار و ۳۲۲ نمونه به آزمایشگاه های 

مرجع استان ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: از این تعداد به ۱۸۴ هزار و ۱۸۸ نمونه پاسخ داده شده، 

ضمن اینکه ۱۲۰ هزار و ۳۸۱ تست منفی گزارش شده است.
دبیر ستاد مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان از مبتال شدن ۶۳ 
هزار و ۸۰۴ هم استانی به کرونا خبر و ادامه داد: متاسفانه تاکنون ۱۳۲۲ 

نفر در استان جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده اند.
افزود:  است،  ماه  بهمن   ۹ پایان  تا  شده  اعالم  آمار  اینکه  بیان  با  کوشکی 
طی چند روز گذشته شاهد توقف مرگ به دلیل کرونا در استان بودیم که 

متاسفانه این روند در نهم بهمن ماه با جان باختن یک نفر بر هم زده شد.

مدیرعامل شرگت گاز

ادارات لرستان پیشتاز صرفه جویی در مصرف 
گاز هستند  

ادارات  گفت:  لرستان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و  هستند  صرفه جویی  پیشتاز  استان  این 
سایر مشترکان از جمله در بخش خانگی باید 
همکاری الزم را برای کاهش مصرف در دستور 

کار قرار دهند.
به گزارش ایرنا کرم گودرزی در نشست شورای 
اکنون  داشت:  اظهار  استان  رسانی  اطالع 
وضعیت تولید و مصرف برق در کشور متعادل 
اگر صرفه  که  است  گاز خانگی  اساسی مصرف  از مشکالت  یکی  و  نیست 

جویی رعایت می شد، خاموشی های اخیر رخ نمی داد.
وی گفت: اولویت اصلی صرفه جویی، مصرف گاز خانگی است که دمای رفاه 

باید بین ۱۸ تا ۲۱ درجه به صورت استاندارد باشد.
وی ادامه داد: از شنبه ۲۷ دی ماه دستگاه های دولتی به مدت یک هفته با 
یک ساعت تاخیر آغاز به فعالیت می کنند و یک ساعت قبل از پایان ساعت 

اداری باید وسایل گرمایشی خود را خاموش نمایند.
اجرایی  های  دستگاه  از  بازدید  مورد   ۳۱۸ و  هزار  هشت  افزود:  گودرزی 
لرستان صورت گرفت که منجر به یکهزار و ۴۱۶ اخطار قطع و یکهزار و ۳۳۸ 

مورد قطع گاز به دلیل رعایت نشدن اصالح الگوی مصرف شد.

بر
خ

بر
خ

شرکت  مدیرعامل 
لرستان  برق  توزیع 
صورت  به  ما  گفت: 
به  باتوجه  مستمر 
پیام های  و  پیامک ها 
تلویزیونی  و  رادیویی 
که  سامانه هایی  و 
داریم مردم را به همراهی با خودمان تشویق 
بوده  همینگونه  نیز  تاکنون  که  می کنیم 
را  برق  مصرف  و  بودند  همراه  ما  با  مردم  و 
توانستیم در حد ۴۱۸ ماگوات کنترل کنیم.

فریدون خودنیا اظهار کرد: باتوجه به شرایط 
سراسر  در  نیروگاه ها  سوخت  تأمین  در  که 
کشور وجود دارد و باتوجه به این که اولویت 
بنابراین  است  خانگی  گاز  تأمین  کشور  اول 
نیروگاه های تولید برق در کشور با یک سری 
محدودیت مواجه شدند، برخی از نیروگاه ها 
در حال تعمیرات سالیانه بوده و از مدار خارج 
می کنند  کار  گاز  با  که  آن هایی  و  هستند 
و  گازوئیل  گاز،  مصرف  در  محدودیت هایی 

مازوت دارند.
در  کردیم  سعی  ما  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
کنار همکاران در صنعت نفت و شرکت گاز 

سوخت های  حداقلی  مصرف  با  که  باشیم 
فسیلی و گاز در نیروگاه ها بتوانیم تأمین برق 
همه مردم در سراسر کشور را داشته باشیم.

سری  یک  بنابراین  کرد:  تصریح  خودنیا 
اجرا  استان  و  کشور  سطح  در  را  برنامه ها 
ذخیره  عنوان  تحت  برنامه  یک  ما  کردیم، 
عملیاتی داریم، یعنی ما با صنایع و مشترکین 
پرمصرف برق استان یک تفاهمنامه بستیم و 
خواهش کردیم که در پیک زمستانه مصرف 
برق خود را کاهش دهند در ازای آن ما نیز 
پول برق مصرفی آن ها را در برخی از ساعات 
تهاتری  صورت  به  جاها  برخی  در  و  رایگان 
از میزان بدهی آن ها کم می کنیم که حدود 
۵۰۰ مشترک پرمصرف ما در این طرح قرار 

گرفتند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان عنوان 
معابر  روشنایی  تعویض  ما  دیگر  بحث  کرد: 
است که ظرفیت ۲۴ مگاواتی برای آن داریم 
که تقریباً ۵ درصد برق استان را شامل می 
شود که حدود ۲ درصد تعدیل شده و به این 
صور مقداری از مصرف برق استان را کاهش 

دادیم.

مالیاتی  امور  مدیرکل  ملکشاهی  هادی 
استان لرستان طی پیامی به شرح زیر؛ 

فرارسیدن دهه فجر را تبریک گفت.
))والفجر و لیال عشر ... ((.

به گزارش  پایگاه خبری وتحلیلی خرم 
آباد فردا، ایام ا... دهه مبارک فجر یادآور 
آزادی خواهی و استقالل طلبی   ، ایثار 
توانست  که  است  مداری  والیت  ملت 
بهره  با  و  فرزانه  رهبری  هدایت  تحت 
گیری از تعالیم عالیه دین مبین اسالم 
شاهنشاهی  استبداد  با  رویارویی  در 
در  را  خویش  تاریخ  از  جدیدی  فصل 

حوزه های مختلف آغاز کند. 
یک  اراده  از  برگرفته  اسالمی  انقالب 
قوت  با  خمینی)ره(  امام  و  بود  ملت 
قیامی  به  دست  مردم  اعتماد  و  ایمان 
شاهد  سال   ۴۲ از  پس  که  زد  بزرگ 
دستاوردهای  پیش  از  بیش  شکوفایی 

آن هستیم.
اینجانب چهل و دومین سالگردپیروزی 
مزین  که  اسالمی  شکوهمند  انقالب 

فاطمه  عالم؛  دو  بانوی  میالد  به  است 
معظم  رهبر  محضر  به  را  )س(  زهرا 
نظام  صدیق  خدمتگزاران  و  انقالب 
مردم  بویژه  اسالمی  ایران  ملت  و 
استان  مدار  والیت  و  شهیدپرور 
خاصه  و  رسانه  محترم  اهالی  لرستان، 
تهنیت  و  تبریک  مالیاتی  امور  خانواده 
عرض نموده و در طلیعه چهل و دومین 
فجر انقالب بر این باورم انگیزه استکبار 
اقتصاد  و  نرم  جنگ  جبهه  در  ستیزی 
قرار  تاکید  مورد  همواره  می بایست 
سربازان  مجاهدت های  که  چرا  گیرد 
اقتصاد و فرهنگ در این برهه از زمان، 
برگ های زرینی از تاریخ و حماسه این 
اصلی  که  حماسه ای  است.  سرزمین 
 ترین فصل آموزه های امام راحل بود و 
این مکتب   سردار سلیمانی ها شاگردان 
بودند و به مدد همین مکتب است که 
عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی، روز افزون است

ابتدای سال  از  گفت:  فارسانی  جاسم محمدی 
قرض  تسهیالت  فقره   ۷۷۰۶ کنون  تا  جاری 
طریق  از  تومان  میلیارد   ۵۸ اعتبار  با  الحسنه 
پرداخت  والیت  امداد  الحسنه  قرض  صندوق 

شده است.
این  در  دوشنبه   روز  فارسانی  محمدی 
قرض  تسهیالت  پرداخت  کرد:  خصوص،اظهار 
الحسنه با هدف احیا و ترویج سنت خداپسندانه 
و  محرومیت  رفع  به  کمک  الحسنه،  قرض 
می  حمایت  تحت  مددجویان  توانمندسازی 

شود.
 ۷۷۰۶ کنون  تا  جاری  سال  ابتدای  از  اوافزود: 
فقره وام قرض الحسنه با اعتبار ۵۸ میلیارد از 
این  امداد والیت  الحسنه  طریق صندوق قرض 

استان به نیازمندان پرداخت شده است.
پرداختی  های  سرفصل  به  فارسانی   محمدی 
تسهیالت قرض الحسنه اشاره کرد و یاداورشد: 

تسهیالت  تعداد  این  از 
فقره  پرداختی۴۴۷ 
کار  و  کسب  آموزش 
کارگشایی   ، اشتغال  و 
مسکن ۱۱۰۴،   ،۴۲۶۷
ودیعه   ،۶۵۳ فرهنگی 

و  امداد  کمیته  مسکن  )ودیعه   ۸۱۴ مسکن 
وام  علوی(و  تعاون  بنیاد  محل  از  بهزیستی 
کارگشایی کرونا ۴۲۱ مورد پرداخت شده است.
ضمن  لرستان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
افتتاح  جهت  نیکوکار  استانی  هم  از  دعوت 
امداد  الحسنه  قرض  صندوق  در  حساب 
در  حساب  افتتاح  با  کرد:  نشان  خاطر  والیت 
معنوی  اجر  از  بهره مندی  ضمن  صندوق  این 
امداد  قرض الحسنه  صندوق  یاریگر  می توانند 
تسهیالت  پرداخت  گسترش  در  استان  والیت 

قرض الحسنه  به نیازمندان باشند.

لرستان  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
گفت: ایران اسالمی امروز در صنایع نظامی، 
دفاعی و هسته ای به استقالل کامل رسیده 
و  تالش  مستلزم  ها  پیشرفت  این  ادامه  و 

کوشش مردم و مسووالن است.
دوم  فاز  افتتاح  حاشیه  در  ثمینی  محمود 
ایران  افزود:  بروجرد  بار  تره  و  میوه  میدان 
بعد  در  شهیدان  خون  برکت  به  اسالمی 
استقالل سیاسی، فرهنگی، نظامی و صنعتی 

تا حدود بسیار زیادی مستقل است.
ساله   ۴۰ دستاوردهای  داشت:  اظهار  وی 
که  است  زیاد  آنقدر  ایران  اسالمی  انقالب 
رژیم  سال   ۵۰۰ هزارو   ۲ با  قیاس  قابل 

طاغوتی نیست.
لرستان  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
است  سال   ۴۲ جهانی  استکبار  کرد:  بیان 
نظام  به  ترفندها  و  ها  توطئه  با  دارد  تالش 
مقدس جمهوری اسالمی ضربه بزند ولی به 

لطف خداوند موفق نبوده است.
ثمینی با اشاره به اینکه امروز باید در عرصه 
اقتصادی تالش کنیم، افزود: با افزایش تولید 
و اشتغال و باال بردن سطح درآمد مردم رونق 
خواهد  ایجاد  کشور  در  اقتصادی  توسعه  و 

شد. 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان 
گاز  و  نفت  اعتبارات  از  درصد  چهار  گفت: 
کشور در الیحه بودجه ۱۴۰۰ با مبلغ ۲۱۱ 
میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان سهم لرستان 
مجازی  نشست  در  پور  حسن  سمانه  است. 
با خبرنگاران اظهار داشت: در اعتبارات سال 
۱۴۰۰ لرستان رشد خوبی دارد و خوشبختانه 
اعتبارات  با کاهش  از حوزه ها  در هیچ یک 
رویکردمان  آینده  سال  و  نیستیم  مواجه 
مدیریت منابع و اتمام طرح های نیمه تمام 
سنواتی  بودجه  قوانین  در  افزود:  وی  است. 
کشور  امکانات  از  متوازن  اعتبار  های  مدل 
از  درصد حاصل  از سه  دو سوم  اعتبارات  و 
به مناطق محروم  و گاز مربوط  نفت  فروش 

وجود دارد که بین استان ها توزیع می شود.
از  لرستان  سهم  همچنین  داد:  ادامه  وی 
اعتبارات توازن ملی استانی در الیحه ۱۴۰۰ 
در  که  است  تومان  میلیارد   ۲۲۴ و  یکهزار 

مقایسه با سال ۹۹ رشد بسیار خوبی داشته 
و رتبه نهم کشور را در این  اعتبارات داریم.

هنر  و  فرهنگ  حوزه  کرد:  بیان  پور  حسن 
سال ۹۸ حدود ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
و  میلیارد   ۴۶ امسال  و  داشت  اعتبار  تومان 
۳۰۰ میلیون می باشد و طی ۲ سال گذشته 
به کتابخانه مرکزی خرم آباد ۹ میلیارد تومان 

اعتبار تزریق شده است.
حوزه  اعتبارات  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
قبل   ۹۹ سال  الیحه  در  درمان  و  بهداشت 
میلیون  و ۳۳۵  میلیارد  رقم ۱۵  با  کرونا  از 
محل  از  امسال  که  بود  تصویب شده  تومان 
به   نسبت  رقم   این  استانی  سرمایه  و  نفت 
رقم مشابه سال ۹۹ برای سال ۱۴۰۰ حدود 
۱۸۰ درصد رشد داشته و از محل اعتبارات 
توجه  درمان  و  بهداشت  حوزه  به  نیز  توازن 

ویژه ای می شود.

 ۱۳ بیکاری  نرخ  گفت:  لرستان  استاندار 
درصد و تورم ۳۳ درصد استان بیچاره کننده 
همین گونه  تا حدودی  کشور  کل  اما  است، 
و  رسانه ای  فرهنگی،  فعاالن  بنابراین  است، 

منصفانه تر  استان  چهره  ترسیم  در  تبلیغی 
عمل کنند.

شورای  جلسه  در  خادمی  موسی  سید 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان 
اظهار کرد: سازمان مدیریت و حوزه اقتصادی 

استان متولی جذب سرمایه گذار شوند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک های 
تومان  میلیارد  هزار   ۶ ساالنه  استان  عامل 
از  داشتند،  پرداختی  مختلف  حوزه های  در 
این رو حوزه اقتصادی استان برنامه ای جهت 

جذب سرمایه گذار طراحی و تدوین کنند.
ماه های  اینکه طی  بیان  با  لرستان  استاندار 
استان  در  تورم  رشد  کاهش  شاهد  اخیر 
تورم  نظر  از  حاضر  حال  در  افزود:  هستیم، 
دی ماه نسبت به آذرماه استان هفدهم، تورم 
استان  ساالنه  تورم  و  نهم  نقطه  به  نقطه 

هشتم هستیم.
خادمی با بیان اینکه بدبخت و بیچاره نشان 
دادن استان کمکی به توسعه نخواهد کرد، 
گفت: اگر کسی به دنبال ضربه زدن به مدیر 

یا مجموعه ای است، آبروی استان را می برد.
وی با تاکید بر اینکه تورم حال حاضر استان 
بیکاری  نرخ  گفت:  است،  قبول  غیرقابل 
بیچاره کننده  درصد   ۳۳ تورم  و  درصد   ۱۳
همین گونه  تا حدودی  کشور  کل  اما  است، 
و  رسانه ای  فرهنگی،  فعاالن  بنابراین  است، 
منصفانه تر  استان  چهره  ترسیم  در  تبلیغی 

عمل کنند. 

در  چگنی  و  خرم آباد  مردم  نماینده 
استان  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
استان های  امن ترین  از  یکی  لرستان 

کشور است.
با  دیدار  در  محمودوند«  »مرتضی 
ضمن  لرستان  استان  انتظامی  فرمانده 
تقدیر از زحمات پرسنل نیروی انتظامی 
اقتصادی  رونق  و  توسعه  داشت:  اظهار 

آرامش  و  امنیت  به  بستگی  جامعه  هر 
به لطف خدا  اکنون  و  آن جامعه است 
امروز  انقالب  و  نظام  دلسوزان  و تالش 

شاهد امنیتی پایدار در جامعه هستیم.
محمودوند با بیان اینکه استان لرستان 
کشور  استان های  امن ترین  از  یکی 
است، تصریح کرد: امروز شرایط سرمایه 
است  فراهم  لرستان  استان  در  گذاری 

این  در  بخواهد  که  سرمایه گذاری  از  و 
استان سرمایه گذاری کند با تمام توان 

حمایت می کنیم.
امنیت ملی و سیاست  عضو کمیسیون 
به  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
روستا  و  انتخابات شوراهای شهر  بحث 
اشاره کرد و گفت: بحث صیانت از آرای 

نامزدها باید در اولویت قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان:

با همراهی مردم مصرف برق کنترل شد
پیام تبریک مدیر کل امور مالیاتی به مناسبت تبریک 

ایام مبارک دهه فجر

مدیرکل کمیته امداد لرستان:
پرداخت ۷۷۰۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه از طریق 

صندوق امداد والیت در لرستان

معاون سیاسی استاندار لرستان:
ایران در صنایع نظامی، دفاعی و هسته ای به استقالل 

رسیده است

چهار درصد از اعتبارات نفت و گاز کشور سهم لرستان است

در ترسیم چهره لرستان منصفانه تر عمل شود
به خاطر ضربه به مدیری آبروی استان را نبرید

 نماینده خرم آباد وچگنی:وضعیت امنیت در لرستان مطلوب است

با  گفت:  لرستان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
میان  در  علمی  و  مدون  های  ریزی  برنامه 
بین ۱۰  بین  در  توان  بلندمدت می  و  مدت 

استان برتر کشور قرار گرفت.
دو  هیئت  سالیانه  مجمع  در  الهی  امان 
ومیدانی لرستان  با بیان اینکه با برنامه ریزی 
علمی و استراتژی می توان  در سالیان آتی 
در فاصله زمانی میان مدت و دراز مدت بین 
۱۰ استان برتر در ورزش کشور قرار  گرفت 
اظهارکرد:  این شعارها محقق نمی شود مگر 
با همدلی و همراهی و استفاده بهینه از تمام 

طرفیت های موجود ورزش استان .
او  با بیان  اینکه ورزش دو و میداتی لرستان 
در دهه ۶۰ روزهای خوب و موفقی در ورزش 
قضیه  این  افزود:  است  نموده  سپری  کشور 

از دانش و  قایل تکرار هست بشرط استفاده 
دانش  وو  آموزش  در  این ضعف  و  روز   علم 

هست که در برخی عناوین عقب مانده ایم
تصریح  لرستان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   
بالقوه  ظرفیت  و  استعداد  به  توجه  با  کرد:  
مناسب،  هوای  و  آب  داشتن  با  استان  در 
ورزشکاران و مربیان بسیار خوب و ارزنده ای 
توانیم  این است که می  ما  اعتقاد  داریم  که 

در جایگاه رفیع قرار بگیریم به شرطی که ما 
دانش مان را به روز کنیم.

از  را  ورزش  کرد:  نشان  خاطر  الهی  امان 
تمرکزگرایی جدا کنیم و آنرا به سمت مناطق 
محروم و کم برخوردار و روستایی و عشایری 
اداره کل  و  متبوع  وزارت  ببریم که سیاست 
ورزش و جوانان استان نیز بر همین مبناست 
آنها  بهره هستند  بی  از ورزش  افرادی که  و 

همگانی  در  و   دهیم  ورزش سوق  بسوی  را 
کردن ورزش کوشا باشیم. این درحالی است 
باشد   کوچکتر  ما  جامعه هدف  هرچه  ما  که 
قهرمانی ما کمتر است و هرچه جامعه هدف 
و  بزرگتر  قهرمانی   جامعه  باشد  بزرگتر  ما 

استعدادهای  بیشتری کشف می نمابیم

امان الهی مطرح کرد :
ورزش را از تمرکزگرایی جدا کنیم

 به دنبال احداث پیست تارتان در تمام شهرهای 
استان هستیم


