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اســتاندار لرســتان در جلســه ی شــورای 
اداری در خصــوص مشــکالت اقتصــادی 
بیــان کــرد: عــدم تــالش مــا بــرای اصــالح 
و بهــم ریختــن ســاختارهایی کــه از قبــل در 
اقتصــاد بــوده باعــث شــده اســت کــه در این 
حــوزه در کشــور مشــکل داشــته باشــیم  و 
نتوانســته ایــم انقــالب را بــه معنــای واقعــی کلمــه در حــوزه اقتصــاد و حتــی بخــش 
اداری ایجــاد کنیم.ســید موســی خادمــی بــا اشــاره بــه تــورم و مشــکالت اقتصــادی 
موجــود، بخــش هایــی از ایــن مشــکالت را مربــوط بــه عــدم تابــاوری اقتصــاد ایــران 
دانســت و اظهــار کــرد: بهتریــن راهــکار در ایــن زمینــه، اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه 

ــد.           ادامــه در صفحــه 2 ــر آن تاکیــد دارن رهبــر ب

ــش از  ــه پی ــود هشــدارهایی ک ــا وج ب
ــد  ــر داده ش ــای اخی ــارش ه ــروع ب ش
امــا حجــم بــارش هــا بــه حــدی 
زیــاد بــود کــه موجــب بــه راه افتــادن 
ــیاری  ــارات بس ــد و خس ــا ش ــه ه ــان رودخان ــا و طغی ــیالب ه س
ــده در اســتان  ــه دســت آم ــات ب ــق اطالع ــر جــای گذاشــت. طب ب
بیشــترین خســارت بــه مرکــز اســتان وارد شــده بــود. ورود ســیالب 
ــه خــودرو  ــه زدن ب ــای تجــاری و صدم ــا، مجتمــع ه ــه ه ــه خان ب
هــا از دردناکتریــن صحنــه هــای بــه جــا مانــده از ایــن اتفــاق بــود. 
بــه دنبــال ایــن اتفــاق اکثــر مســئولین شــهری و اســتانی، مدیــران، 
کارمنــدان، نیروهــای خدماتــی، آتــش نشــانی هــا، پاکبانان، بســیج، 
ســپاه، یــگان ویــژه، ارتــش، هــالل احمــر و ... بــرای کمــک رســانی 
و همــدردی در مناطــق ســیل زده حضــور یافتنــد امــا بــه وضــوح 
ــه  ــورای اســالمی ب ــس ش ــردم در مجل ــن م ــی منتخبی ــای خال ج

چشــم میخــورد.
ــر کرســی  ــه مجلــس و تکیــه زدن ب ــی ب ــرای راهیاب افــرادی کــه ب
نمایندگــی مــردم در مجلــس شــورای اســالمی از  هیــچ وعــده ای 
ــا  ــد اینــک در لحظــه هــای ســخت معیشــتی تنه فروگــذار نکردن
بــر غیبــت هــای متعــدد آن هــا افــزوده میشــد. پــس از چنــد روز 
ــن اتفــاق و آمــد و رفــت هــای مســئولین اســتانی و  از گذشــت ای
ــد  ــا بای ــا شــنیده شــد. ام ــی از حضــور آن ه ــه های کشــوری زمزم
گفــت ایــن مــردم حضــور بــا دســت خالــی و وعــده هــای بــی فرجام 
را نمــی خواهنــد. فریادهــای بلنــد ســیل زدگان بر ســر مســئولین و 
درخواســت دریافــت خســارت آن هــا، آنهــم در ایــن شــرایط ســخت 

اقتصــادی هنــوز در گــوش افــراد حاضــر در آن منطقــه میپیچــد.
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)یادداشتی به زبان خودمانی(

حرِف مردم...
pنگین کوگانی

مدیرکل اموربانوان استانداری لرستان:

توجه به اشتغال زنان از دستاوردهای
 انقالب اسالمی است

معاون سیاسی  امنیتی استانداری لرستان:

روابط عمومی ها باید رسانه مدار باشند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان:

نیروهای امدادی درسیالب غیرتی عمل کردند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعالم کرد:

افتتاح 213 پروژه سازمان جهاد کشاورزی استان در دهه مبارک فجر

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشورخبر داد:
اجرای سد معشوره در صورت حل مسائل تحریمی

استاندارلرستان خبرداد:

افتتاح 1193 پروژه عمرانی و 
اقتصادی در دهه مبارک فجر

آمدند اما دیر...
xکرم ملک آسا
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نماینــده ولی فقیــه در لرســتان گفــت: 
ــارات  ــل خس ــا دالی ــه ب ــئوالن در رابط مس
ســیالب شفاف ســازی کننــد. آیت اهلل ســید 
ــه ســیالب  ــا اشــاره ب احمــد میرعمــادی ب
اخیــر و خســارت بــه شهرســتان پلدختــر و 

ــرد: ــوان ک ــاد، عن خــرم آب
 در ایــن حادثــه مــردم متضــرر شــدند، آب وارد خانــه هــا، مغــازه هــا و ... شــد، در ایــن 
راســتا همدلــی، همــکاری، حضــور در صحنــه را از ســوی مســئولین شــاهد بودیــم که 
ــا بیــان اینکــه در افــکار عمومــی یــک ســری  ایــن جــای تقدیــر و تشــکر دارد.وی ب
ســواالتی مطــرح اســت کــه مــن فعــال راجــع بــه آنهــا قضــاوت و داوری نمــی کنــم،
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نماینده ولی فقیه در لرستان:
مسئوالن در رابطه با دالیل 

خسارات سیالب 
شفاف سازی کنند

رودخانه خرم آباد
                                                   

فرصت یا تهدید!

2



                   تیتر یک

تبدیــل تهدید هــا و چالش هــا بــه فرصــت، 
حــال  عیــن  در  و  ســاده ترین  شــاید 
عمیق تریــن تعریــف از مدیریــت باشــد. اینکــه 
کارِ مجموعــه ی مدیریــت در جامعــه ی مــا 
ــه اثبــات  خــالف ایــن تعریــف اســت، کامــال ب
رســیده و می تــوان نمونه هــای بســیاری در 
ســطح اســتان و کالن برایــش مثــال آورد. 
بنابرایــن قبــل از هــر چیــز الزم اســت بگویــم 
کــه مســاله ی مدیریــت در جامعــه ی مــا یــک 
مســاله ی ســاختاری اســت و شــاید بتــوان 
ــادی در آن  ــش زی ــران( نق ــراد )مدی ــت اف گف
ندارنــد. در واقــع آن هــا در یــک پروســه ی غیــر 
اصولــی )بــا داشــتن روابــط و امتیــازات خــاص!( 
ــر  در یــک ســاختار معیــوب و مشــکل دار، مدی
ــن  ــر اســاس چارچوب هــای همی می شــوند و ب
ــاعر: ــول ش ــه ق ــد. ب ــت می کنن ــاختار فعالی س

»مکــن در ایــن چمــن ام ســرزنش بــه خودرویی 
چنــان کــه پــرورش ام می دهنــد، می رویــم!«

ــا ایــن همــه؛ نمی تــوان در ســطح غیــرکالن،  ب
از نقــش فــردی مدیــران بــه ســادگی گذشــت. 
ــک  ــش در ی ــر و دوراندی ــر خوش فک ــک مدی ی
ســاختار معیــوب هــم می توانــد بــه قــدر 
ــوش  ــد و خ ــذار باش ــش اش تاثیرگ ــوان و دان ت
بدرخشــد: »بــه راه بادیــه رفتــن بـِـْه از نشســتن 
ــع  ــدر وس ــه ق ــم، ب ــراد نیاب ــر م ــل/ و گ باط

ــم«. بکوش
هــر ســال در شــهر خرم آبــاد و در فصــل 
رخدادهایــی  و  اتفاقــات  شــاهد  بارندگــی 
هســتیم کــه تکــرار آن هــا خاطــر هــر آدمــی 
ــه از  را آزرده می کنــد. جالــب اینجاســت کــه ن
ــث  ــه باع ــم و ن ــرت می گیری ــدام، عب ــچ ک هی
می شــوند فکرمــان را بــه کار بگیریــم و چــاره ای 
بیندیشــیم: »بــرو ز تجربــه ی روزگار بهــره بگیر/ 
ــد«. ــه کار آی ــو را ب ــوادث، ت ــع ح ــر دف ــه به ک

متاســفانه هنــوز هــم واکنــش مــا نســبت 
بــه مســائلی از جملــه بارندگــی و طغیــان 
رودخانه هــا، واکنشــی اســت کــه اجــداد و 
ــد )دوری  ــان می داده ان ــود نش ــان از خ نیاکان م
ــا فــرو نشســتن آن(. فــرق مســاله  از مهلکــه ت

ایــن اســت کــه امــروز مــا تجهیزاتــی در اختیــار 
پیش  تــر  روز  چنــد  از  می توانیــم  و  داریــم 
ــد  ــه مانن ــم ک ــدار بدهی ــهروندان هش ــه ش ب
ــد  ــا دوری کنن ــم رودخانه ه ــان از حری اجدادش
و بــا تــردد در حریــم رودخانــه، جانشــان را بــه 

ــد.   ــر نیندازن خط
ــد(  اســتاندار پیشــین لرســتان )هوشــنگ بازون
ــر جمــع شــدن آب  ــی کــه در اث بعــد از اتفاقات
در زیرگذرهــای خرم آبــاد پیــش آمــد، مدیریــت 
قبلــی را زیــر ســوال بــرد و ســاخت زیرگذرهــا 
را بی فایــده، غیرکارشناســانه و غیــر اصولــی 
ــن  ــد از ای ــاه بع ــد م ــا چن ــرد، ام ــف ک توصی
ــگ  ــان کلن ــود ایش ــتور خ ــه دس ــر، ب اظهارنظ
زیرگــذر گلدشــت بــه زمیــن زده شــد! آن هــم 
در جایــی کــه هیــچ ضرورتــی بــرای ســاخت اش 
وجــود نداشــت و بــزرگ و کوچــک ایــن شــهر 
می داننــد کــه آنجــا محــل جــاری شــدن 
ســیالب های ناشــی از بارندگــی اســت و البتــه 
تاکنــون هیــچ کــس فکــری بــه حــال هدایــت 

ــرده اســت. ــا نک ــن روان آب ه ای
ــری  ــگاه خب ــن پای ــش در همی ــت پی ــد وق چن
ســرهم بندی  از  عکس هایــی  انتشــار  بــا 
مســیر  تعریــض  پــروژه ی  اهمــال کاری  و 
خرم آباد-خوزســتان )بدرآبــاد( یادداشــتی ارائــه 
شــد کــه هیــچ مســئولی آن را جــدی نگرفــت و 
حــاال همــان پل هــای بچه گانــه ی مــورد اشــاره 
ریــزش و الیــه ی نــازک آســفالت نشســت کرده 
ــارت های  ــخگوی خس ــی پاس ــا کس ــت. آی اس
ــد  ــور خواه ــن قص ــی از ای ــی ناش ــی و جان مال
ــه  ــور ک ــان ط ــون هم ــر، چ ــلما خی ــود؟ مس ب
اشــاره شــد بــا ســاختاری معیــوب مواجــه 
ــردی  ــن عملک ــه اش چنی ــه نتیج ــتیم ک هس
ــر  ــودن زد و بنــد ب ــه دلیــل حاکــم ب اســت و ب
ــخگوی  ــس پاس ــچ ک ــی، هی ــبات نظارت مناس
ــم  ــت بگوی ــخن درس ــت: »س ــردش نیس عملک
ــان و  ــد حریف ــی خورن ــه ِم ــد/ ک ــم دی نمی توان

ــم«. ــاره کن ــن نظ م

کردن هــا  متهــم  و  درددل هــا  گالیه هــا،  از 
فوق العــاده ی  ظرفیــت  بــه  و  می گــذرم 
رودخانــه ی خرم آبــاد می پــردازم کــه از هــر 
جهــت بــرای ایــن شــهر و مردمانــش تبدیــل به 

ــت. ــده اس ــدی ش ــش و تهدی چال
صــرف وجــود رودخانــه ای کــه از ســطح شــهر 
می گــذرد، شــهرهای مختلفــی را در جهــان 
ــود  ــه خ ــوی ک ــه نح ــت؛ ب ــرده اس ــزد ک زبان
مــا هــم آرزو داریــم از چنیــن شــهرهایی 
ــم؛ از شــهرهایی در  ــذت ببری ــم و ل ــدن کنی دی
فرانســه و آلمــان، تــا ایتالیــا و اتریــش. از جملــه 
ــد  فرصت هایــی کــه رودخانه هــای شــهری دارن
ــن آب  ــه حــوزه ی گردشــگری، تامی ــوان ب می ت
و حمل ونقــل اشــاره کــرد. حوزه هایــی کــه 
ــرف  ــه برط ــم ب ــد ه ــا می توان ــر آن ه ــز ب تمرک
ــاد  ــهر خرم آب ــکالت ش ــیاری از مش ــدن بس ش
ــی را  ــای بی بدیل ــم فرصت ه ــود و ه ــر ش منج
نصیــب مردمــان قانــع و ســخت کوش ایــن 
شــهر کوچــک زیبــا نمایــد. متاســفانه تاکنــون 
ــه  ــورد رودخان ــه در م ــی ک ــه ی پروژه های هم
انجــام گرفتــه یــا در حــال انجــام اســت، بــدون 
در نظــر گرفتــن چشــم انداز آینــده و آگاهــی از 

ایــن ظرفیــت نــاب صــورت گرفتــه و می گیــرد. 
ــای  ــه ج ــران ب ــران و تصمیم گی ــع مدی در واق
ــتر  ــدگار، بیش ــی مان ــه پروژه های ــیدن ب اندیش
بــه دنبــال برطــرف نمــودن مقطعــی مشــکالت 
ــث  ــکنی باع ــرد× ُمس ــن رویک ــه ای ــتند ک هس

ــت. ــده اس ــکالتی در آین ــدن مش ــه ش اضاف
در حــوزه ی تامیــن آب، با اینکه اســتان لرســتان 
ــتان های  ــه اس ــارش از جمل ــزان ب ــر می از نظ
ــه  ــا ک ــا از آن ج ــود، ام ــی می ش ــوردار تلق برخ
ــن  هرگــز برنامــه ی زیرســاختی مناســبی در ای

حــوزه بــه اجــرا درنیامــده اســت، روان آب هــای 
ــن اســتان پــس از شســتن خــاک و آســیب  ای
رســاندن بــه زیرســاخت ها، بــه ســرعت روانــه ی 
ــدهایی  ــت س ــوند و پش ــتان ها می ش ــایر اس س
کــه آنجــا ســاخته شــده، آرام می گیرنــد و 
ــه ارمغــان  ــرای مقصــد ب ــی ب مزیت هــای فراوان
می برنــد. ســال ها پیــش مدیرعامــل وقــت 
ــه  ــه ای لرســتان )ســیفی( در مصاحب آب منطق
ــه  ــادی ســد ســخن ب ــداد زی ــده از تع ــا نگارن ب
ــه ی  ــا در مرحل ــتان ی ــه در لرس ــان آورد ک می
کارشناســی قــرار داشــتند، یــا کلنگ شــان 
ــا رونــدی بســیار  بــه زمیــن خــورده بــود، یــا ب
الک پشــتی در حــال اجــرا بودنــد. »ســیفی« در 
پاســخ بــه ایــن پرســش نگارنــده کــه: »آیــا بهتر 
ــروژه  ــن همــه پ ــی ای ــه جــای کلنگ زن ــود ب نب
در حــوزه ی ســد، یکــی از آن هــا در دســتور کار 
ــان  ــد؟«، بی ــل می ش ــت و تکمی ــرار می گرف ق
ــن کار را  ــد ای ــورت هدفمن ــه ص ــا ب ــت: م داش

ــاختار  ــی در س ــم وقت ــون می دانی ــم، چ کرده ای
کشــور پــروژ  ه ای کلنگ زنــی و آغــاز شــود، 
دولــت موظــف بــه تخصیــص بودجــه و کمــک 
بــه تکمیــل آن می شــود و همیــن باعــث 
ــتان  ــارات، اس ــذب اعتب ــه ج ــود در زمین می ش
لرســتان هــم نصیبــی داشــته باشــد... . ســال ها 
ــور  ــازی کش ــه ی سدس ــائلی در زمین ــد مس بع
شــکل گرفــت و بســیاری از پروژه هــای لرســتان 
بــا توجیــه »غیراصولــی« بــودن، متوقــف شــدند 
و ماننــد بســیاری از مقاطــع، در ایــن حــوزه هــم 

ــه اصطــالح رشــته هایمان  ــی نبســتیم و ب طرف
پنبــه شــد.

ــم،  ــی ه ــی محیط ــگری و زیبای ــر گردش از نظ
رودخانــه ی خرم آبــاد در حــال حاضــر نــه 
تنهــا زیبایــی خاصــی نــدارد، کــه حجــم زیــاد 
ــود  ــواره وج ــتر آن هم ــه در بس ــی ک زباله های
دارد، باعــث شــکل گیری بــوی تعفــن و مناظــر 
زشــتی می شــود کــه چشــم هــر بیننــده ای را 

می دهــد. آزار 
از نظــر مشــکالت ترافیکــی و رفــت و آمــد نیــز 
ــده ای  ــکالت عدی ــا مش ــاد ب ــهروندان خرم آب ش
مواجــه هســتند کــه متاســفانه از آنجــا کــه نــه 
در گذشــته و نــه در زمــان حــال هیــچ برنامــه ی 
مــدون و کارشناسی شــده ای بــرای برطــرف 
نمــودن آن وجــود نداشــته و نــدارد، تبدیــل بــه 
چالشــی واقعــی شــده و بــا گذشــت زمــان بــر 
حجــم مشــکالت ناشــی از آن افــزوده می گــردد 
و هیــچ چشــم انداز روشــنی برایــش وجــود 

نــدارد.
بــرای  خرم آبــاد،  ورشکســته ی  شــهرداری 
تامیــن نیازهــای مالــی و حقوقــِی ســاختار 
ــن دادن  ــز ت ــی ج ــزرگ اش، راه ــون و ب ناهمگ
ــردن  ــوش ک ــه دل خ ــی و البت ــه تراکم فروش ب
ــن ســاخت و ســاز  ــم تخطــی از قوانی ــه جرای ب
ــرمایه دارانی  ــرای س ــر ب ــرف دیگ ــدارد. از ط ن
ــای  ــاز در محدوده ه ــه ساخت وس ــت ب ــه دس ک
غیرمجــاز می زننــد، مبلــغ جرایــم در نظــر 
ــه ارزش  ــه ب ــا توج ــون، ب ــده در قان ــه ش گرفت
ــازهای  ــاخت و س ــس از س ــه پ ــدی ک و درآم
غیرمجــاز نصیب شــان می شــود، بســیار ناچیــز 

ــت. ــه اس ــال به صرف ــا کام و طبیعت
آن هــا  بــه  کــه  معضالتــی  بــر  عــالوه 
ــه و  ــان رودخان ــال طغی ــر س ــد، ه ــاره ش اش
ــا  ــت آن ه ــدم مدیری ــا و ع ــراف روان آب ه انح
خســارت های جانــی و مالــی قابــل توجــه بــرای 

می زنــد. رقــم  خرم آبــادی  شــهروندان 
ــلیم و  ــل س ــر عق ــه اگ ــم ک ــم بگوی می خواه
ــران  ــوع مدی ــوی مجم ــه ای از س ــگاه مدبران ن
شــهر وجــود داشــته باشــد، صرفــا بــا اســتفاده 
از ظرفیــت رودخانــه ی خرم آبــاد، نــه تنهــا 
ــده  ــاد ش ــکالت ی ــه ی مش ــر هم ــم ب می توانی
ــاد  ــر ایج ــم از نظ ــه می توانی ــم، بلک ــق آیی فائ
اشــتغال هــم گام هــای بســیار ارزشــمندی 

ــم. برداری
اولیــن گام در ایــن راســتا، الیروبــی رودخانــه و 
جداســازی فاضــالب از آن اســت. بــا حفر بســتر 
رودخانــه و عمــق دادن بــه آن و البتــه بتن ریزی 
مناســب،  شــیب بندی  و  دیواره هــا  و  کــف 

ــار آب و جمــع آوری آن در  ــا مه ــوان ب می ت
ــه یــک ســد  ــه مثاب ــه، ب همــه ی بســتر رودخان
ــت  ــوان ظرفی ــر می ت ــن نظ ــود. از ای ــل نم عم
ــع  ــد« جم ــن »رودس ــی آب در ای ــل توجه قاب
ــم  ــال ه ــرم س ــل گ ــی در فص ــه حت ــود ک نم
ــام بســتر  ــودن تم ــر ب ــد. پ ــته باش ــود داش وج
رودخانــه از آب تمیــز، زیرســاخت مناســبی 
ــت. ــف اس ــاد مختل ــرداری در ابع ــرای بهره ب ب

رودخانــه ی  منظــره ی  گردشــگران،  بــرای 
زیــادی  تــا حــدود  پُرآبــی کــه می توانــد 
باعــث تهویــه ی هــوا و خنکــی آن در تابســتان 
گــردد، دلچســب اســت. در نظــر داشــته باشــید 
ــرم،  ــه در طــول ســال و بخصــوص فصــل گ ک
ــان  ــو، میزب محــدوده ی کوچــک دریاچــه ی کی

ــت. ــگران اس ــم از گردش ــه حج چ
ــی از آب  ــم قابل توجه ــا حج ــر ب ــوی دیگ از س
ــه  ــود ک ــم ب ــه مواجــه خواهی در بســتر رودخان
ــود، از آن  ــی موج ــای کم آب ــوان در وانفس می ت
ــن آب  ــه تامی ــی از جمل ــتفاده های مختلف اس

ــود. ــاورزی و... نم ــرب و کش ش
ــرآب،  ــزرِگ پُ ــبتا ب ــا و نس ــتر زیب ــن بس همی
ــت.  ــی اس ــرای قایق ران ــبی ب ــاخت مناس زیرس
توجهــی  قابــل  بخــش  می تــوان  واقــع  در 
وســیله ی  بــه  را  مســافران  جابجایــی  از 
داد  انجــام  آب  روی  بــر  و  »قایق تاکســی« 
ــهر،  ــی ش ــار ترافیک ــش ب ــر کاه ــالوه ب ــه ع ک
جذابیــت فراوانــی بــرای مســافران خواهــد 
داشــت و صــد البتــه باعــث ایجــاد اشــتغال  )در 
حــوزه ی گردشــگری، تفریحــی، پــرورش ماهــی 

می شــود. مســافران(  جابجایــی  و 
از ســوی دیگــر، وجــود ســدی عمیــق در مســیر 
رودخانــه باعــث کنتــرل روان آب هــای ناشــی از 
ــع در  ــا می شــود. در واق ــار آن ه ــی و مه بارندگ
فصــل بارندگــی و در زمانــی کــه هشــدار بــارش 
قابل توجــه وجــود دارد، می تــوان ایــن ســد 
ــای  ــتقبال از روان آب ه ــاده ی اس ــی و آم را خال

جدیــد نمــود.
ــن  ــرای چنی ــه ی اج ــد هزین ــده نمی دان نگارن
پــروژه ای چقــدر اســت، امــا گمــان نمــی رود در 
مقابــل خســارت هایی کــه همــواره به واســطه ی 
رودخانــه وجــود داشــته و دارد و همچنیــن 
ــودن  ــرف نم ــتقیم اش در برط ــذاری مس تاثیرگ
ــد. ــی باش ــم قابل توجه ــده، رق ــکالت عدی مش

ــدام  ــم اق ــن مه ــه ای ــوزانی ب ــه دلس ــد ک امی
ــیارش  ــای بس ــهروندان را از مزای ــد و ش نماین

گرداننــد. بهره منــد 
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بــه مناســبت چهلمیــن ســال پیــروزی انقــالب 
ــر1226  ــه فج ــارک ده ــام مب ــالمی و در ای اس
پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 8/500/000 
میلییــون ریــال کلنــگ زنــی و افتتاح میشــوند 
ــی و  ــگ زن ــروژه کلن ــداد 34 پ ــن تع ــه از ای ک

ــند. ــرداری میرس ــره ب ــه به ــروژه ب 1193 پ

ــادی و  ــوزه ی اقتص ــا در دو  ح ــروژه ه ــن پ ای
عمرانــی بــوده کــه بالــغ  بــر 80 درصــد آن هــا 

در حــوزه ی عمرانــی مــی باشــند.
ــا  ــروژه ه ــداد کل پ ــی تع ــوزه ی عمران در ح
ــاری 6/659/638  ــزان اعتب ــا می ــروژه ب 1040 پ
میلیــون ریالــی بــوده کــه از ایــن تعــداد 1009 

پــروژه قابــل افتتــاح و 31 پــروژه قابــل کلنــگ 
زنــی هســتند کــه میــزان اعتبــار هــر کــدام 
بــه ترتیــب 5/136/193 و 1/523/445 میلیــون 

ریــال مــی باشــد.
ــا  ــرح ب ــز 187 ط ــادی نی ــوزه ی اقتص در ح
ــون  ــذاری 2/135/280 میلی ــرمایه گ ــم س حج
ریالــی آمــاده ی افتتــاح و کلنــگ زنــی بــوده 
ــم  ــا حج ــرح ب ــداد 184 ط ــن تع ــه از ای ک
ــی  ــون ریال ــذاری 2/300/000 میلی ــرمایه گ س
ــرمایه  ــم س ــا حج ــرح ب ــاح و 3ط ــل افتت قاب
گــذاری 132/280 میلیــون ریالــی قابــل کلنــگ 

ــتند. ــی هس زن

اســتاندار لرســتان در جلســه ی شــورای اداری در 
خصــوص مشــکالت اقتصــادی بیــان کــرد: عــدم تالش 
مــا بــرای اصــالح و بهــم ریختــن ســاختارهایی کــه از 
قبــل در اقتصــاد بــوده باعــث شــده اســت کــه در ایــن 
حوزه در کشــور مشــکل داشــته باشــیم  و نتوانســته ایم 
انقــالب را بــه معنــای واقعــی کلمــه در حــوزه اقتصاد و 

حتــی بخــش اداری ایجــاد کنیــم.
ســید موســی خادمــی بــا اشــاره بــه تــورم و مشــکالت 
اقتصــادی موجــود، بخــش هایــی از ایــن مشــکالت را 

ــت و  ــران دانس ــاد ای ــاوری اقتص ــدم تاب ــه ع ــوط ب مرب
اظهــار کــرد: بهتریــن راهــکار در ایــن زمینــه، اقتصــاد 

مقاومتــی اســت کــه رهبــر بــر آن تاکیــد دارنــد.
ــای  ــه معن ــی ب ــاد مقاومت ــه اقتص ــان اینک ــا بی وی ب
اقتصــاد خودکفــا نیســت، تصریــح کــرد: اقتصــاد 
مقاومتــی اقتصــادی اســت کــه بــر اثــر فشــار نیروهــای 

ــود. ــکل نش ــار مش ــی دچ بیرون
خادمــی بعضــی مشــکالت اقتصــادی کشــور را ناشــی 
از وابســتگی بــه ســاختارهای بیرونــی و بخشــی دیگــر 
را مربــوط بــه مدیریــت دانســت و اظهــار کــرد:  بخــش 
ــوده و  ــع ب ــال رف ــکالت در ح ــن مش ــده ای از ای عم
ــودی طــی می شــود. ــه بهب ــز رو ب ــای ســخت نی روزه

ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه در لرســتان بــا 
همــکاری همــه ی اســتان ها شــرایط مناســبی برقــرار 
اســت اســت، افــزود: بــه دلیــل ایــن شــرایط مناســب 
ــی رود و  ــیه ها م ــمت حاش ــه س ــر ب ــا کمت ــرژی م ان
ــی  ــیار خوب ــه ی بس ــوزه ای نتیج ــر ح ــه ه از ورود ب
دریافــت کــرده ایــم کــه امیدواریــم ایــن جــو همدلی و 

همــکاری در اســتان ادامــه یابــد.
خادمــی بــا اشــاره بــه تعــداد، میــزان اعتبــار و حجــم 
ســرمایه گــذاری شــده در پــروژه هــای عمرانــی 
ــه  ــی در ده ــگ زن ــاح و کلن ــل افتت ــادی قاب و اقتص
ــی  ــه کلنگ زن ــاح ب فجــر امســال، گفــت: نســبت افتت
پروژه هــا در دهــه فجــر امســال یــک بــه چهــار اســت 
ــوده اســت کــه تعــداد افتتــاح  ــر ایــن ب و ســعی مــا ب

ــروژه هــا بیشــتر باشــد  پ

استاندارلرستان خبرداد:

افتتاح 1193 پروژه عمرانی و اقتصادی در دهه مبارک فجر

 مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده 
اســتانداری لرســتان گفــت: توجــه 
ویــژه بــه روســتاییان و اشــتغال زنــان 
روســتایی یکــی از دســتاوردهای مهــم 

ــت. ــالمی اس ــالب اس انق
ناهیــد پرویــز پــور روز شــنبه همزمــان 
ــا دومیــن روز از آغــاز دهــه فجــر در  ب
ــان  ــی زن ــی، ورزش ــنواره فرهنگ جش
روســتایی در مرکــز تربیتــی، فرهنگــی 
ــت: در دوران  ــار داش ــاد اظه ــرم آب خ
انقــالب اســالمی توجــه  از  پیــش 
اندکــی بــه روســتاییان می شــد و ایــن 

ــرار نداشــتند. قشــر در مســیر توســعه ق
وی گفــت: عــالوه بــر نبــود زیرســاخت هــای عمرانــی، امکانــات اولیــه هــم برای 
روســتاییان وجــود نداشــت همچنیــن در مســائل فرهنگــی و اجتماعــی شــاهد 

کمبودهــای بســیاری در روســتاها بــوده ایــم.
وی ادامــه داد: پیــش از انقــالب اســالمی 70 درصــد از جمعیــت روســتایی مــا 
ــان در حوزه هــای بهداشــت، ســالمت، ســواد  ــد و وضعیــت زن ــی ســواد بودن ب
آمــوزی و مــرگ و میــر مــادران و نــوزادان وضعیــت اســفناک را شــاهد بودیــم.
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری لرســتان گفــت: توجــه ویــژه بــه 
روســتاییان یکــی از دســتاوردهای مهــم انقــالب اســالمی اســت کــه پــس از 

ــده در حــوزه روســتا مواجــه شــدیم. ــا خدمــات ارزن انقــالب ب
ــش  ــت پوش ــتایی تح ــان روس ــد از زن ــون 90 درص ــه داد: اکن ــور ادام پرویزپ
ســالمت زنــان هســتند همچنیــن 9٥درصــد مــرگ و میــر مــادران و نــوزادان 

ــت. ــش یاف ــتاها 90 درصــد افزای ــای بهداشــت در روس ــه ه کاهــش و خان
ــه توانمندســازی  ــان روســتایی و توجــه ب ــدوق هــای خــرد زن وی گفــت: صن
زنــان روســتایی از دیگــر دســتاوردها انقــالب اســالمی بــود کــه بــا ســرمایه های 

انــدک خــود و حمایــت هــای دولــت ایجــاد شــد.
وی اضافــه کــرد: 68 صنــدوق خــرد زنــان روســتایی دو لرســتان وجــود دارد کــه 
عــالوه بــر اشــتغالزایی در حــوزه زنــان و کارآفرینــی بــرای ایــن قشــر، بــه زنــان 

اعتمــاد بــه نفــس داده شــد و قــدرت تصمیــم گیــری آنــان بــاال رفتــه اســت.
پرویزپــور بیــان کــرد: در تولیــدات کشــاورزی، بســته بنــدی محصــوالت غذایــی 
همچنیــن در کشــت زعفــران اقدامــات خوبــی در حــوزه زنــان صــورت گرفــت 
حتــی در بعضــی از صنــدوق هــای خــرد شــاهد برند ســازی محصــوالت در بین 

زنان روســتایی هســتیم.
وی گفــت: روســتاییان بــه دلیــل اینکــه چهــار پنجــم نیــاز کشــور را تامیــن می 
کننــد و یــک ســوم اشــتغال کشــور را بــر عهــده دارنــد نقــش مهمی در توســعه 
کشــور داشــته و زنــان بــا عالقــه و پشــتکار در بحــث صنــدوق هــای خــرد پیش 

قــدم هســتند و امیدواریــم شــاهد افزایــش ایــن صندوق هــا باشــیم.

گفــت:  لرســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
ــارات  ــل خس ــا دالی ــه ب ــئوالن در رابط مس
ــید  ــت اهلل س ــد. آی ــازی کنن ــیالب شفاف س س

احمــد میرعمــادی با اشــاره بــه ســیالب اخیر و 
خســارت بــه شهرســتان پلدختــر و خــرم آباد، 

ــرد: ــوان ک عن

 در ایــن حادثــه مردم متضــرر شــدند، آب وارد خانه ها، 
مغــازه هــا و ... شــد، در ایــن راســتا همدلــی، همــکاری، 
حضــور در صحنــه را از ســوی مســئولین شــاهد بودیــم 

کــه ایــن جــای تقدیــر و تشــکر دارد.
ــری  ــک س ــی ی ــکار عموم ــه در اف ــان اینک ــا بی وی ب
ســواالتی مطــرح اســت کــه مــن فعــال راجــع بــه آنهــا 

ــت:  ــم، گف قضــاوت و داوری نمــی کن
مــا ایــن ســواالت را مطــرح مــی کنیــم، مســئولین نیــز 

شــفاف ســازی کننــد، بــرای مــردم روشــنگری کنند.
آیت اهلل میرعمادی، بیان داشت:

 از جملــه ســواالتی کــه مطــرح بــوده ایــن اســت کــه 
در شــهر پــروژه زیــر گــذر بهارســتان و دو پــل را داریم، 
مــردم ســوال مــی کننــد آیــا اعتبــار ایــن پــروژه هــا از 
قبــل تامیــن شــده بــود یــا نــه؟ اگــر در نظــر گرفتــه 
شــده چــرا ســرعت عمــل نــدارد؟ اگــر اعتبــار نبــوده 

چــرا ســه پــروژه را داشــته ایــم؟
وی، ادامه داد: 

سوال دوم این است که آیا در ساخت این پلهای

ــا  ــت ی ــه اس ــورت گرفت ــانه ص ــد کار کارشناس  جدی
نــه؟ مــکان یابــی و جــا نمایــی مناســب انجــام گرفتــه 
اســت؟ آیــا تمــام اصــول ایمنــی و اســتانداردهای الزم 
ــه؟ امــروز مــی گوینــد در  ــا ن در نظــر گرفتــه شــده ی
کنــار پــل انقــالب بــا ایــن ارتفــاع یــک پــل کوچــک با 
ایــن ارتفــاع ســاخته شــده آیــا ایــن در آینــده مشــکلی 

بــه وجــود مــی آورد یــا نــه؟
جمعــه  امــام  و  لرســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
خرم آبــاد بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن ســواالت را مــردم 
دارنــد، مســئوالن بیــان کننــد کــه ایــن ارتفــاع پــل ها 
بــرای الیروبــی و ســیل هــای شــدید تــر از ایــن ســیل 
مناســب اســت؟ گفت: انســان عاقل و کارشــناس کاری 
انجــام مــی دهــد کــه ۱00 ســال بــه درد بخــورد، مردم 
مــی گوینــد یــک پــل ۱00 ســال پیش ســاخته شــده، 
کســی از آن ضــرر ندیــده امــا آقایــان دو پــل در حــال 

احــداث دارنــد کــه مــردم از آنهــا ضــرر مــی کننــد.
آیــت اهلل میرعمــادی، تاکیــد کــرد: اگــر مســئوالن در 

ایــن رابطــه جوابــی دارنــد پاســخ بدهنــد.

مدیرکل اموربانوان استانداری لرستان:

توجه به اشتغال زنان از دستاوردهای
 انقالب اسالمی است

نماینده ولی فقیه در لرستان:

مسئوالن در رابطه با دالیل خسارات سیالب شفاف سازی کنند

رودخانه خرم آباد 

 فرصت یا تهدید!
x کرم رضا تاج مهر



معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری لرســتان تأکیــد 
ــند  ــانه مدار باش ــد رس ــا بای ــط عمومی ه ــرد: رواب ک
نــه رســانه دار و یکــی از ضعــف هــای آن هــا رســانه دار 

بــودن اســت.
ــاد،  ــرداد از خرم آب ــری ۱7م ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
حبیــب اهلل خجســته پــور در جلســه مجمــع عمومــی 
روابــط عمومی هــای اســتان کــه بــا دســتور کار 
برگــزاری انتخابــات  شــورای هماهنگــی روابــط 
عمومی هــا و هماهنگــی برنامه هــای ویــژه دهــه 
ــرار  ــر برق ــرای بهت ــرد: ب ــان ک ــزار شــد، بی فجــر برگ
ــر  ــا مخاطبــان الزم اســت بیشــتر ب کــردن ارتبــاط ب
علــم روابــط عمومــی آشــنایی داشــته باشــیم و یــک 
ــود  ــتور کار خ ــد در دس ــدی را بای ــی ج آسیب شناس

ــم. ــرار دهی ق
وی بــا بیــان اینکــه ایــن عصــر، عصــر اطالعات اســت، 
ــای  ــه ج ــردم ب ــات م ــر  اطالع ــرد: در عص ــار ک اظه
ــرا در  نظــر  و گــزارش نیازمنــد اطالعــات هســتند زی
اطالعــات مقیــاس ارائــه میشــود کــه قابــل ســنجش 

اســت.
خجســته پور افــزود: در ایــن عصــر مــردم نیازمنــد دو 
ــزان  ــن می ــات و ای ــیژن و اطالع ــتند؛ اکس ــز هس چی

اهمیــت اطالعــات را میرســاند.
ــا بیــان اینکــه اگــر بنــا باشــد  ایــن مقــام مســئول ب
آســیبی متوجــه جمهــوری اســالمی شــود از ناحیــه 
رســانه هــا و ارائــه اطالعــات ناقــص بــه مــردم اســت، 
ــد  ــات نیازمن ــد اطالع ــث تولی ــرد: در  بح ــوان ک عن
نســبت، مقیــاس، ســنجش و دیگــر معیارهــای تولیــد 
ــات  ــد اطالع ــل تولی ــه مراح ــتیم ک ــات هس اطالع
شــامل جمــع آوری داده و اطالعــات، پــردازش آن هــا 
و انتشــار داده هــا و دیتاهــای جمــع آوری و پــردازش 

شــده اســت.
ــه اینکــه مخاطبیــن ایــن اطالعــات  ــا اشــاره ب  وی ب
دو دســته ی همراهــان و مخالفــان مــا هســتند، 
خاطرنشــان کــرد: مــا نیازمنــد مهندســی اطالعــات با 

ــن هســتیم. شــناخت مخاطبی
معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری لرســتان تصریــح 
ــان  ــا  از زب ــد حتم ــات نبای ــا و اطالع ــرد: داده ه ک

ــالع  ــای اط ــروزه در فض ــوند. ام ــان ش ــئولین بی مس
ــوع  ــب متن ــا مطال ــی ب ــراری حت ــم تک ــانی اس رس

ــدارد. ــی ن کارآی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مطلبــی را انتشــار دهیــم کــه 
بــر اســاس جمــع آوری داده هــا و پــردازش دقیــق آن 
هاســت  حتــی اگــر از زبــان مســئول نباشــد، گفــت: 
ــم  ــاید در عال ــت ش ــراژ و معروفی ــش تی ــدل افزای م
هنــر و ورزش نتیجــه ی مثبــت داشــته باشــد امــا در 
عالــم سیاســت و اقتصــاد و در جایــی کــه میخواهیــم 
ــواب  ــا ج ــه تنه ــدل ن ــن م ــود، ای ــا ش ــب اغن مخاط

نــداده بلکــه نتیجــه ی عکــس  میدهــد.
ــی  ــط عموم ــرد: رواب ــار ک ــئول اظه ــام مس ــن مق ای
بایــد رســانه مــدار باشــد نــه رســانه دار. امــروزه یکــی 
از ضعــف هــای روابــط عمومــی هــا ایــن اســت کــه 

ــد. رســانه دار شــده ان
خجســته پــور بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه مــردم بــه 
شــاخص و عــدد بــرای مقایســه کــردن نیــاز داشــته و 
دیگــر بــه حــرف هــا اعتمــاد ندارنــد، بیــان کــرد: برای 
تولیــد اطالعــات بایــد ســاده ســازی کــرده و مصــداق 

ســازی در دســتور کار قــرار بگیــرد.
وی افــزود: اطالعــات بایــد شــفاف باشــد زیــرا دو پهلــو 
بــودن آن ایجــاد شــبهه میکنــد همچنیــن اطالعــات 
بایــد جامــع و مانــع باشــد زیــرا نقــص آن ایجــاد ابهام 

. میکند
معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری لرســتان بــا بیان 
اینکــه بایــد قبــل از مخالفیــن، معاندیــن و منتقدیــن 
اطالعــات را تهیــه کــرده و ارائــه بدهیــم، تصریــح کرد: 
ــراد باعــث  ــن اف ــات توســط ای ــه و انتشــار اطالع تهی
ایجــاد القائاتــی میشــود کــه پــاک کــردن ایــن القائات 

انــرژی مضاعفــی را مــی طلبــد.
ــامی  ــرار  اس ــای تک ــه ج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بایــد بــه محتــوا بپردازیــم، خاطرنشــان کــرد: امــروزه 
در خصــوص بحــث ضعــف اطــالع رســانی، درگیــری 
ومشــکل از اســامی نبــوده بلکــه مربــوط بــه محتوامی 

باشــد.
ــم  ــر اس ــردن ب ــرد: زوم ک ــار ک ــور اظه ــته پ خجس
ــط  ــا کار رواب ــات ب ــت و تبلیغ ــغ اس ــخاص تبلی اش

ــت. ــاوت اس ــی متف عموم
ــوزه ی  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
روابــط عمومــی میتوانیــم اعتمادســازی کنیــم، تأکید 
ــد  ــط عمومــی هــا بای ــی رواب کــرد: خــط مشــی اصل

اعتمــاد ســازی باشــد.
ــا  ــتان ب ــتانداری لرس ــی اس ــی امنیت ــاون سیاس   مع
ــال  ــه دنب ــد ب ــی بای ــط عموم ــه رواب ــه اینک ــاره ب اش
تفهیــم چرایــی و چگونگــی خبــر باشــد، تصریــح کرد: 
وجــود رســانه تضمیــن کننــد ه نــوع اطالعاتــی اســت 
کــه روابــط عمومــی میخواهــد بــه دســت مخاطبیــن 

برســاند.

خبر اول

معاون سیاسی  امنیتی استانداری لرستان:

روابط عمومی ها باید رسانه مدار باشند

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری لرســتان 
تأکیــد کــرد: نیروهــای دســتگاه های امــدادی در 
ــورد  ــا در م ــد ام ــل کردن ــی عم ــر غیرت ــیالب اخی س

ــود. ــی ب ــتمان خال ــزات، دس تجهی
احمــد مرادپــور در ســتاد مدیریــت بحــران لرســتان بــا 
اشــاره بــه وقــوع ســیالب اخیــر در این اســتان بــه ویژه 
خــرم آبــاد، بیان کــرد: بــرای مواقــع بحران به سیســتم 

هشــدار دهنــده قــوی تــر نیــاز داریــم.
ــدادی  ــای ام ــتگاه ه ــالش دس ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
قابــل تقدیــر اســت، مخصوصــا کســانی کــه بــا لبــاس 
غواصــی بــه منــازل مراجعــه و ســاکنین را تخلیــه مــی 
کردنــد، تصریــح کــرد: ایــن بچــه هــا بــدون تجهیــزات 

غیرتــی کار کردنــد..
مرادپــور بــا تاکیــد بــر اینکــه ســوار شــدن بر بیــل لودر 
از نظــر اســتاندارد ممنــوع اســت، بــا ایــن لــودر افــراد را 
هــم انتقــال دادیــم، افــزود: خوشــبختانه اطالع رســانی 
ــردم ســاختمان  ــه م ــه هم ــود ک ــه حــدی خــوب ب ب
هــای همکــف را تــرک کــرده و در طبقــات باال مســتقر 

ند شد
ایــن مقام مســئول بــا اشــاره به اینکــه مدیریــت بحران 
مجموعــه ای اســت کــه در آن بایــد بــه یکدیگــر کمک 
کنیــم، اظهــار کــرد: در کنــار مردم بــودن در ایــن مواقع 
بســیار موثــر اســت و مدیــر باید در کنــار مردم باشــد و 
حــرف هــا را بشــنود، بــرای همیــن حقــوق مــی گیریم 

و پســت گرفتــه ایم.
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــتاندار لرس ــاون اس مع
ســیالب کشــته نداشــتیم و ایــن نکتــه ای مثبــت بــود، 
اظهــار داشــت: بــرای اتفاقــات بعــدی بایــد هماهنــگ 
ــم  ــه ای ــاد مســکن گفت ــرکل بنی ــه مدی ــر باشــیم؛ ب ت
سیســتم ارزیــاب بفرســتند، همیــن کــه برونــد در خانه 
مــردم یادداشــت کننــد چــه خســارتی وارد شــده مردم 

آرامــش پیــدا مــی کننــد.
مرادپــور بــا بیــان اینکــه اولیــن تقاضــا ایــن اســت کــه 
ــد،  ــی کنن ــه را ارزیاب ــن خان ــا آخری ــاب ت ــروه ارزی گ
ــن  ــا آخری ــر ت ــالل احم ــانی و ه ــش نش ــتان آت دوس
ــرد: در  ــح ک ــند، تصری ــردم باش ــار م ــد کن ــه بای لحظ
مــورد تجهیــزات، همــه دســتمان خالــی بــود. ســه یــا 
چهــار لــودر داشــتیم کــه بــرای این حجــم از خســارت 

ــدارد. ــی ن کافــی نیســت و کارای
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پــل هــای موقــت شــهر خــرم 
ــردم دردســر  ــرای م ــه ب ــار اســت ک ــن ب ــاد چندمی آب
درســت کــرده انــد، افــزود: پیشــنهاد مــن ایــن اســت 

کــه بعدازظهــر امــروز ایــن پــل هــا تخریــب شــوند.
ــا اشــاره بــه اینکــه قطعــا  معــاون اســتاندار لرســتان ب
خســارات وارد شــده میلیاردهــا تومان اســت، ادامــه داد: 
بایــد مستندســازی خوبــی در ایــن حوزه صــورت بگیرد 

تــا بتوانیــم اعتبــارات الزم را بگیریــم.

خبردوم

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان:

نیروهای امدادی درسیالب غیرتی عمل کردند
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مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور:

بسیاری معلول ایرانی و جانبازان در خانه 
یا آسایشگاه محصور شده اند

مدیــرکل دفتــر فنــی وزارت کشــور گفــت: بســیاری از معلولیــن ایرانــی و 
جانبــازان کشــورمان هنــوز در خانــه یــا آسایشــگاه محصــور شــده و قــادر 
بــه زندگــی مســتقل و مشــارکت در جامعــه همپــای شــهروندان نیســتند.

امیــر مغانلــو در اولیــن نشســت تخصصــی مناسب ســازی معاونیــن عمرانــی 
و مدیــران کل بهزیســتی منطقــه شــش کشــور کــه بــه میزبانــی لرســتان 
ــرد: بحــث  ــار ک ــزار شــد، اظه و در ســالن اجــالس بهزیســتی اســتان برگ
ــد؛  ــر باش ــد نظ ــش م ــه بخ ــا س ــازی ب ــا مناسب س ــط ب ــای مرتب چالش ه
بخــش اول وضعیــت موجــود جامعــه آمــاری معلولیــت بــوده کــه مخاطــب 
اصلــی و خواهــان مناسب ســازی هســتند و آســیب هایی کــه در ایــن گــذر 

از طــرف ایــن جامعــه قابــل لمــس اســت. 
ــه  ــرد مجموع ــازی و عملک ــوع مناسب س ــش دوم موض ــه داد: بخ وی ادام
ســتاد و دفتــر فنــی و برنامــه ریــزی عمرانــی وزارت کشــور بــه چــه صــورت 

بــوده اســت. 
مدیــرکل دفتــر فنــی وزارت کشــور اضافــه کــرد: مــردم و حکومت شــناخت 

تفصیلــی از وضعیــت موجــود جامعه داشــته باشــد.  
مغانلــو بــا اشــاره بــه اینکــه در دنیــا بطــور میانگیــن  ۱0 درصــد جمعیــت 
دارای معلولیــت اســت در کشــور مــا براســاس آمــار ســازمان بهزیســتی در 
ســال 96 بیــش از یــک میلیــون و 4۱٥ هــزار نفــر معلــول تحــت پوشــش 
ســازمان بــوده اســت، افــزود: ایــن تعــداد 2 درصد جمعیت کشــور محســوب 
ــا کم توانــی شــدید و خیلــی شــدید اســت.  می شــوند و شــامل معلولیــت ب
ــت و  ــا دق ــی، ب ــک اطالعات ــا ایجــاد بان ــد ب ــف بای ــن ضع ــه داد: ای وی ادام

ــود.  ــته ش ــی برداش ــرآورد منطق ــت و ب برداش
مدیــرکل دفتــر فنــی وزارت کشــور بــا بیــان اینکــه بســیاری از معلولیت هــا 
بــه شــکل اکتســابی و مــادرزادی هســتند، بیــان کــرد: بطــور مثــال حــوادث 
کار و بــی توجهــی بــه ایمنــی در کار منجــر به حــوادث و صدمه بــه کارگران 

می شود. 
مغانلــو بــا اشــاره بــه اینکــه در ســوانح جــاده ای ســاالنه در کشــور ۱7 هــزار 
نفــر فــوت می کننــد و بــاالی 30 هــزار نفــر در تصادفــات دچــار صدمــه و 
جراحــت می شــوند، گفــت: بــا ایــن آمــار بایــد متوجــه باشــیم کــه آمــار و 

ــل توجــه و جــدی در حــوزه معلولیــت مواجه ایــم.  ارقــام قاب
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بســیاری از معلولیــن ایرانــی و جانبــازان 
کشــورمان هنــوز در خانــه یــا آسایشــگاه محصــور شــده و قــادر بــه زندگــی 
مســتقل و مشــارکت در جامعــه همپــای شــهروندان نیســتند، تصریــح کرد: 
معلولیــت در جامعــه مــا محدودیــت اســت و موجــب آوار شــدن کوهــی از 

مشــکالت بــر ســر زندگــی حداقلــی ایــن افــراد می شــود. 
مدیــرکل دفتــر فنــی وزارت کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه در جامعــه امــروزی 
دیــدگاه عمومــی مــردم و دســتگاه ها بــه  معلولیــن و مجروحــان دیدگاهــی 
ــون و شــرع ایــن یــک  ــه لحــاظ قان کمکــی و خیریــه اســت در حالیکــه ب

وظیفــه و خدمــت الزم االجراســت. 
ــرون  ــهری و ب ــازی از درون ش ــب س ــدم مناس ــه ع ــان اینک ــا بی ــو ب مغانل
شــهری، دســترس پذیــری و تحــرک، عــدم مناسب ســازی محیطــی 
ــد  ــا ســاختمان ها از فضــای خصوصــی مانن ــه ت ــی گرفت ــای جمع از فضاه
ســرویس های بهداشــتی تــا اماکــن عمومــی ماننــد مراکــز خریــد و ادارات، 
عــدم فرهنــگ ســازی مناســب، نگاه هــای نامانــوس و ترحــم و عــدم فراهــم 
ــع و  ــه موان ــه از جمل ــارکت در جامع ــور و مش ــاش و حض ــردن کار و مع ک
ــه  ــت: ب ــت، گف ــازان اس ــن و جانب ــه معلولی ــش روی جامع ــای پی چالش ه

ــم.  ــی بوده ای ــطحی و مقطع ــای س ــال راه حل ه دنب
ــا بیــان اینکــه  40 درصــد کارگاه هــای ایــران ایمنــی الزم را ندارنــد،  وی ب
تصریــح کــرد: بــه دنبــال برخوردهــای ســطحی، مقطعــی و خیریــه ای بــرای 

ــم.   ــن بوده ای معلولی
مدیــرکل دفتــر فنــی وزارت کشــور بــا بیــان اینکــه عــدم دقــت در طراحــی 
و اجــرا و مناسب ســازی برخــی ســاختمان ها، مشــکالتی را بــرای معلولیــن 
بــه وجــود آورده اســت کــه ضــرورت دارد زمینــه شــکوفایی و رشــد جامعــه 
معلــول فراهــم شــود، اضافــه کــرد: بــرای افــراد دارای معلولیــت کــه دچــار 
زخــم بســتر بــوده و یــا بــه علــت بیماری هــای مختلــف نیازمنــد اســتفاده 
از داروهــای مختلــف، پروتــز، دســت و پــای مصنوعــی، ســمعک، ویلچــر و... 

هســتند در ایــن راســتا تمهیــدات الزم دیــده نشــده اســت. 
مغانلــو بــا اشــاره بــه اینکــه در شــش ماهــه ســال 97، ٥۱ جلســه اســتانی 
مناســب ســازی بــا 4۱3 مصوبــه و 662 جلســه را شــاهد بوده ایــم، افــزود: 
رعایــت  را  مناسب ســازی  نظارتــی  لیســت های  چــک  شــهرداری ها 
ــد  ــا و ســاختمان ها بای ــزی و طراحــی ابنیه ه ــا در برنامه ری ــزام م ــد؛ ال کنن

ــد.  ــازی باش مناسب س
وی عنــوان کــرد: دســترس پذیری موضــوع روز اســت و مقیــاس آن 
ســاختمان نبــوده بلکــه شــهر اســت و ایــن مهــم زیــر بحــث مناسب ســازی 

ــت.  ــت اس ــا در اولوی ــازی قطع ــت و مناسب س اس
مدیــر کل دفتــر فنــی وزارت کشــور بــا تاکیــد براینکــه بــرای مناسب ســازی 
نیــاز اســت در موافقت نامه هــای عمرانــی اعتبــار پیش بینــی شــود، گفــت: 
ــررات اســت و دســتگاه های  ــوده از جنــس مق ــگ ب مناســب ســازی کدین
ــاالنه  ــه س ــود بودج ــاختمان های موج ــازی س ــرای مناسب س ــی ب اجرای

تعمیــر و نگهــداری دارنــد.  
مغانلــو بــا بیــان اینکــه لحــاظ کــردن مقــررات مناسب ســازی بــه 
جــز طرح هــای موضعــی انجــام می شــود، گفــت: ضوابــط و مقــررات 
ــا در  ــاره م ــد دوب ــه تاکی ــازی ب ــود و نی ــت ش ــد رعای ــازی بای مناسب س

ــت.  ــج نیس ــاده پن ــیون م کمیس
ــد  ــر در ســاختمان های اداری حتمــا بای  وی عنــوان کــرد: آسانســور و باالب

دیــده شــود. 
ــتان های  ــز اس ــه بج ــان اینک ــا بی ــور ب ــی وزارت کش ــر فن ــرکل دفت مدی
ــد  ــم، ۱۱ درص ــد، ق ــه و بویراحم ــاه، کهکیلویی ــالم، کرمانش ــتان، ای لرس
شــهرداری های اســتانهای سراســر کشــور در حــال حاضــر بطــور مکانیــزه 
ــی مناسب ســازی هســتند، مطــرح کــرد: 62  مجــری چــک لیســت نظارت
درصــد از شــهرداریها مجــری غیــر مکانیــزه و دســتی چــک لیســت نظارتــی 
ــی  مناسب ســازی هســتند و 2٥ درصــد شــهرداری ها چــک لیســت نظارت

مناسب ســازی را لحــاظ نمی کننــد. 
مغانلــو گفــت: ضرورت هــای حرکــت بــرای بهبــود وضعیــت، فرهنگ ســازی 
ــم اقشــار،  ــرای تمای ــر ب مناســب در جامعــه و نهادینــه ســازی حقــوق براب
عــادی ســازی حضــور همــه معلولیــن در جامعــه بجــای قهرمــان پــروری 
تعــداد کمــی از آنــان، فراهــم کــردن کار و امــرار معــاش، کاهــش ســرعت 
زندگــی و رعایــت نظــم و قانــون بــرای ورود معلولیــن بــه جامعــه و... هســتند.

خبر ویژه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: 213 
پروژه سازمان جهاد کشاورزی استان با اعتباری 
بالغ بر 123/100/000 میلیارد تومان به مناسبت 

دهه مبارک فجر امسال آماده افتتاح است.

عبدالرضــا بــازدار بــا بیــان اینکــه  2۱3 پــروژه در دهــه 
فجــر امســال آمــاده افتتــاح اســت، بیــان کــرد: ایــن 
پــروژه هــا در حــوزه هــای آب و خــاک، دام و طیــور، 
شــیالت، باغبانــی، صنایــع تبدیلــی، امــور عشــایری و 
منابــع طبیعــی مــی باشــند.وی با بیــان اینکــه مجموع 
میــزان اعتبــار این پــروژه هــا بالــغ بــر ۱23/۱00/000 
میلیــارد تومــان اســت، افــزود: بیشــترین میــزان اعتبار 
ــا میــزان ۱60/69٥/ 6 میلیــارد تومــان مختــص بــه  ب

ــزان  ــا می ــار ب ــن اعتب ــاک و کمتری ــوزه ی آب و خ ح
26/4٥0 میلیــارد تومــان مختــص بــه حــوزه ی 

شــیالت بــوده اســت.
بــازدار بــا اشــاره بــه تعــداد کل ایــن پــروژه هــا اظهــار 
کــرد: تعــداد پــروژه هــای مختــص بــه هــر حــوزه بــه 

تفکیــک ذیــل اســت؛
حــوزه ی آب و خــاک 70 پــروژه، حــوزه ی دام و طیــور 
ــوزه ی  ــروژه، ح ــیالت ٥ پ ــوزه ی ش ــروژه، ح ۱۱0 پ
باغبانــی 3 پــروژه، حــوزه ی صنایــع تبدیلــی 6 پــروژه، 
حــوزه ی امــور عشــایری 7 پــروژه و حــوزه ی منابــع 
طبیعــی ۱2 پــروژه بــوده کــه کمتریــن آن هــا مختص 
بــه حــوزه ی باغبانــی و بیشــترین تعــداد آن مختــص 

بــه حــوزه ی دام وطیــور اســت.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه بحــث اشــتغالزایی تصریــح 
ــورد  ــا 64۱ م ــروژه ه ــن پ ــطه ی ای ــه واس ــرد: ب ک
ــه تفکیــک؛ در حــوزه  ــم کــه ب اشــتغالزایی داشــته ای
ــور  ــوزه ی دام و طی ــورد، در ح ــاک 3۱2م ی آب و خ
2۱2مــورد، در حــوزه ی شــیالت 2٥ مــورد، در حــوزه 
ی باغبانــی 32 مــورد و در حــوزه ی صنایــع تبدیلــی 

ــوده اســت. ــورد ب 60 م
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی لرســتان در خصوص 
خانــوار بهــره منــد خاطرنشــان کــرد: در حــوزه ی آب 
ــایری ٥67  ــور عش ــوزه ی ام ــاک 2970 و در ح و خ

خانــوار بهــره منــد داشــته ایــم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعالم کرد:

افتتاح 213 پروژه سازمان جهاد کشاورزی استان در دهه مبارک فجر

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف

وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:

کالســه 392/97 رای 6٥33 مورخــه 97/9/۱0 بنــام طوبــی ســگوند فرزنــد نجــف ششــدانگ یــک بــاب عمــارت بــه مســاحت2۱2/73 متــر مربــع ۱0 اصلــی بخــش 2 
خروجــی از مالکیــت اقــای شمشــیر گلــه دار

رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه ۱٥ روز جهــت اطالع 
مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا 
اعتــراض دارنــد از تــار یــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها  از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــأ بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم 
آبــاد تســلیم دارنــدو برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصالح 
اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی بــا  ارائه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت  مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد 

شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بود.م/الــف: 4۱٥٥٥9٥
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱397/۱۱/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/۱۱/۱7
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رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف

وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:

پرونــده کالســه ٥6۱رای ۱006467 مورخــه 97/9/7 بــه تقاضــای فرشــید امانــی فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب عمــارت بــه مســاحت97/76 متــر 
مربــع مجــزی شــده از پــالک 22-اصلــی واقــع در  بخــش دو خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه ) رســمی ( علــی غافــل میــر دریکونــد

رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد، مراتــب در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه ۱٥ روز جهــت اطــالع 
مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچه اشــخاص نســبت به مــورد تقاضا 
اعتــراض دارنــد از تــار یــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها  از تاریــخ الصــاق بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را کتبــأ بــه اداره ثبــت اســناد و امالک شهرســتان خرم 
آبــاد تســلیم دارنــدو برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض و مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی 
ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر ایــن صــورت 
متقاضــی بــا  ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت  مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول 

رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بود.م/الــف: 4۱٥٥٥69
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱397/۱۱/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/۱۱/۱7
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مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب کشــور گفت: 
در صــورت حــل شــدن مســائل تحریمــی، اجرای  ســد 

معشــوره بــا جدیــت پیگیــری می شــود.
محمــد حــاج رســولی هــا بیــان کــرد: لرســتان جــزو 
اســتان هایــی بــود کــه شــاید تــا قبــل از برنامــه پنجم 
در حــوزه طــرح جامــع اجــرای ســازه های ســد ســازی 
عقــب بــود امــا در برنامــه پنجم ۱۱ ســد را در لرســتان 
ــا  ــوع ب ــن موض ــه ای ــد ک ــد، هرچن ــاماندهی کردن س

شــرایط بــد مالــی مصــادف شــد..
ــا بیــان اینکــه از آن زمــان پــروژه هــای زیــادی  وی ب
شــروع و کلنــگ زدنــی شــدند، افــزود: ســد مــروک و  
ایوشــان افتتاح شــدند و ســد آبســرده که محــل تامین 

آب شــرب بروجــرد اســت کلنــگ زده شــد.
حــاج رســولی هــا اظهارکــرد: در خصــوص ســد تنــگ 
معشــوره و بازنگــری تخصیــص آب بحــث هــای 
ــی دو  ــت  در یک ــت و در نهای ــود داش ــددی وج متع

ــد. ــی ش ــص نهای ــر تخصی ــال اخی س
ایــن مقــام مســئول  بــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن در 
خصــوص ســد تنــگ معشــوره بــه مباحــث بــد مالــی 
برخــورد کردنــد، تصریــح کــرد: در حال حاضر شــرکت 

آب نیــرو کــه یــک شــرکت بــزرگ ســد ســازی اســت 
مباحــث فاینانــس ایــن ســد را پیگیــری می کنــد و در 
صــورت حــل شــدن مســائل تحریمــی، اجــرای  ســد 

معشــوره بــا جدیــت پیگیــری مــی شــود.
ــا بیــان اینکــه بــه لحــاظ نقشــه،  مشــخصات و  وی ب
ضــرورت احــداث ســد تنــگ معشــوره بحــث خاصــی 
وجــود نــدارد، عنــوان کــرد: آخریــن ابــالغ تخصیــص 
ایــن ســد ۱00 میلیــون مترمکعــب اســت کــه ســال 
ــور ۱30  ــر کش ــد پذی ــم آب تجدی ــل حج ــای قب ه
میلیــارد مترمکعــب بــود امــا در حــال حاضــر بیشــتر 
از ۱00 میلیــارد مترمکعــب نیســت و بــه همیــن دلیل 

تخصیــص آب ســدها را کاهــش دادیــم.
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب کشــور 
ــازده ســال شــاهد  خاطرنشــان کــرد: امــروز بعــد از ی

ــتیم. ــالی هس ترس
ــه اینکــه ٥4 درصــد حجــم مخــازن  ــا اشــاره ب وی  ب
ســدهای کشــور پــر اســت، گفــت: 28 ســد تــا پایــان 
ــه  ــام ده ــوند و در ای ــدار می ش ــم وارد م ــه شش برنام
فجــر نیــز 3 ســد در کشــور بــه بهره بــرداری میرســند 
کــه حجــم مخــزن آن هــا ٥20 میلیــون مترمکعــب 

اســت.
حــاج رســولی هــا عنــوان کــرد: ۱72 ســد بــزرگ در 
ــا ٥۱  ــزن آن ه ــم مخ ــه حج ــود دارد ک ــور  وج کش
میلیــارد مترمکعــب اســت و در حال حاضــر ٥4 درصد 

حجــم مخــازن ســدهای کشــور پــر اســت.
ــی  ــف اجرای ــد در ردی ــه ۱04 س ــان اینک ــا بی وی ب
قــرار دارنــد کــه پــروژه 66 مــورد آن هــا فعــال اســت، 
تصریــح کــرد: بقیــه ایــن ســدها بــه دلیــل محدودیــت 
ــه  ــا ب ــاد ت ــا بازنگــری در ابع ــار و ی در تخصیــص اعتب

ــد. حــال اجرایــی نشــده ان

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشورخبر داد:
اجرای سد معشوره در صورت حل مسائل تحریمی

هم زمان با سراسر کشور
عملیات اجرایی 1100 طرح عمرانی 

زودبازده در لرستان آغاز شد
فرمانــده ســپاه حضــرت ابوالفضــل)ع( لرســتان از آغــاز 
عملیــات اجرایــی یــک هــزار و ۱43 طــرح عمرانــی و 
ــان  ــتان هم زم ــن اس ــازده در ای ــی زودب محرومیت زدای

بــا سراســر کشــور خبــر داد.
ســردار مرتضــی کشــکولی بــا اشــاره بــه آغــاز عملیات 
اجرایــی 40 هــزار پــروژه عمرانــی و محرومیــت زدایــی 
ــازده در کشــور توســط ســپاه پاســداران انقــالب  زودب
اســالمی اظهــار داشــت: ســهم اســتان مــا از 40 هــزار 
ــروژه  ــزار و ۱43 پ ــک ه ــی؛ ی ــت زدای ــروژه محرومی پ

اســت وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح هــا در موضوعات 
اجتماعــی، فرهنگــی، ســالمت و بهداشــت، آموزشــی، 
کشــاورزی و ورزشــی اســت، تصریــح کــرد: بــا اجــرای 
ایــن پــروژه هــا در رســته هــای ابنیــه، راه، بــرق، انتقال 
و توزیــع آب، قنــات، آبخیــزداری، ابنیه ورزشــی و ... کار 
مــی شود.کشــکولی بــا تاکیــد بر اینکــه با ســازماندهی 
ــا اســتفاده از 8٥0  کــه از امــروز انجــام مــی شــود و ب
گــروه جهــادی عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه هــا آغــاز 
ــرفت و  ــرارگاه پیش ــن ق ــزود: همچنی ــود، اف ــی ش م
آبادانــی ســپاه نیــز در اجــرای ایــن طــرح ها مشــارکت 
دارد، کمااینکــه در حــال حاضــر نیــز محرومیــت زدایی 

از 7 دهســتان را در دســتور کار دارد.
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ــت:  ــتان گف ــرکت گاز لرس ــل ش ــر عام مدی
ــه  ــتا در ده ــه 200روس ــانی ب ــرح گازرس ط
ــرداری مــی رســد. ــه بهــره ب فجــر امســال ب

غالمرضــا لطفعلیــان در آســتانه چهل ســالگی 
انقــالب اســالمی در نشســت خبــری بــا 
اصحــاب رســانه کــه در ســالن جلســات خانــه 
معلــم برگزار شــد عنــوان کرد: ســال گذشــته 
ــام  ــی انج ــیار خوب ــات بس ــتان اقدام در لرس
شــده کــه در همیــن راســتا در هفتــه دولــت 
عملیــات گازرســانی 204روســتا و شــهر 
درب گنبــد بــه اتمــام رســیده و همچنیــن از 
2٥شــهر اســتان، عملیات گازرســانی 24شــهر 
اســتان صددرصــد بــه اتمــام رســیده و فقــط 

ــده اســت. ــاد مان شــهر شــول آب
ــت: در  ــتان گف ــرکت گاز لرس ــل ش مدیرعام
دهــه فجــر ســال گذشــته عملیــات افتتاحیــه 
گازرســانی بــه ۱33روســتای اســتان لرســتان 
داشــته ایــم و پــس از آن هــدف گــذاری کردیم 
کــه عملیــات گازرســانی بــه 4٥0روســتا را بــه 
اتمــام برســانیم و بــا برنامــه ریــزی هــای انجام 
شــده در شــش ماهــه اول امســال گازرســانی 

بــه 204روســتا بــه پایــان رســید.
ــا  ــان اینکــه شــرکت گاز لرســتان ب ــا بی وی ب
وجــود تمامــی ســختی هــا تــا بــه امــروز بیش 
از 8/94 درصــد جمعیــت اســتان را از نعمــت 

وجــود گاز برخــوردار کــرده اســت.
لطفعلیــان افــزود: در دهــه فجــر امســال 
ــتا  ــر 200 روس ــغ ب ــانی بال ــات گازرس عملی
ــدو  ــد ش ــاح خواهن ــیده و افتت ــام رس ــه اتم ب
همچنیــن در ســال 97 عملیــات گازرســانی به 
200 صنایــع خــرد و کالن بــه اتمــام رســیده 
کــه از ایــن تعــداد گازرســانی ۱36صنایــع در 

ــد شــد. ــاح خواهن ــه فجــر افتت ده
وی تصریــح کــرد: بالغ بــر ۱٥0 میلیــارد تومان 

جهــت گازرســانی بــه 207روســتا و ۱37واحــد 
صنعتــی هزینــه شــده و در هفتــه دولــت نیــز 
ــه  ــان مجــدد هزین ــارد توم ــا ۱30میلی ۱20 ت
کــرده ایــم کــه ســرمایه گــذاری بســیار خوبــی 
توســط شــرکت ملــی گاز در اســتان لرســتان 

انجــام شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان خاطرنشــان 
ــا توجــه بــه بــاال بــودن حجــم کار در  کــرد: ب
شــرکت گاز لرســتان از مقامات ارشــد شــرکت 

ملــی گاز و اســتاندار لرســتان اجــازه گرفتیــم 
ــر  ــه فج ــود در ده ــا ب ــه بن ــتایی ک 83روس
امســال کلنــگ زنــی شــود بعــد از دهــه فجــر 
انجــام دهیــم و همچنیــن هــدف گــذاری کرده 
ایــم در ســال 98 عملیــات گازرســانی بــه 330 

روســتای باقــی مانــده را بــه اتمــام برســانیم.
وی بــا اشــاره از مطالبــات شــرکت گاز از 
مشــترکین اظهــار داشــت: در شــرکت گاز 
اســتان لرســتان اقدامــات بســیار خوبــی جهت 
ــام  ــات انج ــول مطالب ــازی و وص ــگ س فرهن
شــده ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه گرفتــن 
ــتان کار  ــع در اس ــردم و صنای ــات از م مطالب

ــت. ــختی اس ــیار س بس
افــزود:  لرســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
ــارد  ــر 70میلی ــغ ب ــتان بال ــرکت گاز لرس ش
ــع دارد و بیشــترین  ــات از صنای ــان مطالب توم
مطالبــات از کارخانــه ســیمان دورود و نســاجی 

ــت. ــرد اس بروج
لطفعلیــان در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
اســتان لرســتان پــس از اتمــام گازرســانی بــه 
330روســتای باقــی مانــده تــا پایــان ســال 98 
اســتان لرســتان بــه عنــوان اســتان ســبز بــه 

کشــور معرفــی میشــود.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان در نشست خبری با اصحاب رسانه  مطرح کرد

بهره برداری از طرح گازرسانی به 200روستا لرستان در دهه فجر

ــن؟  ــی میگ ــردم چ ــه؟ م ــاد خون ــر بی ــر دی ) دخت
ــردم چــی میگــن؟ ، چــرا  ــده؟ م ــد بخن ــر بلن ، دخت
لبــاس ایــن مدلــی یــا ایــن رنگــی پوشــیدی؟ مــردم 
چــی میگــن؟ ، نمیخــوای ازدواج کنــی؟ مــردم چــی 
میگــن؟ ، ایــن رشــته ی درســی رو انتخــاب کــردی؟ 
مــردم چــی میگــن؟ ، چــرا انقــدر دوران نامزدیتــون 
ــا  ــه ب ــن؟ ، جهیزی ــی میگ ــردم چ ــد؟ م ــی ش طوالن
ــم؟  ــه ک ــن؟ ، مهری ــی میگ ــردم چ ــم؟ م ــه ک هزین
مــردم چــی میگــن ، طــالق؟ مــردم چــی میگــن؟ ، 
اینجــوری حــرف نــزن، اینجــوری راه نــرو، اینجــا نــرو، 
اونجــا نــرو، اینــکارو نکــن، اونــکارو نکــن، مــردم چــی 

ــن؟ و... و... و... ( میگ
هــر کــدام از مــا در طــول زندگــی یــا حتــی در طــول 
شــبانه روز چندیــن بــار حــرف هایــی از ایــن قبیــل 
ــا مخصوصــا مناطــق  ــه ی م ــم. در  جامع شــنیده ای
طایفــه ای متاســفانه مــردم محوریــت زندگــی خــود 
را بــر پایــه ی حــرف مــردم قــرار داده انــد و بــر ایــن 
اســاس زندگــی میکننــد. تــا حــدی بــه ایــن مســئله 
بهــا داده شــده اســت کــه حتــی در بســیاری مــوارد 
ــرف  ــگیری از ح ــل پیش ــه دلی ــود را ب ــایش خ آس
ــق  ــه ح ــاری ک ــت داده و آزادی و اختی ــردم از دس م
ــرای ســبک زندگــی خصوصــی  ــرد ب ــر ف انســانی ه
اســت را قربانــی پیشــگیری از حــرف مــردم میکنیــم. 
ــر  آزادی هــر فــرد تــا جایــی اســت کــه لطمــه ای ب
چارچــوب قوانیــن جامعــه وارد نکنــد اما حــرف مردم 
تــا جایــی پیــش رفته کــه حتــی در تصمیمــات برای 
خصوصــی تریــن مســائل زندگــی فــرد تأثیر گذاشــته 

اســت.
حــرف مــردم دالیــل متفاوتــی داشــته کــه در 
بســیاری مــوارد دخالــت هــای بــی جــا و یــا حــرف 
هایــی از روی کینــه و حســادت اســت و بــا نصیحــت 
ــی دارد. ــی اساس ــورت تفاوت ــوزانه و مش ــای دلس ه

امــا ایــن مــردم چــه افــرادی هســتند و چــرا بــه خــود 
ــم شــخصی  ــه حری ــن حــد ب ــا ای ــد ت اجــازه میدهن
یــک نفــر تجــاوز کننــد؟ ایــن مردم خــود ما هســتیم 
کــه بــه خود اجــازه میدهیــم در مــورد هر مســئله ای 
صحبــت کنیــم و حــرف هــا و دخالــت هــای بیجــای 
اقوام دور و نزدیک، همســایگان، آشــنایان، دوســتان و 
... حــرف مــردم اســت. متأســفانه گمــان میکنیــم که 
بــا ســکوت در مقابــل ایــن افــراد و مطابــق میــل آن 
هــا عمــل کــردن بــه آن هــا احتــرام میگذاریــم امــا 
بــا ایــن ســکوت و رفتــار تنهــا بــه ایــن افــراد اجــازه 

ــتر در  ــم بیش میدهی
شــخصی  زندگــی 
ــرده و  ــت ک ــا دخال م

اظهــار نظــر کننــد.
زندگــی  بــه  اگــر 
نــگاه  اطرافیــان 
کنیــم بــه وضــوح 
میشــویم  متوجــه 
ــرف  ــرات ح ــه تأثی ک

مــردم نــه تنهــا ســازنده نبــوده بلکــه بدتریــن ضربــه 
بــه آســایش افــراد اســت. بــه عنــوان مثــال زنــی کــه 
از زندگــی زناشــویی خــود راضی نیســت و بــه دالیلی 
از جملــه عــدم تفاهــم، اعتیــاد، مشــکالت اخالقــی و 
بددهنــی، شــک هــای نابجــا و... مشــکالتی اساســی 
ــردم  ــه، حــرف م ــام مطلق ــرس از ن ــل ت ــه دلی دارد ب
و نــگاه بــد جامعــه بــه ایــن واژه مجبــور بــه تحمــل 

ــود. ــرایط میش ش
ــواده  ــع میشــود و خان ــاوز واق ــورد تج ــه م ــردی ک ف
ی او بــه دلیــل حــرف مــردم و تــرس از بــی آبرویــی 
از شــکایت پیگیــری ایــن مســئله منصــرف میشــوند 
ــواده  ــوع را از خان ــن موض ــی ای ــرد حت ــأ ف ــا گاه و ی
ــه فــرد  ــه تنهــا ب ی خــود مخفــی میکنــد. اینــکار ن
مذکــور لطمــه میزنــد بلکــه بــه فــرد جنایتــکار ایــن 
اجــازه را میدهــد کــه آزادانــه و بــا خیالــی راحــت بــه 
ــاج  ــرد ب ــا حتــی از ف شــرارت خــود ادامــه دهــد و ی

خواهــی کنــد.
ــر  ــم ب ــواده آن ه ــرار خان ــل اص ــه دلی ــه ب ــردی ک ف
مبنــای حــرف مــردم از عالیــق خــود دســت میکشــد 
و بــه دنبــال رشــته تحصیلــی یــا شــغلی میــرود کــه 
ــن  ــر ای ــا ب ــدارد تنه ــه آن ن ــه ای ب ــه عالق هیچگون
دلیــل کــه مــردم نگوینــد آن فــرد بــی عرضــه بــود 

نیــز یکــی دیگــر از قربانیــان حــرف مــردم اســت.
ــه  ــم متوج ــگاه کنی ــان ن ــه اطرافم ــت ب ــا دق ــر ب اگ
میشــویم کــه همــه ی مــا بــه گونــه ای قربانــی حرف 
مــردم شــده ایــم و چــه آزادی هــا و عالیقــی را کــه به 

خاطــر حــرف مــردم از دســت نــداده ایــم.
از خودمــان شــروع کنیــم و ایــن مطلــب را ملکــه ی 
ذهنمــان قــرار دهیــم؛ همانگونــه کــه مــا بــه خودمان 
ــم آن  ــران را میدهی ــی دیگ ــت در زندگ ــق دخال ح
هــا نیــز ایــن حــق را بــه خودشــان میدهنــد تــا در 

زندگــی و تصمیمــات مــا دخالــت کننــد.

شــورای  اندیشــی  هــم  نشســت  اولیــن 
ــن  ــی بی ــای علم ــروه همکاریه ــردی گ راهب
المللــی دانشــگاه لرســتان، بــه ریاســت دکتــر 

ــد. ــزار ش ــزی، برگ ــرو عزی خس
ــن  ــاه، ای ــن م ــنبه، ۱4 بهم ــح روز یکش صب
نشســت، در محــل  حــوزه ریاســت دانشــگاه 

ــد. ــزار ش ــتان، برگ لرس
رئیــس شــورای راهبــردی گــروه همکاریهــای 
علمــی بیــن المللــی دانشــگاه لرســتان، دکتــر 
خســرو عزیــزی، در ایــن نشســت، بــر ارتقــای 
ــه  ــتان در زمین ــگاه لرس ــاختهای دانش زیرس
ــن  ــد بی ــت بُع ــت تقوی ــف، جه ــای مختل ه

ــد نمــود. ــی دانشــگاه لرســتان، تأکی الملل
ــای  ــرد: توانمندیه ــح ک ــزی تصری ــر عزی دکت
دانشــگاه لرســتان در جهــت تقویــت بُعــد بین 
ــش،  ــش از پی ــتی بی ــگاه، بایس ــی دانش الملل

ــا یابنــد.پ ارتق
ــترش  ــزود: گس ــتان اف ــگاه لرس ــس دانش رئی
همکاریهــای بیــن المللی دانشــگاه لرســتان در 
جهــت تقویــت بُعــد بیــن المللــی دانشــگاه و 

بســط دیپلماســی علمــی اســت.
ــت  ــرای تقوی ــرد: ب ــزی تشــریح ک ــر عزی دکت
بعــد بیــن المللــی دانشــگاه، بایــد شــاخصهای 
مــورد نظــر را در همــه زمینــه هــا ارتقــا داد.   
ــای  ــروه همکاریه ــردی گ ــورای راهب ــر ش دبی
علمــی بیــن المللــی دانشــگاه لرســتان، حجت 
االســالم و المســلمین دکتــر حبیــب حاتمــی 
کــن کبــود نیــز بــر افزایــش همکاریهــای بیــن 
المللــی دانشــگاه لرســتان تأکیــد کــرد و گفت: 
خوشــبختانه اقدامــات خوبــی در ایــن زمینه در 

دانشــگاه لرســتان انجــام شــده اســت.
حجــت االســالم و المســلمین دکتــر حاتمــی 
گســترش  کــرد:  تصریــح  کبــود،  کــن 
ــی دانشــگاه لرســتان  ــن الملل ــای بی همکاریه
ــی و  ــای علم ــترش همکاریه ــژه گس ــه وی ب
پژوهشــی دانشــگاههای کشــورهای اســالمی، 
از جملــه موضوعــات مهمــی  اســت کــه بایــد 
ــش،  ــش از پی ــا، بی ــل آنه ــق کام ــرای تحق ب

ــم. ــزی نمایی ــه ری ــام و برنام اهتم

برگزاری اولین نشست شورای راهبردی گروه همکاری های

 علمی بین المللی دانشگاه لرستان به ریاست دکتر عزیزی

همزمــان بــا لحظــه ورود تاریخــی امــام 
ــن در ۱2 بهمــن ســال  ــه میه ــی)ره( ب خمین
ــتان  ــای اس ــالب در کارخانه ه ــگ انق ٥7، زن

ــد. ــدا در آم ــه ص ــتان ب لرس
مراســم نواختــن زنــگ انقــالب همزبــان 
ــکوهمند  ــروزی ش ــالگرد پی ــن س ــا چهلمی ب

مدیــران  حضــور  بــا  و  اســالمی  انقــالب 
شــورای هماهنگــی رفــاه اجتماعی ، تشــکالت 
کارگــری و کارفرمایی ، شــوراهای اســالمی کار 
ــرکت  ــتان  در ش ــران اس ــران و تعاونگ ، کارگ

ــد . ــزار ش ــیان برگ ــازی ویس ــکل س ال
مدیــر کل تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی اســتان 

ایــن آئیــن  لرســتان در 
ــش  ــه نق ــاره ب ــن اش ضم
پرتــالش جامعــه کارگــری 
انقــالب  پیــروزی  در 
ــری،  ــه کارگ ــت: جامع گف
فعــاالن  و  کارفرمایــی 
ــری  ــش موث ــادی نق اقتص
در شــکل گیــری پیــروزی 
ــالمی  ــالب اس ــداوم انق و ت

داشــتند.
ــی آشــتاب وجــود ۱76  عل
شــهید کارگــر را بیانگــر 
کارنامــه درخشــان جامعــه 
کارگــری در دوران دفــاع 
ــزود:  ــت و اف ــدس دانس مق
ــری،  ــه کارگ ــش جامع نق
ــا  ــژه ب ــه وی ــی و فعــاالن اقتصــادی ب کارفرمای
طــرح مباحــث اقتصــادی غیرقابــل انــکار اســت.

وی کارگــران و فعــاالن اقتصــادی و فنــاوران را 
موثرتریــن و اساســی تریــن عامــل در تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی دانســت و اظهــار کــرد: امروز 

در چهلمیــن ســالروز پیــروزی انقالب اســالمی 
بایــد وارد عرصــه کار تولیــدی و کیفــی و بــازار 
رقابتــی شــویم چراکــه جنــگ امــروز وارد ایــن 
عرصــه شــده اســت و بــرای غلبــه بــر دشــمن 
بایــد بتــوان در ایــن عرصــه همــواره نــوآوری و 

حرکــت رو بــه جلــو داشــت.
آشــتاب بیــان کــرد: امــروز جــزو اســتان هایــی 
هســتیم کــه کمــک بــه اشــتغال، ســکونت و 
ــتایی  ــای روس ــکان ه ــتغال در م ــاد اش ایج

ــم. داشــته ای
مدیــر کل تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی اســتان 
ــتان  ــت اس ــه مدیری ــزود: مجموع ــتان اف لرس
بطــور جــدی در راســتای حمایــت از تولیــد و 
اشــتغال و تثبیــت اشــتغال تــالش مــی کنــد و 
بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از مهمتریــن چالش 
هــای اســتان بیــکاری جوانــان اســت بایــد نگاه 
بــه کار را تغییــر داد و در عیــن حــال بایــد کار 
جمعــی و گروهــی و روحیــه تعــاون را تقویــت 

کــرد.

زنگ انقالب
 توسط کارگران
 در واحدهای 
تولیدی استان

 نواخته شد

مدیرعامل شرکت آبفار لرستان گفت: 
ــا دهــه مبارکــه فجــر عملیــات آب رســانی  همزمــان ب
بــه40 روســتای ایــن اســتان بــه بهــره بــرداری خواهــد 

رســید.
علیرضا کاکاوند در جمع خبرنگاران عنوان کرد: 

ــبت  ــه مناس ــتا را ب ــر 40 روس ــارک فج ــه مب در ده
ــاده  ــالمی آم ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س چهلمی
بهــره بــرداری داریــم کــه ایــن روســتاها دارای  ۱٥هــزار 
و ٥00 نفــر جمعیــت بــوده و بــرای تکمیــل طــرح آنهــا 

ــه شــده اســت. ــال هزین ــارد ری ۱٥2 میلی
وی افــزود: همچنیــن در دهــه فجــر طــرح فاضــالب در 
یکــی از روســتاها بــا اعتبــاری بالــغ بــر 40میلیــارد ریال 
و خدمــات دهــی بــه 4هــزار نفــر بــه بهــره بــرداری مــی 

. سد ر
مدیرعامل آبفار لرستان اظهار داشت: 

در حــال حاضــر عملیــات آب رســانی بــه ۱47 روســتای 
ــن طــرح دارای  ــه ای ــوده ک ــرا ب ــتان در دســت اج لرس

پیشــرفت فیزیکــی 78 درصــدی اســت.
کاکاوند اظهار داشت: ب

ــت  ــوار تح ــزار و ٥00 خان ــرح 6۱ه ــن ط ــل ای ا تکمی
ــز 442  ــون نی ــا کن ــت و ت ــد گرف ــرار خواهن پوشــش ق
میلیــارد ریــال در آنهــا هزینــه شــده و بنــا داریــم عمــده 
ایــن طــرح هــا را تــا قبــل از آغــاز فصــل گرمــا تکمیــل 

کنیــم.
 

مدیرعامل شرکت آبفار لرستان:

طرح آب رسانی به 
40 روستای لرستان 

به بهره برداری
 می رسد

انتظــار میــرود نماینــدگان مــردم ایــن شــهرها در مجلــس شــورای اســالمی 
بــه خاطــر بیاورنــد کــه چــه کســی بودنــد و بــا رأی و اعتمــاد چه کســانی به 
ایــن منصــب رســیدند و احســاس دینــی را کــه پــس از پیــروزی در انتخابات 

از آن دم میزدنــد فرامــوش نکــرده باشــند.
نــه تنهــا نماینــدگان کــه همــه ی مســئولین موظفنــد تــا اســباب رفــاه و 
آســایش افــراد خســارت دیــده را فراهــم کنند و تا ســاختن دوبــاره ی زندگی 

در کنــار آن هــا بماننــد و دســت یــاری خــود را قطــع نکننــد.
فرامــوش نکنیــم کــه اگراعتمــاد مــردم بــه دولــت ازدســت بــرود پایــه هــای 
نظــام را ضعیــف کــرده و دود آن ابتــدا بــه چشــم مســئولین و آقایــان میــرود.

ادامه از صفحه1

آمدند اما دیر...
xکرم ملک آسا

)یادداشتی به زبان خودمانی(

حرِف مردم...
x نگین کوگانی

کلنگ پروژه احداث شهرک صنعتی 
نورآباد  زده شد

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی لرســتان از 
برگــزاری مراســم آییــن کلنــگ زنــی  و آغــاز عملیات 
اجرایــی  احــداث شــهرک صنعتــی نورآبــاد بــا حضور  
امیــری معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری  

و مســئولین اســتانی خبر داد. 
ــم  ــن مراس ــزاری ای ــیه برگ ــی در حاش ــار رازان بختی
گفــت : ایــن آئیــن بــا حضــور امیــری معــاون 
منابــع  توســعه  و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی 
ــتان  ــه شهرس ــام جمع ــدار و ام ــتانداری ، فرمان اس
نورآبــاد و مســئولین اســتانی در محــل احــداث ایــن 

ــد . ــزار ش ــهرک برگ ش
وی اظهــار کــرد: در دهــه فجــر امســال هــزار و 226 
ــان  ــارد توم ــر 872 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب پ
ــن  ــی خواهنــد شــد کــه از ای ــا کلنــگ زن ــاح ی افتت
ــتان  ــدی در اس ــروژه کلی ــون ۱۱7 پ ــا کن ــداد ت تع
تعریــف شــده اســت کــه یکــی از ایــن پــروژه هــای 
بــه بار نشســته ایجــاد شــهرک صنعتــی نورآبــاد و در 
مرحلــه اول ، تملــک 96 هکتــار زمین جهــت احداث 

ایــن شــهرک بــود  .
رازانــی بــا اشــاره بــه تفاهــم نامــه ای کــه اخیــرا بــا 
ــده، خاطرنشــان  ــاد گردی ــرق اســتان انعق شــرکت ب
کــرد: ایــن شــرکت متعهــد گردیــد ظــرف مــدت 3 
مــاه آینــده عملیــات بــرق رســانی بــه ایــن شــهرک 

را آغــاز نمایــد .
ــن  ــذاری زمی ــرد: در واگ ــح ک ــئول تصری ــن مس ای
شــهرک ایــن شــرکت در نظــر اســت  بــرای 

صنعتگــران و متقاضیــان شــرایط  تســهیل و تــا ٥0 
درصــد تخفیــف در قالــب حــدود ۱٥ درصــد نقــد و 
ــد . ــاز پرداخــت 60 قســط را اعمــال نمای مابقــی در ب

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی لرســتان بــا 
بیــان اینکــه مصوبــه ایــن شــهرک مربــوط بــه ســال 
84 بــوده و پــس از ۱3 ســال موفــق به تملــک اراضی 
و شــروع عملیــات اجرایــی بــرای ایــن شــرکت شــده 
ایــم، افــزود: انتظــار مــی رود بــا اســتقرار واحدهــای 
صنعتــی در ایــن شــهرک شــاهد ایجــاد اشــتغال در 

شهرســتان محــروم نورآبــاد باشــیم .
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع 
ــی  ــگ زن ــاح و کلن ــز از افتت ــتان نی ــتانداری لرس اس
ــطح  ــروژه در س ــان پ ــارد توم ــر 3000 میلی ــغ ب بال
اســتان خبــر داد.گــودرز امیــری در مراســم کلنــگ 
ــا بیــان  زنــی شــهرک صنعتــی شهرســتان دلفــان ب
ــه  ــام اهلل ده ــام در ای ــت و نظ ــرد دول ــه عملک اینک
فجــر بــه مــردم معرفــی می شــود، اظهــار کــرد: ایــن 
دهــه فرصتــی اســت تــا مســئولین و مــردم تعامــل و 
ارتبــاط مناســبی باهــم برقــرار کننــد  و نقــاط ضعــف 
و قــوت بررســی و اقــدام الزم را در ایــن راســتا انجــام 
شــود. وی بــا تاکیــد بــر ایجــاد شــهرک های صنعتــی 
بــه عنــوان مجتمع هــای اقتصــادی بیــان کــرد: ایــن 
ــانی و  ــز خدمات رس ــورت متمرک ــه ص ــهرک ها ب ش

ســرمایه گذاری را آســان تر می کننــد.
ــا مســئولین ایجــاد  امیــری تأکیــد کــرد: وظیفــه م
شــهرک های صنعتــی و زیرساخت هاســت ولــی 
نکتــه مهم تــر ایــن اســت کــه مــردم جــذب 
ســرمایه گذار و ســرمایه گــذاری را انجــام دهنــد.


