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گزارش

جدال پاییزی با غول کرونا
دغدغـه  تنهـا  می رسـید  فـرا  پاییـز  کـه  هرسـال 
سـالی  چنـد  امـا  بـود  سـرماخوردگی  خانواده هـا 
همیشـگی  میهمـان  هـم  آنفلوآنـزا  کـه  اسـت 
خانواده هـا شـده و بـه نوعـی زندگـی مـردم را در 
پاییـز و زمسـتان تحـت تاثیـر خـودش قـرار داده 
اسـت امـا اکنـون مـردم می گوینـد بـا کرونـا چـه 

کنیـم؟ 
البتـه واکسـن آنفلوآنـزا کـه آمـد خبرهـای بهتری 
از ایـن موضـوع بـه گوش می رسـید چون واکسـن 
تـا حـدود زیـادی درمانگر خوبی بـرای این بیماری 
شـده امـا امسـال جدالـی سـنگین تـر به نـام غول 

کرونـا پاییـز را متفـاوت تر کرده اسـت.
تـا فصـل بهـار و تابسـتان بود مـردم از هـم هراس 
داشـتند کـه کرونـا نگیرنـد و بـه نوعی از هـم فرار 
مـی کردنـد که مبادا کرونـا را از هـم بگیرند اما در 
فصـل پاییـز بخاطر سـرماخوردگی و آنفلوآنزا حتی 
مـی تـوان گفـت فرزند از پـدر و مادر و یـا برعکس 
آن مـی ترسـند چـرا که کرونـا و سـرماخوردگی و 
آنفلوآنـزا بـا هـم یکـی شـده انـد و هیچکـس نمی 

دانـد کـه بـه چه نـوع بیماری دچار شـده اسـت.
و  بـزرگ  غـول  روزهـا  ایـن  مهمتـر  مسـأله  امـا 
هولناکـی بـه نـام کرونـا اسـت کـه تـا چنـد روز 
پیـش فقـط مـی شـنیدیم کـه فـان فـرد کرونـا 
گرفتـه امـا اکنـون بـه خانـواده هـا رسـیده اسـت 
بـه طـوری کـه اعضای یـک خانـواده با هـم درگیر 

می شـوند... کرونـا 

متن کامل درصفحه3

راهداری لرستان بهترین 
استان درحوزه ایمنی و 

ترافیک شناخته شد
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پایان ماموریت ستادهای 
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زده لرستان
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قابل توجه مشترکین محترم
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مجتمع های مسکونی و ایجاد 
اشتغال!

قضات باید بر محور عدالت حرکت کنند
رییـس کل دادگسـتری لرسـتان در مراسـم تحلیـف کارآمـوزان 
قضایـی تاکیـد کـرد: قضـات باید بر محـور عدالت حرکـت کنند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری کل اسـتان لرسـتان، 
محّمـد رزم رئیـس کل دادگسـتری اسـتان لرسـتان در مراسـم 
تحلیـف کارآمـوزان قضایی ضمن ابـراز خوشـحالی از طی کردن 
مراحـل جـذب در قـّوه قضاییه توسـط این پرسـنل قضایی و نیز 
تبریـک هفتـه دفاع مقـّدس، ابراز داشـت: قضاوت جایگاه بسـیار 

مهمـی اسـت و از قداسـت باالیـی برخوردار می باشـد.
وی بـا اشـاره به ایـن که قضاوت متفاوت از سـمت هـای اجرایی 
اسـت و نبایـد بـه دیـد شـغل و کارمنـدی و کسـب درآمـد بـه 
ایـن جایـگاه نـگاه کـرد، افـزود: قضاوت شـئون خاصـی دارد که 
بایسـتی رعایـت شـود و قضـات بایـد بـر محـور عدالـت حرکت 
کننـد و مـا در ایـن زمینـه آیـات و روایـات فراوانی داریـم که بر 

قضـاوت عادالنـه تاکیـد دارند.
ایـن مقـام ارشـد قضایـی اسـتان در ادامـه بـا تاکیـد بـر رعایت 
اصـل بـی طرفی در بیـن اصحاب دعـوا، بیان داشـت: قاضی باید 
به گونـه ای بـا اصحـاب دعـوا برخـورد کنـد کـه هیـچ شـائبه ای 
مبنـی بـر جانبـداری از یکـی از اصحـاب دعـوی به وجـود نیاید.
نماینـده عالـی دسـتگاه قضایی در اسـتان لرسـتان ضمـن تاکید 
بر اینکه آموزش بایسـتی بصورت مسـتمر در دسـتور کار قضات 
قـرار گیـرد، گفت: قضـاوت کار انبیـا و ائمه اطهار علیهم السـام 
اسـت و در نهایـت بـه عهـده فقهـا و مجتهدیـن جامع الشـرایط 

گذاشـته شـده و همـه قضات مـاذون از ناحیه ولی فقیه هسـتیم 
کـه این امـر به ریاسـت محترم قوه قضاییه تفویض شـده اسـت.

مـردم  اسـامی  نظـام جمهـوری  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
پشـتیبان نظـام و ولـی نعمـت مسـئولین هسـتند و مسـئولین 
و قضـات بایسـتی کارشـان زمینـه  سـاز جلـب رضایـت مـردم را 
فراهـم کنـد، افـزود: هنگامـی پشـتیبانی مردم را داشـته باشـیم 
قـّوه قضاییـه بـا صابت و اقتـدار خواهد شـد و به رسـالت اصلی 

خـود کـه همـان اجـرای عدالـت اسـت دسـت خواهـد یافت.
رئیـس شـورای قضایـی لرسـتان در پایـان ضمن تاکید بـر اینکه 
قضـات با اسـتقال خـود بایسـتی آرا محکم و مسـتدل و مطابق 
مبانـی فقهـی و حقوقی صـادر کنند، ابراز داشـت: سیاسـت های 
اولویتـی قـوه قضاییـه بایسـتی مـد نظـر همـه قضات بـوده و در 

راسـتای اجـرای کامـل و دقیـق آن ها تـاش نمایند.

حقیقـت امـر ایـن اسـت بعـد از اینکـه مشـخص 
شـد در دوره مـردی کـه می خواسـت همـه کارها 
را یـک تنـه انجـام شـود فقـط ۷۷۵ هـزار واحـد 
مسـکن مهـر بـه بهره برداری رسـید ولـی در طی 
هفت سـال گذشـته در مجموع ۴.۵ میلیون واحد 
مسـکن، توسـط دولت در کل کشـور ساخته شده 
اسـت، مـا نـگاه و رویکردمان را نسـبت بـه مقوله 

مسـکن تغییـر دادیم.
چـرا کـه با افزایـش تعـداد آپارتمان هـای مملکت 
ضـرورت توسـعه دانـش آپارتمان نشـینی بیش از 
پیـش عیـان می شـود و  وقتـی سـخن از حقـوق 
شـهروندی بـه میـان می آیـد مـا عنـان از کـف 

می دهیـم و ناخـودآگاه میـدان داری می کنیـم!
امـروز هـم اگـر ریـا نباشـد قصـد داریـم حقـوق 
را  نشـینی  آپارتمـان  مقولـه  در  شـهروندی 
آچارکشـی کنیـم. البته ایـن حقوق شـهروندی با 
آن حقـوق شـهروندی کـه رئیس جمهـور محترم 
فرمودنـد مختصـر تفاوت هایـی دارد؛ در جریـان 
باشـید. و امـا آپارتمـان نشـینی در عصـر حاضر و 

رو… پیـش  فرصت هـای  از  اسـتفاده 
بـا وجـود اینکـه بسـیاری از آپارتمـان نشـینان از 
وجـود برخـی مشـکات نظیـر پرداخـت نشـدن 
عـده ای سـاکنین محـل،  از  توسـط  حـق شـارژ 
، مـار،  نگهـداری حیوانـات خانگـی مثـل سـگ 
ایگوانا، الما و سـایر حیوانات ریز و درشـت، مشـاع 
بـودن پارکینـگ، سـر و صدا و … شـاکی هسـتند 
ولـی می تـوان از ایـن تهدیـدات آپارتمان نشـینی 
بـه عنـوان به فرصـت طایی بهره جسـت و حتی 
برخـی مشـکات نظـام را حـل و فصـل کـرد. از 
آنجـا کـه حـدود و ثغـور وظایـف مـا الیتناهـی 
اسـت و در همـه امـور دسـتی بـر آتـش داریـم 
چنـد پیشـنهاد سوفسـطایی و سـهل االدراک در 
خصـوص اسـتفاده بهینـه از آپارتمـان و مزایـای 
آپارتمـان نشـینی ارائـه می کنیم علـی برکت اهلل:

الف( رفع مشکل بیکاری:
در حـال حاضـر یکـی از مشـکات اساسـی دولت 
مشـکل بیـکاری و کاهـش نرخ اشـتغال اسـت. بر 
اسـاس قوانیـن بین المللـی هـر فـرد در هفته یک 
سـاعت کار کنـد، در زمـره شـاغلین قـرار دارد. 
بنابرایـن مدیـران سـاختمان را می تـوان در زمـره 
افـراد شـاغل برشـمرد و بـرای سـاختمان دو یـا 
حتـی چنـد رئیـس در ژانر هـای مختلف بـا توجه 
بـه تخصصشـان انتخـاب کـرد و آمـار اشـتغال را 

برد! بـاال 
ب( بانک اطالعاتی قوی

یکـی از خصوصیـات انسـان فرهیختـه و شـریف 
آگاهـی داشـتن از شـرایط و حـال روز همسـایه 
اسـت. ایـن اصـل بـه خوبـی در تعـداد زیـادی از 
بـه خصـوص کـه  آپارتمان هـا رعایـت می شـود. 
از نسـوان محتـرم تـا از جیـک و پـوک  برخـی 
همسـایه ها سـر درنیاورند، ول کن ماجرا نیسـتند 
و بـه محض شـنیدن سـر و صـدا، ورود یک غریبه 
بـه منزل همسـایه و .. بـه بهانه پول شـارژ، غذای 
نـذری، تحویـل قبـوض خدماتـی و…  بـه خانـه 
همسـایه سـرک می کشـند و تـه و تـوی قضیـه 
را در می آورنـد. بنابرایـن می تـوان از تخصـص و 
اطاعـات ذی قیمـت ایـن بزرگـواران در کشـف 
مخـدر،  مـواد  کشـفیات  مختلـف،  جنایت هـای 
سـرقت های بـزرگ، گـم شـدن مبالـغ هنگفـت 

دالری  و … اسـتفاده کـرد.
پ( ایجاد اشتغال با باغ وحش خانگی

امـروزه مشـاغل خـرد در دنیـا بـه یکی از اسـاس 
مقدماتـی اقتصـاد تبدیـل شـده اسـت. از سـویی 
تعـداد حیوانات دسـت آمـوز سـاکنین آپارتمان ها 
کـم نیسـتند. فلـذا پیشـنهاد می شـود در حیـاط 
نگهـداری حیوانـات  بـرای  آپارتمـان محوطـه ای 
دسـت آمـوز سـاکنین آپارتمـان تعبیـه شـود و 
عزیـزان حیوانـات خود را در ایـن مکان در معرض 
نمایـش عمـوم قـرار دهنـد. هـم کسـب درآمدی 
اسـت و هـم ایجـاد اشـتغال بـا تعییـن مدیـر باغ 
وحـش، نگهبـان، بلیـط فـروش، مسـئول تغذیه و 

…
سـایر مزایـای آپارتمـان نشـینی را هـم خودتـان 
لیسـت کنیـد. بیل که بـه کمرتان نخورده اسـت!

 بخشی از وصیت نامه شهیدرحیم دلفانی
طـرح هرهفته با یک شـهید اسـتان با همکاری 
بسـیج رسـانه لرسـتان برگـزار مـی شـود ، این 
شـهیدرحیم  نامـه  وصیـت  از  بخشـی  هفتـه 

دلفانـی را بـه شـرح زیـر مـی خوانیم:
شهیدرحیم دلفانی: 

تاریخ تولد : 10 مهر 1339
محل تولد: روسـتاي ده پیر از توابع شهرسـتان 

آباد  خرم 
 تاریـخ شـهادت : 16 دي 1366، در مـاووت 
عـراق بـر اثـر اصابـت ترکش به سـینه، دسـت 

پا و 
مناجات نامه :

الهـی چگونه گویم نشـناختمت که شـناختمت 
و چگونـه گویم شـناختمت که نشـناختمت .

الهـی همـه گوینـد خـدا کـو حسـن گویـد جز 
. خـدا کو 

الهـی مـا را یارای دیدن خورشـید نیسـت دم از 
دیـدار خورشـید آفرین چو مـی زنیم .

 الهـی اگـر چـه درویشـم ولـی داراتـر از مـن 
کیسـت کـه تـو دارایـی منـی . 

الهـی اگـر سـتارالعیوب نبـودی مـا از رسـوایی 
چـه مـی کردیم . 

شـدم  نادانتـر  دانسـتم  بیشـتر  هرچـه  الهـی 
بیفـزا   برنادانیـم 

الهی گروهی کو کو می گویند و من هو هو. 
الهی تو پاک آفریده ای ، ما آلوده کردیم . 

الهـی پیشـانی بر خاک نهادن آسـان اسـت دل 
از خاک برداشـتن دشـوار است . 

الهی شکرت که می گویم شکرت . 

الهـی شـکرت کـه از تنهایی و خلـوت لذت می 
بـرم چـه تنها از خلوت وحشـت دارد . 

الهـی آمدم ردم مکن آتشـینم کرده ای سـردم 
 . مکن 

الهی آنکه را عشق نیست ارزش چیست . 
الهی از من آهی و از تو نگاهی . 

الهـی آنکـه در نمـاز جـواب سـام نمی شـنود 
هنـوز نمـاز گـذار نشـده مـا را بـا نمازگـذاران 

بـدار . 
الهـی چگونـه از عهـده شـکر برآیم کـه این بی 

نام و نشـان را سـر و سـامان داده ای . 
الهـی تـا حـال تـو را پنهان مـی داشـتم و حال 

جـز تـو را پنهان مـی دانم . 
الهـی شـکرت کـه دوسـتانت را دوسـت دارم و 

دشـمنانت را دشـمن . 
الهـی نمـی گویم که از دوسـتانم ولی شـکر که 

از دشـمنان نیستم . 
فرازهایـی از وصیـت نامـه شـهید حـاج رحیـم 

نی  لفا د
راه شهیدان و هدف آنها را از بین نبرید .

پیامبـر  و  اسـام  دیـن  حقانیـت  بـه  ابتـدا 
مصطفـی)ص(  محمـد  حضـرت  گرانقـدرش 
شـهادت مـی دهـم و به علـی و یـازده فرزندش 
کـه راهنمـای طریـق الهـی و امـام پیشـوای ما 
شـیعیان هسـتند گواهـی مـی دهـم پـس بـر 
و  الزمان)عـج(  مهـدی صاحـب  آنـان  آخریـن 

نایـب بـر حقـش درود مـی فرسـتم . 
خوشـا آنـان که شـوق دیـدار حسـین و زیارت 
مـزار مطهـرش را دارنـد و شـبها از معشـوق او 
درخلوتگه عشـق با چشـم گریان و دل سـوزان 

او را صـدا مـی زننـد و سـرودی را زمزمه 
مـی کننـد کـه تـا ابـد درایـن شـبها و همـه 
طنیـن  بیابـان  سـکوت  ایـن  از  بعـد  شـبهای 

 . داشـت  خواهـد 
رزمنـدگان جبهـه  ای  و  دلباختـگان حـق  ای 
حـق مبـادا در نگهـداری آن تعلـل و مسـالحه 
بورزیـد کـه در آن صـورت بـه خـون شـهیدان 
خیانـت کـرده ایـد . ای خواهـران و ای برادران 
و ای جوانمـردان و ای پیرمـردان هیـچ وقـت و 
در هیـچ حـال امـام را تنهـا نگذاریـد و همواره 
پشـتیبان ولـی فقیه و روحانیت اصیل باشـید و 
از زحمـات خـود نسـبت به آنـان دریـغ نورزید 
و راه شـهدا و هـدف آنـان را هیچوقـت از یـاد 
مبریـد کـه راه و هـدف اینان همـان راه و هدف 

حسـین و اولیـاء خداسـت .
مهنـدس فریـدون خودنیا افـزود: نیروهای 
در  و  جهـادی  صـورت  بـه  توانسـتند  مـا 
کمتریـن زمان ممکن 11 روسـتای اسـتان 
را برقـدار و چـراغ خانـه هـای محـروم را 

کنند. روشـن 
  وی ادامـه داد: در ایـن راسـتا روسـتاهای 
و  سـرده،دارابی  بـن   ،  ۲ و   1 چیاسـی 
بلیـان در شهرسـتان کوهدشـت، حسـین 
آبـاد پاییـن در شهرسـتان نورآبـاد، زریـن 
بـان در شهرسـتان پلدختـر، دره حسـین 
درشهرستان بروجرد، روسـتاهای انارستان 
و  الیگـودرز  شهرسـتان  در  سـرکول  و 
روسـتای آب چنـار در شهرسـتان خرم آباد 

برقـدار شـدند.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق لرسـتان 
بیـان کـرد: در ایـن روسـتاها،10 دسـتگاه 
پسـت هوایی ، احداث 3/1 کیلومتر شـبکه 

فشـار متوسـط و ۴/۲ کیلومتر شـبکه فشار 
ضعیـف انجـام و حـدود 1۲ میلیـارد ریـال 

هزینه شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: در 11 روسـتای اشـاره 
شـده تعداد ۷9 خانواده در این روسـتاهای  
جهـادی   اقـدام  و  تـاش  بـا  و  سـاکن 
نیروهـای شـرکت توزیـع  در کوتاه تریـن 
زمـان ممکـن  کـه حـدود دو هفتـه طـول 
کشـید، از نعمـت بـرق برخـوردار شـدند.

مهنـدس خودنیـا اظهـار کـرد:  بـا توجـه 

از  روسـتاها  بـه  رسـانی  بـرق  اینکـه  بـه 
اولویـت  در  و  نیـرو  وزارت  سیاسـت های 
کاری این شـرکت اسـت، در صدد هسـتیم 
همـه  مـدون  هـای  ریـزی  برنامـه  بـا  تـا 
روسـتاهای زیـر ۵ خانـوار اسـتان را کـه 
دارای کـد روسـتا و راه دسترسـی مناسـب 

نماییـم. برقـدار  هسـتند، 
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق لرسـتان 
در پایـان گفت:احداث شـبکه هـای جدید 
بـرای تامیـن بـرق مشـترکان روسـتایی ، 
شـهری و بهینه سـازی شـبکه های فشـار 
متوسـط و فشـار ضعیف در اولویـت کار ما 
قـرار دارد، مطمئنـا این رونـد باعث کاهش 
خاموشـی هـا و افزایـش قابلیـت اطمینان 
رضایتمنـدی  و  شـده  بـرق  هـای  شـبکه 
مـردم عزیزمـان را در پـی خواهـد داشـت.

چراغ ۱۱ روستای لرستان روشن شد

2۰ هزار کارگر ساختمانی زیر چتر حمایتی تأمین اجتماعی لرستان

مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی لرســتان گفــت: 
ــت  ــاختمانی تح ــر س ــزار کارگ ــش از ۲0 ه بی
ــد  ــرار دارن ــتان ق ــی اس ــن اجتماع پوشــش تأمی
و از خدمــات ایــن ســازمان بهــره منــد هســتند. 
دکتــر جهانــی در نشســت اعضــای شــورای 
اداری ایــن ســازمان بــا روســای شهرســتان 
ــزار شــد  ــس برگ ــو کنفران ــه صــورت ویدی ــا ب ه
بــا اشــاره بــه خدمــات ارزشــمند ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی در قبــال اقشــار آســیب پذیــر 
جامعــه، اظهــار کــرد: بیــش از ۲0 هــزار کارگــر 

ــروم در  ــر مح ــک قش ــوان ی ــه عن ــاختمانی ب س
قالــب بیمــه شــدگان مشــمول کمــک دولــت زیر 
ــی  ــا جای ــد ت ــرار دارن ــی ق ــن اجتماع ــر تأمی چت
ــف و  ــن طی ــر از ای ــزار نف ــر ۲0 ه ــغ ب ــه بال ک
ــن  ــای تأمی ــت ه ــان از حمای ــای آن ــواده ه خان

اجتماعــی برخوردارنــد.
وی بــا اشــاره بــه رســالت خطیــر ســازمان مبنــی 
ــتان،  ــدگان اس ــه ش ــوق بیم ــت از حق ــر صیان ب
تصریــح کــرد: تأمیــن اجتماعــی علیرغــم توجــه 
بــه مصالــح و منافــع کارفرمایــان و تــاش بــرای 
ــه  ــواره ب ــدار هم ــتغال پای ــد و اش ــظ تولی حف
ــدگان  ــه ش ــران و بیم ــوق کارگ ــت از حق صیان

مــی اندیشــد.
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی لرســتان خاطرنشــان 
ــراز  ــرای اح ــتان ب ــی اس ــن اجتماع ــرد: تأمی ک
محــل  هــای  کارگاه  در  کارگــران  اشــتغال 
ــی از  ــره بازرس ــزار فق ــش از ۷۷ ه ــتغال، بی اش
کارگاه هــای مشــمول بازرســی در ســال گذشــته 

ــت. اس

مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان گفــت: از ۸0 
ــاه مــدت و بلنــد مــدت تامیــن  ــوع تعهــد کوت ن
ــه صــورت  ــه 30 درصــد ب ــک ب ــی، نزدی اجتماع
الکترونیکــی  درگاه  طریــق  از  و  الکترونیــک 
ســازمان تامیــن اجتماعــی و خدمــات الکترونیک 

انجــام مــی شــود.
ــاه  ــر م ــان مه ــا پای ــه ت ــان اینک ــا بی ــی ب جهان

ــورت  ــه ص ــی ب ــن اجتماع ــای تامی ــه ه دفترچ
ــزود:در راســتای  ــی شــوند اف فیزیکــی حــذف م
بیمــه شــدگان ومســتمری  حفــظ ســامت 
بگیــران در اســتان در ایــام کرونــا تامیــن اعتبــار 
دفترچــه هــا بــه صــورت غیــر حضــوری و 

ــود. ــی ش ــام م ــی انج الکترونیک

در راستای طرح آجر به آجر و با هدف مشارکت حداکثری مردم در ساخت مدارس صورت گرفت؛ 

مشارکت شهرداری خرم آباد در جذب حداکثری خیرین مدرسه ساز
در راسـتای طـرح آجـر بـه آجـر و بـا هـدف مشـارکت 
مدارس،شـهرداری  سـاخت  در  مـردم  حداکثـری 
خـرم آبـاد در جـذب حداکثـری خیریـن مدرسـه سـاز 

کـرد. خواهـد  مشـارکت 
در جلسـه ای کـه بـا حضـور رضـوی رئیـس مجمـع 
خیریـن مدرسـه سـاز اسـتان ، غفـوری نـژاد مدیـر کل 
نوسـازی مدارس لرسـتان، رضائیـان معاونـت اجرایی و 
خـرم آبادی معاونت مشـارکتهای مردمی در شـهرداری 
خرم آباد و با حضور شـریفی شـهردار و اعضای شـورای 
مشـارکت  افزایـش  هـای  راه   ، گردیـد  برگـزار  شـهر 
حداکثـری مـردم در سـاخت فضاهای آموزشـی و ایجاد 

فضـای سـبز مـدارس بررسـی و رایزنی شـد.
در ایـن جلسـه مهندس غفـوری نژاد مدیرکل نوسـازی 
مـدارس  نوسـازی  داشـت:  اظهـار  لرسـتان  مـدارس 
۲۷0 پـروژه در سـطح اسـتان بـا اعتبـار سـیصد و ۷0 

میلیـارد تومان در دسـت سـاخت دارد کـه از این تعداد 
3۵ مدرسـه بـا اعتبـار ۷0 میلیـارد تومـان متعلـق بـه 

شهرسـتان خـرم آبـاد می باشـد.
وی در ادامـه ضمن تایید کاسـتی هـا در بخش فضاهای 
آموزشـی تصریـح کـرد: علـی رغـم تـاش های شـبانه 
روزی همـکاران بنده در نوسـازی مدارس در سـاخت و 
تجهیـز مـدارس بایـد اعتـراف کنم کـه ما با مشـکات 
اسـتاندارد  و  ایمـن  فضـای  تامیـن  بحـث  در  فراوانـی 
آموزشـی مواجـه هسـتیم بـه نحویکـه اگـر بخواهیـم 
ایـن نواقـص را برطـرف کنیـم با فـرض بر مهـار صد در 
صـدی تـورم به 30 سـال زمـان و اعتبـار ۲00 میلیارد 
تومـان بـرای هـر سـال نیازمندیـم و البتـه انجـام ایـن 
مهـم بـا وضعیـت موجـود تنهـا با حضـور گـرم خیرین 

مـی توانـد ممکن شـود.
وی حضـور خیریـن را فرصتـی مغتنم برشـمرد و افزود 

: حضـور خیرین در جریان سـیل سـال گذشـته موجب 
دلگرمـی همـه مـا شـد و مـا بـا وجـود ایـن عزیـزان 
توانسـتیم ایـن بحـران عظیـم را پشـت سـر بگذاریـم ، 
در سـال جـاری هم حضـور ایـن خیرین بسـیار پررنگ 
بوده اسـت بـه نحویکه هـم اکنون سـاخت 1۲۸ کاس 
درس را تنهـا در ۷ ماهـه اول سـالجاری بـا مشـارکت 

ایشـان در سـطح اسـتان شاهد هسـتیم .
 غفـوری نـژاد در ادامـه خواسـتار مسـاعدت و یـاری 
شـهرداری خـرم آبـاد در سـاخت مـدارس شـد و گفت: 
امـوری مثـل  بـا مسـاعدت در  توانـد  شـهرداری مـی 
تسـریع در امـور بـر و کـف گسـترش فضاهـای سـبز 

مـدارس 
امـکان سـنجی بـرای محوطه مـدارس برای فعالسـازی 
آنهـا در وقـت غیـر اداری و یاری رسـاندن بـه امر تبلیغ 
طـرح آجـر بـه آجـر بـا هـدف ایجـاد ایـن امـر بصورت 

یـک فرهنـگ عمومـی بـا در اختیـار قـراردادن امکانات 
شـهرداری مـا را در ایـن امـر خطیـر یـاری کند .

در ادامـه ایـن جلسـه چنـد تـن از اعضـای جلسـه از 
تاکیـد  آقـای رسـتمی و خانـم نظـری ضمـن  جملـه 
بـر مهـم بـودن امـر آمـوزش در خصـوص مسـاعدت 
شـهرداری بـه نوسـازی مـدارس قـول مسـاعد دادنـد.
همچنیـن آقـای شـریفی شـهردار خـرم آبـاد در ایـن 
جلسـه اظهـار داشـت : درخواسـتهای نوسـازی مدارس 
در خصـوص بحـث بـر و کـف ، ایجـاد فضاهـای سـبز 
مـدارس  ،  در اختیـار قـراردادن بیلبوردهـای تبلیغاتی 
شـهرداری بـه طـرح آجـر بـه آجـر و دیگـر مـوارد در 
اسـرع وقـت بررسـی خواهد شـد و ما تمام تـاش خود 
را در خصـوص کمـک بـه امـر مقـدس مدرسـه سـازی 

بـکار خواهیـم گرفـت .

سـایت  تلفـن همـراه اسـام آبـاد شهرسـتان 
مقصـودی   فاطمـه  دکتـر  بـا حضـور  بروجـرد 
شـورای  مجلـس  در  بروجـرد  مـردم  نماینـده 
اسـامی ، گودرزیان فرماندار، مهندس قاسـمی 
مدیـر مخابـرات منطقـه لرسـتان  ، مهنـدس 
حاتمـی مدیریـت مخابـرات بروجـرد و جمعـی 

از کارکنـان  مخابـرات افتتـاح شـد .
مدیـر  قاسـمی  مهنـدس  مراسـم  ایـن  در 
مخابـرات منطقه لرسـتان گفت : در سـالجاری 
طبـق برنامه توسـعه ارتباطات در اسـتان ،  60 
سـایت تلفـن همـراه در اسـتان احـداث خواهد 
شـد کـه تاکنـون تجهیـزات سـی سـایت وارد 
اسـتان شـده اسـت و این سـایتها در شـهرها و 
روسـتاهای اسـتان  نصب و راه انـدازی خواهند 

. شد 
وی عنـوان کـرد: جهـت راه انداری این  سـایت 
اعتبـاری بالـغ بر بیسـت میلیارد ریـال از محل 
اعتبـارات شـرکت مخابـرات ایران هزینه شـده 

. است 
وی افـزود : متاسـفانه جهت راه اندازی سـایتها 
در شهرسـتان بروجرد مشـکل معـارض داریم و 
از نماینـدگان و فرماندار محترم این شهرسـتان 
تقاضامندیـم که در راسـتای اجـرای این  پروژه 
هـا ، مخابرات منطقه لرسـتان را یـاری  نمایند 

.
مدیـر مخابـرات منطقـه لرسـتان بـا اشـاره بـه 
اینکـه وجـود سـایت مخابـرات در محـل هیـچ 
گونـه مشـکلی بـرای سـاکنین ایجـاد نمی کند 

و مضـرات آن بـه مراتـب کمتر از گوشـی تلفن 
همراهـی سـت کـه در طـول شـبانه روز کنـار 
ماسـت، اذعـان داشـت: در مرکـز مخابراتی که 
بنـده و همکارانـم در طـول روز هشـت سـاعت 
مشـغول کار اداری هسـتیم، یـک سـایت وجود 
دارد امـا هیچگونـه مشـکل و خطـری متوجـه 
مـا نشـده اسـت لـذا از شـهروندان و معارضین 
محـل تقاضـا داریـم نسـبت بـه احداث سـایت 
عـدم  موجـب  کار  ایـن  کـه  نکننـد  ممانعـت 
توسـعه اسـتان و نیـز فرار سـرمایه هـای عظیم 

ارتباطـی از اسـتان خواهـد شـد.
وی در پایـان از زحمـات همـکاران در جهـت 

اجـرای ایـن پـروژه تقدیـر و تشـکر نمـود.

افتتاح سایت تلفن همراه اسالم آباد شهرستان بروجرد 
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جلوی تخریب جنگل های 
زاگرس را بگیرید/ اقدام 
خاصی برای جلوگیری از 

زوال بلوط نشده است

مظفـر افشـار فعـال زیسـت محیطـی و پـدر بلـوط 
ایـران گفـت: متاسـفانه بسـیاری از مسـووالن زوال 
مسـوولیت های  از  فـرار  بـرای  بهانـه ای  را  بلـوط 
خـود در قبـال جنگل هـای زاگـرس قـرار داده انـد.

اگـر جنگل هـای زاگرس از بیـن برود کویـر دیگری 
چـون زابـل و سیسـتان بلوچسـتان ایجاد می شـود.

مظفـر افشـار در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـارس در 
بلـوط  جنگل هـای  ارزش  بـه  اشـاره  بـا  خرم آبـاد 
 عنـوان کـرد: طبـق ارزیابـی سـازمان جهانـی فائـو 
در سـال 9۴، ارزش ریالـی هـر اصلـه درخـت بلوط 
تومـان  میلیـون  پنجـاه سـال حـدود ۷۵0  بـاالی 
بـوده، البتـه ایـن رقـم بـدون شـک اکنون بـه چند 

میلیـارد تومـان رسـیده اسـت.
زاگـرس  جنگل هـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ُشـش های تنفسـی ایـران بـه شـمار مـی رود، گفت: 
طبـق تحقیقـات انجام شـده ۴0 درصد آب شـیرین 
ایـران در محـدوده زاگـرس تولیـد می شـود و اگـر 
ایـن جنگل هـا از بیـن بـرود، ضمـن از بیـن رفتـن 
منابـع آبـی، بخـش زیادی از خـاک ایـن منطقه که 
در طـول هـزاران سـال گذشـته ایجـاد شـده اسـت 

نابـود خواهدشـد.
از  بسـیاری  کـرد:  اضافـه  ایـران  بلـوط  پـدر 
جملـه  از  کشـور  مهـم  و  پـرآب  رودخانه هـای 
رودخانـه کارون، کرخـه، سـمیره، دز و ... از زاگرس 
سرچمشـه می گیـرد بنابراین نابـودی زاگرس باعث 
خشـک شـدن ایـن رودخانه هـای مهـم و حیاتـی 

می شـود. نیـز  کشـور 
خـود  صحبت هـای  از  دیگـری  بخـش  در  افشـار 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  بلـوط  درختـان  زوال  بـه 
خشکسـالی، تغییـرات اقلیمـی و وجـود ریزگردهـا 
ظـرف سـال های گذشـته موجـب بیمـاری یـا زوال 
جملـه  از  نشـین  زاگـرس  اسـتان های  در  بلـوط 

اسـت. لرسـتان شـده 
پل دختـر،  شهرسـتان های  در  مـا  افـزود:  وی 
کوهدشـت و خر م آبـاد شـاهد زوال بلـوط هسـتیم، 
و تاکنـون اقـدام قابـل توجهـی در رفع ایـن بیماری 

انجـام نشـده اسـت.
پـدر بلوط لرسـتان با بیان اینکه آمـار زوال بلوط در 
بخش هـای مختلـف متفاوت اسـت، عنوان کـرد: اما 
واقعیـت ایـن اسـت کـه درصـد نابـودی جنگل های 
بلـوط ناشـی از تخریب انسـانی از زوال بلوط بسـیار 

بیشـتر است.
افشـار تاکیـد کرد: متاسـفانه بسـیاری از مسـووالن 
زوال بلـوط را بهانـه ای بـرای فرار از مسـوولیت های 

خـود در قبـال جنگل هـای زاگـرس قـرار داده اند.
اراضـی  بـه  جنگلـی  عرصه هـای  تبدیـل  وی 
کشـاورزی، قطـع درختـان بلـوط بـرای زغال گیری 
و ایجـاد مرغداری هـای بـزرگ در دل جنگل هـا را 
از مهمتریـن عوامـل تخریـب درختان بلـوط عنوان 

. د کر
پـدر بلوط گفـت: چالش دیگـر قطع درختـان بلوط 
تامیـن  بـرای  نشـین  جنـگل  روسـتاییان  توسـط 

سـوخت مـورد نیاز اسـت.
افشـار تاکیـد کـرد: اگـر کشـاورزان و روسـتاییان 
مناطـق جنگلـی زاگرس این اهمیـت را درک کنند، 
هرگز برای توسـعه زمین کشـاورزی و کشـت و زرع 
آن را قطـع نمی کننـد و  درختان بلـوط را به عنوان 

سـوخت بـه کار نمی گیرند.
وی بیـان کرد: در لرسـتان  سـاخت یک   جـاده  برای 
چنـد سـیاه چادر ده هـا درخت بلوط قطع می شـود، 
کـه البته ایجـاد راه دسترسـی برای عشـایر مد نظر 
قضیـه  ایـن  پشـت  دیگـری  اهـداف  بلکـه  نیسـت 

اسـت. پنهان 
جنگل هـای  اگـر  داد:  هشـدار  ایـران  بلـوط  پـدر 
زاگـرس از بیـن بـرود کویـر دیگـری چـون زابـل و 

می شـود. ایجـاد  بلوچسـتان  سیسـتان 
افشـار در پایـان صحبت هـای خـود خطاب بـه وزیر 
جهـاد کشـاورزی گفـت: نگذارید اراضـی جنگلی به 
زمین هـای کشـاورزی تبدیل شـود، جلـوی تخریب 

جنگل هـای زاگـرس را بگیرید.

جدال پاییزی با غول کرونا
هرسـال کـه پاییـز فرا می رسـید تنهـا دغدغـه خانواده ها 
سـرماخوردگی بـود امـا چنـد سـالی اسـت کـه آنفلوآنزا 
هـم میهمـان همیشـگی خانواده هـا شـده و بـه نوعـی 
زندگـی مـردم را در پاییز و زمسـتان تحـت تاثیر خودش 
قـرار داده اسـت امـا اکنـون مـردم می گوینـد بـا کرونـا 

کنیم؟  چـه 
البتـه واکسـن آنفلوآنـزا که آمـد خبرهای بهتـری از این 
موضـوع بـه گـوش مـی رسـید چـون واکسـن تـا حدود 
زیـادی درمانگـر خوبـی بـرای ایـن بیمـاری شـده امـا 
امسـال جدالـی سـنگین تـر بـه نـام غـول کرونـا پاییز را 

متفـاوت تـر کرده اسـت.
تـا فصل بهار و تابسـتان بـود مردم از هم هراس داشـتند 
کـه کرونـا نگیرنـد و بـه نوعی از هـم فرار مـی کردند که 
مبـادا کرونـا را از هـم بگیرنـد امـا در فصل پاییـز بخاطر 
سـرماخوردگی و آنفلوآنـزا حتـی مـی تـوان گفـت فرزند 
از پـدر و مـادر و یـا برعکـس آن مـی ترسـند چـرا کـه 
کرونـا و سـرماخوردگی و آنفلوآنـزا بـا هم یکی شـده اند 
و هیچکـس نمـی دانـد کـه بـه چـه نـوع بیمـاری دچار 

شـده است.
امـا مسـأله مهمتر ایـن روزها غـول بـزرگ و هولناکی به 
نـام کرونـا اسـت که تا چنـد روز پیش فقط می شـنیدیم 
کـه فـان فـرد کرونـا گرفتـه امـا اکنـون بـه خانـواده ها 
رسـیده اسـت بـه طوری کـه اعضای یـک خانـواده با هم 

درگیـر کرونا می شـوند.
اکنـون در فصـل پاییـز کـه بیماریهـا سـر بـه فلـک مـی 
کشـد بایـد دیـد و بازدیدهـا، میهمانـی هـا و سـفرها را 
بـه صفـر برسـانیم چـون خودمـان نمـی دانیم که شـاید 
ناخواسـته ممکـن اسـت بـه کرونـا مبتـا شـویم پـس 
رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی بهتریـن راه مقابلـه بـا 
ایـن بیمـاری اسـت کـه شـاید بتـوان گفـت همـه از آن 

هـراس داریـم و بایـد داشـته باشـیم.
پـس همـه بایـد بـا همدیگـر تـاش کنیـم کـه امسـال 

پاییـز  و زمسـتان مرگبـاری را بـه واسـطه همـه گیـری 
دل  در  زیـادی  هـراس  اگرچـه  باشـیم  نداشـته  کرونـا 
مسـئوالن لرسـتان مـی توانـد باشـد چـون مـردم ایـن 
اسـتان بـه دلیـل طوالنـی بودن شـب هـا عادت به شـب 

نشـینی دارنـد. 
براسـاس آخریـن آمارهـا تـا ۲3 مهرماه 33 هـزار و ۴16 
لرسـتانی بـه کرونـا مبتـا شـده و از ایـن تعـداد 6۸3 
نفـر جـان باختـه انـد کـه رعایت نکـردن برخـی پروتکل 
هـای بهداشـتی مـی تواند ایـن آمارهارا دو چنـدان کند. 
بیاییـد همـه بـا هم بـا اصولی کـردن تمام پروتـکل ها از 
جـان هـم محافظـت کنیم و مـرگ را به همدیگـر ارزانی 

. نکنیم
اکنـون اکثـر پزشـکان متخصـص معتقدنـد کـه تنهـا راه 
جلوگیـری از ابتـا بـه کرونـا رعایـت مسـائل بهداشـتی، 
شسـت و شـوی مرتـب دسـتها و اسـتفاده از ماسـک در 
تمـام مـکان هـا حتـی در منـزل اسـت، همـه مـی دانیم 
کـه این کارها اصا سـخت نیسـت و تنها بـا یک همدلی 
امکانپذیـر اسـت تـا ایـن بیمـاری وارد خانه همه نشـود.

بـا  مبـارزه  سـتاد  مسـئوالن  فـراوان  تاکیـد  وجـود  بـا 
کرونـای کشـور و اسـتان لرسـتان امـا همچنان بسـیاری 
از مـردم از ماسـک اسـتفاده نمـی کننـد و حتی سـفرها 
و میهمانی هـا و حتـی مراسـم عـزای عزیزان شـان ادامه 
دارد کـه ایـن موضـوع بسـیار موجـب  نگرانـی اسـت که 
حتـی شـب نشـینی پاییز و زمسـتان بـر آمارهـا بیفزاید 
و آالم مـردم را بخاطـر از دسـت دادن عزیـزان بیشـتر 

نگـران مـی کند.
مریـم کوشـکی معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 
لرسـتان مـی گویـد: 9۸ درصـد کارکنان دولـت و حدود 
۵۲ درصـد مـردم اسـتان از ماسـک بـه عنـوان مصوبـه 

سـتاد مدیریـت کرونـا اسـتفاده می کننـد.
بـر اسـاس چـک  ادامـه مـی دهـد کـه  وی همچنیـن 
لیسـت تدوین شـده دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان تمام 

کارکنـان دسـتگاه هـای اجرایـی و سـازمان هـا موظـف 
بـر رعایـت پروتکل های بهداشـتی و اسـتفاده از ماسـک 
هسـتند کـه حـدود 9۷ تـا 9۸ درصـد کارکنـان مقید بر 
رعایـت ایـن پروتـکل هـا هسـتند و از طرفی تمـام ارباب 
رجـوع هـا در مراکـز دولتـی و غیردولتی جهـت دریافت 
بهداشـتی  هـای  پروتـکل  رعایـت  بـه  مکلـف  خدمـات 

. هستند
حـال کـه کرونـا میهمـان ناخوانـده زندگی همه ما شـده 
اسـت بگذاریـد دردهایمان برای از دسـت دادن عزیزان و 
ابتـای اعضـای خانـواده هایمـان به این ویروس کشـنده 
کمتـر باشـد. اگرچه همـه می دانیم کـه راه کاهش مرگ 
و میـر و ابتـا تنهـا رعایـت اسـت و رعایـت آن خیلی هـا 
ایـن موضـوع را جـدی نمی گیرنـد و بخاطـر ابتـا به این 

بیمـاری خـود و خانواده شـان را بـه خطر مـی اندازند. 
کوشـکی دبیـر کنتـرل و مقابلـه بـا کرونـا دانشـگاه علوم  
پزشـکی لرسـتان همچنیـن می گویـد: عـدم اسـتفاده از 
ماسـک بـه میـزان زیـر 90 درصـد جامعـه باعـث ابتای 
باالی افراد  و گسـتردگی دامنه شـیوع بیماری می شـود 
و در صورتـی که اسـتفاده 90 درصدی افـراد جامعه مانع 
از ابتـای بـاال و باعـث قطـع زنجیـره می شـود. امـا سـه 
موضـوع بسـیار مهـم اسـتفاده از ماسـک، رعایـت فاصله 
گـذاری اجتماعـی، شسـت و شـوی صحیـح دسـت ها به 
مـدت ۲0 ثانیـه در پیشـگیری از ابتـای ایـن بیمـاری 

بسـیار تاثیرگذار اسـت.
نگذاریـم حساسـیت ها نسـبت بـه ویـروس کرونـا کمتـر 
شـود چـرا کـه هرچه مـردم کمتـر رعایت کننـد مرگ و 
میرهـا بیشـتر و زندگـی مـا بیشـتر متاثر از ایـن بیماری 

می شـود.
متاسـفانه هشـدارهای مسـئوالن در زمینه وضعیت قرمز 
اسـتان هـم تاثیـر چندانـی در برگـزاری میهمانی هـای 
از  نیـز  اسـتان  محدودیت هـای  اگرچـه  نـدارد،  مـردم 
هفتـه گذشـته شـروع شـده اما مـردم همچنان نـاآگاه از 

وضعیـت قرمـز و هشـدارها هسـتند.
بـه گفتـه حسـین رضا فنایـی دبیـر کمیته اطاع رسـانی 
سـتاد اسـتانی مدیریـت بیماری کرونـا لرسـتان، با توجه 
بـه رونـد وضعیـت قرمـز شـیوع بیمـاری کرونـا در ایـن 
اسـتان محدودیت هـا تـا دوم آبـان مـاه تمدید می شـود. 
براسـاس ایـن محدودیت هـا، تمامـی ادارات، سـازمان ها، 
بانک هـا، موسسـات دولتـی و غیردولتـی، دانشـگاه ها و 
درصـد   ۵0 بـا  اسـتان  سـطح  در  آموزشـی  موسسـات 
درمیـان(  یـک روز  به صـورت  نیروهـا  )حضـور  ظرفیـت 
فعالیـت داشـته باشـند. آمـوزش در تمام مدارس سـطح 

اسـتان به صـورت غیرحضـوری اسـت.
طبـق اعـام ایـن سـتاد، اسـتفاده از ماسـک بـرای همه 
افـراد جامعـه شـامل اصنـاف، کسـبه، کارمنـدان دولتـی 
اسـتو در صـورت  اجبـاری  اربـاب رجـوع  و خصوصـی، 
مشـاهده بـا متخلفـان احتمالـی طبـق قوانیـن اعامـی 
از سـوی سـتاد ملـی و اسـتانی مدیریـت بیمـاری کرونـا 

برخـورد قانونـی صـورت خواهـد گرفـت.
شـدن  مـدرن  بـه  رو  اگرچـه  لرسـتان  سـنتی  جامعـه 
گذاشـته اسـت اما همچنـان برخی رسـوم آن باقی مانده 
اسـت باید برخی از آداب و رسـوم گذشـته را مانند شـب 
نشـینی را کنـار بگذاریـم و بایـد بـا برداشـتن گام هـای 
اساسـی مانـع از اپیدمـی بیمـاری کرونـا شـویم. دلمـان 
بـرای افـراد سـالمند و دارای بیمـاری هـای زمینـه ای 
زندگـی مـان بسـوزد تـا از مـرگ آنهـا جلوگیـری کنیم.

کرونـا جدی اسـت اگـر رعایت نکنیـم به طـور قطع وارد 
زندگـی همـه می شـود. ماسـک، رعایت فاصلـه اجتماعی 
و شسـت و شـوی مرتـب دسـت ها بـه مـدت ۲0 ثانیـه 

نشـود. فراموش 
بـه امیـد روزی کـه همـه بـا هـم غـول بـزرگ کرونـا را 
شکسـت دهیـم و زندگـی قبل از کرونـا را دوبـاره تجربه 

. کنیم
مهناز بیرانوند خبرنگار ایرنا لرستان

پایان ماموریت ستادهای معین بازسازی در مناطق سیل زده لرستان

مدیـرکل بنیادمسـکن لرسـتان با اشـاره بـه پایان 
ماموریـت پنـج سـتادمعین بازسـازی در اسـتان از 
ادامـه کار واحدهای سـیل زده باقی مانده  توسـط 

بنیادمسـکن اسـتان خبرداد.
ارزشـمند  زحمـات  از  باقدردانـی  مسـعودرضایی 
هـای  بازسـازی مسـتقردر شهرسـتان  سـتادهای 
پلدختـر، دلفـان، چگنـی، ازنـاو الیگـودرز گفـت: 
لرسـتان  زده  سـیل  مناطـق  بازسـازی  عملیـات 
باپیشـرفت حـدود 96درصـدی درمراحـل نهایـی 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تمامـی ۲0 هـزار واحـد 
تعمیـری، بـه سـرانجام رسـیده انـد ادامـه داد: از 
مجمـوع 1۲ هـزار و ۷00 واحد تخریبی شناسـایی 
شـده ی اسـتان  تعـداد 11 هـزار و 600 واحـد 

روسـتایی و مابقـی شـهری بـوده انـد.
مدیـرکل بنیادمسـکن لرسـتان بااشـاره بـه اتمـام 
ماموریـت سـتادهای بازسـازی معیـن درلرسـتان 
تصریـح کرد:بازسـازی واحدهای باقیمانده توسـط 
بنیادمسـکن لرسـتان تکمیل خواهدشدومتقاضیان 
بـه شـعب  بایـد  واحدهـای خـود  تکمیـل  بـرای 
بنیادمسـکن شهرسـتان محل سکونتشـان مراجعه 

. یند نما
رضایـی گفـت: به طور معمـول برنامه زمـان بندی 
بازسـازی ها یکسـاله اسـت واین مهـم در خصوص 
مناطق سـیل زده لرسـتان به دلیل شـیوع بیماری 
کرونا،افزایـش قیمـت هـا، تامیـن زمین مـورد نیاز 
واحدهـای در حریم و بسـتر رودخانـه و مکان یابی 
جدیـد نیـاز بـه زمان بیشـتری داشـت و بـه طول 

انجامید.
وی باتاکیـد برمشـارکت محوربـودن کاربازسـازی 
اظهارکـرد:  امـر  درایـن  مـردم  لـزوم همـکاری  و 
برخـی از سـیل زدگان زیربنـای بیشـتری بـرای 
واحدهـای مسـکونی جدیـد درنظرگرفتـه و برخی 
تـوان مالـی و آورده کمتری داشـته اندکـه باتوجه 

بـه شـرایط موجـود الزم اسـت واحـد خـود را در 
حـد بهـره بـرداری آمـاده نموده تـا قبل از شـروع 
بـارش هـای جدیـد در امنیت کامـل در واحدهای 
احداثـی خـود اسـکان یافتـه و بـه مـرور تکمیل و 

بـه اتمام برسـانند

راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان بهترین استان در 
حوزه ایمنی و ترافیک شناخته شد

براسـاس اعام سـازمان راهـداری و حمـل و نقل 
جـاده ای، راهداری لرسـتان در رتبـه بندی حوزه 
امتیـاز  بیشـترین  کسـب  بـا  ترافیـک  و  ایمنـی 
در شـش ماهـه اول سـال99 بـه عنـوان بهتریـن 

اسـتان معرفی شـد.
عبـاس شـرفی مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل 
جـاده ای لرسـتان بـا اعـام این خبر افـزود: طبق 
اعـام مدیـرکل دفتـر ایمنـی و ترافیـک سـازمان 
براسـاس  ای  جـاده  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری 
شـاخص های منتخـب در رتبه بندی شـش ماهه 

اول سـال 99، اسـتان
لرسـتان در حـوزه ایمنـی و ترافیـک موفـق بـه 
کسـب باالتریـن امتیاز و عنـوان بهتریـن عملکرد 
در بیـن ادارات کل راهـداری و حمـل و نقل جاده 

ای کشـور شـده است.
در  رانندگـی  تلفـات  میـزان  وی گفـت: کاهـش 
کاهـش  روسـتایی،  و  شـهری  بـرون  راههـای 
بـا  برخـورد  و  کشـف  میـزان  فوتـی،  تصادفـات 
اضافـه تنـاژ بـار، برگـزاری جلسـات کمیسـیون 
ایمنـی اسـتانی، عملکـرد معاینـه فنـی و افزایش 
میـزان ثبت و کشـف تخلفات رانندگان و شـرکت 
هـای حمـل و نقـل در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 
سـال قبـل از مهـم تریـن شـاخصهای ارزیابی در 

ایـن رتبـه بنـدی بـوده اسـت.
شـرفی در پایـان ضمـن تبریـک ایـن موفقیـت 
بـه مجموعـه راهـداری و حمـل و نقـل جادهـای 
لرسـتان بـه طـور ویـژه از عملکـرد معاونت حمل 
و نقـل و اداره ایمنـی و ترافیـک قدردانـی نمـود.
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نشست صمیمی هیئت رئیسه دانشگاه لرستان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد 

)در رأس آن دکتـر  لرسـتان  دانشـگاه  رئیسـه  هیئـت 
نهـاد  مسـئول  دانشـگاه(،  رئیـس  عزیـزی،  خسـرو 
نمایندگـی مقـام معظـم رهبری در دانشـگاه لرسـتان و 
رؤسـای مراکـز آمـوزش عالـی شهرسـتان هـای اسـتان 
)وابسـته بـه دانشـگاه لرسـتان( بـا حجـت االسـام و 
المسـلمین سـیداحمدرضا شـاهرخی، نماینده ولی فقیه 
در اسـتان لرسـتان و امـام جمعـه خـرم آبـاد، دیـدار و 

گفتگـو کردنـد. 
این نشسـت صمیمی، صبح روز چهارشـنبه، ۲3 مهرماه 
در محـل دفتـر نماینـده ولـی فقیـه و امام جمعـه خرم 

آبـاد، بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی، برگزار شـد. 
در ابتـدای ایـن نشسـت صمیمی، دکتر خسـرو عزیزی، 
بـه  تسـلیت  لرسـتان، ضمـن عـرض  دانشـگاه  رئیـس 
مناسـبت فرارسـیدن ایـام سـوگواری ۲۸ و ۲9 صفـر، 
یـک گـزارش عملکـرد کاری از فعالیـت هـای دانشـگاه 

لرسـتان در مـدت چنـد سـال اخیـر، ارائـه کـرد. 
ایـن  بـه  کاری،  عملکـرد  گـزارش  در  عزیـزی  دکتـر 
نکتـه اشـاره کـرد کـه پـس از شـیوع بیمـاری کرونا در 
اسـفندماه 9۸، بافاصلـه بـا تـاش هـای تیـم مدیریتی 
دانشـگاه لرسـتان، زیرسـاخت هـای الزم بـرای آموزش 
غیرحضـوری و الکترونیکـی دانشـجویان فراهـم شـد و 
خوشـبختانه در حـال حاضـر، مشـکل خاصـی در ایـن 

زمینـه وجـود نـدارد. 
رئیـس دانشـگاه لرسـتان توضیـح داد بـا کوشـش های 
اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه و برنامـه ریـزی هـا و 
حمایـت هـای تیـم مدیریتـی دانشـگاه، رتبـه دانشـگاه 
لرسـتان در نظـام رتبـه بنـدی معتبـر پایگاه اسـتنادی 
علـوم جهـان اسـام )ISC( از رده بنـدی  ۵0 - ۴1 بـه  
۴0-31 ارتقـاء یافتـه اسـت؛ همچنیـن اسـم دانشـگاه 
لرسـتان بـرای اولیـن بـار در نظـام رتبـه بنـدی معتبـر 

بیـن المللـی تایمـز، قـرار گرفته اسـت. 
در زمینـه رتبـه آزمایشـگاه مرکـزی دانشـگاه لرسـتان 
نیـز بایـد گفـت رتبـه ایـن آزمایشـگاه در بیـن بیش از 
۲۵0 آزمایشـگاه کشـور، به رتبـه ۲1 ارتقاء یافته اسـت 
کـه همگـی ایـن شـاخص هـا نشـاندهنده حرکـت رو 
رشـد کمـی و کیفـی دانشـگاه لرسـتان در فعالیت های 

آموزشـی، پژوهشـی و تحقیقاتـی اسـت. 
رئیـس دانشـگاه لرسـتان تشـریح کـرد کـه از اقدامـات 
مهـم انجـام شـده ایجاد شـبکه ملـی جامعه و دانشـگاه 
لرسـتان بـوده اسـت کـه دارای کارگروه هـای تخصصی 
مرتبـط بـا ظرفیت ها و نیازهای اسـتان لرسـتان اسـت 
و بایسـتی ارتبـاط ایـن شـبکه بـا مجمـع نماینـدگان 
اسـتان لرسـتان و مدیـران اجرایی اسـتان بیشـتر شـود 
تـا نقش دانشـگاه بـه عنوان یـک دانشـگاه جامعه محور 

و تقاضامحـور، گسـترش یابد. 
وی توضیـح داد کـه خوشـبختانه از سـال 93 تاکنـون، 
سـرانه فضای آموزشـی و رفاهی دانشـگاه لرسـتان از ۷ 

مترمربـع بـه 1۴ مترمربـع افزایـش یافته اسـت.
دکتر خسـرو عزیـزی درباره این موضـوع توضیح داد که 
دفتـر ارتبـاط بـا جامعـه و صنعت در دانشـگاه لرسـتان 
در همیـن چنـد سـال گذشـته، بـه مدیریـت ارتبـاط با 
جامعـه و صنعـت ارتقـاء یافتـه اسـت کـه نشـاندهنده 

تـاش تیـم مدیریتـی دانشـگاه لرسـتان بـرای تقویت و 
گسـترش ارتبـاط بین دانشـگاه و جامعـه در جهت رفع 

مشـکات و چالـش های اسـتان اسـت. 
وی بیـان کـرد کـه افزایـش تعداد شـرکت هـای دانش 
بنیـان بـه ۷ شـرکت، ایجـاد پژوهشـکده زنبـور عسـل 
دانشـگاه لرسـتان، ایجـاد مرکز تحقیقات بلوط دانشـگاه 
لرسـتان،  دانشـگاه  نـوآوری  مرکـز  ایجـاد  و  لرسـتان 
همگـی در جهـت افزایـش نقـش دانشـگاه لرسـتان در 
ارائـه راهکارهای علمـی و کاربردی برای رفع مشـکات 
و چالش های اسـتان لرسـتان و حمایـت از ایده پردازی 

و نـوآوری بوده اسـت. 
رئیـس دانشـگاه لرسـتان توضیح داد که فضـای فعالیت 
دانشـجویی در دانشـگاه لرسـتان، یـک فضـای بانشـاط، 
سـرزنده، پویـا، متعـادل، بـه دور از حاشـیه و قانونمنـد 

ست.  ا
تأکید بر تعلیم و تربیت اسالمی در دانشگاه ها و 

تربیت جوان مؤمن انقالبی پای کار

در ایـن نشسـت صمیمـی و پـس از ارائه گـزارش کاری 
توسـط رئیـس دانشـگاه لرسـتان و مسـئول دفاتـر نهاد 
هـای  دانشـگاه  در  رهبـری  معظـم  مقـام  نمایندگـی 
سـیداحمدرضا  المسـلمین  و  االسـام  اسـتان، حجـت 
شـاهرخی، نماینـده ولی فقیه در اسـتان لرسـتان و امام 
جمعـه خـرم آبـاد، در بیاناتـی بـر نقـش مهـم دانشـگاه 
هـا در تربیت جـوان مؤمـن، انقابی، پـای کار، معنویت 

گـرا، اخـاق مـدار و عدالـت خـواه تأکیـد کرد. 
وی توضیـح داد کـه رسـالت دانشـگاه، تعلیـم و تربیـت 
اسـامی اسـت و تعهـد همـراه تخصص هر دو بـا هم در 
دانشـگاه هـا مـاک عمل اسـت تـا دانشـگاه هـا بتوانند 
هـای  چالـش  و  رفـع مشـکات  در  اثرگذارتـر  هرچـه 

جامعـه، نقـش آفرین باشـند. 
حجت االسـام و المسـلمین سـیداحمدرضا شـاهرخی، 
تصریـح کـرد از ابتـدای انقـاب تاکنـون، همـواره، نظام 
نظـام  حرکـت  بـرای  جهـان  اسـتعمارگران  و  سـلطه 
مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران موانعـی ایجـاد کرده 

انـد امـا مهـم ایـن اسـت کـه نظـام مقـدس جمهـوری 
اسـامی ایـران، توانسـته اسـت به مرحلـه اقتـدار فعلی 
در جهـان برسـد و شـاخص هـای مختلـف ایـن اقتـدار 
بایسـتی تقویـت شـوند و نقـش دانشـگاه هـا در ارتقای 
شـاخص های پیشـرفت علمی کشـور، یک نقش بسـیار 

اسـت.  مهم 
وی تشـریح کـرد کـه ایـران اسـامی، دارای ظرفیـت 
هـای بسـیار فـراوان در جنبـه هـای گوناگـون از جمله 
سـابقه  و  خـدادادی  منابـع  کارآمـد،  انسـانی  نیـروی 
تمدنـی طوالنـی اسـت و ایـن مزیت هـا، مـی طلبد که 
نقـش دانشـگاه هـا در رشـد و پیشـرفت علمـی کشـور، 

هرچـه بیشـتر، گسـترش یابـد. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان لرسـتان و امـام جمعـه 
خـرم آبـاد تصریـح کرد نقش دانشـگاه یک نقش بسـیار 
مهـم در ترویـج ارزش هـای اسـامی، اخاقـی، انسـانی 
و علمـی در جامعـه اسـت و دانشـگاه هـا بایـد در زمینه 
ارائـه راهکارهـای علمـی بـرای رفـع مشـکات جامعـه، 

پیشـتاز و پیشـگام باشند. 
وی بـا تأکیـد بـر تقویـت ارتباط بیـن دانشـگاه و بخش 
هـای مختلـف جامعـه، به عنـوان مثـال، اشـاره کرد که 
نشـین  مختلـف حاشـیه  محـات  لرسـتان  اسـتان  در 
وجـود دارد کـه درگیر آسـیب هـای اجتماعـی مختلف 
اسـتان،  دانشـگاهی  نظـام  زمینـه،  ایـن  در  و  هسـتند 
کاهـش  بـرای  علمـی  کاربـردی  راهکارهـای  بایسـتی 
اینگونـه آسـیب هـا ارائه دهد و سـازمان هـا و نهادهای 
مسـئول نیـز از ایـن راهکارهـا بـرای رفـع معضـات و 

مشـکات جامعـه، اسـتفاده کننـد.   
گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت صمیمـی، هـر کـدام از 
اعضـای حاضـر در جلسـه نیـز نقطـه نظـرات و دیـدگاه 

هـای خـود را بیـان کردنـد.

آغاز عملیات احداث پروژه بزرگ پارک صخره ای پاگر
شـهردار منطقـه 3 خـرم آبـاد از آغـاز عملیـات احـداث 

پـروژه بـزرگ پـارک صخـره ای پاگـر خبـر داد. 
مهنـدس فتوحـی با اشـاره به اینکـه یکـی از اقدامات مهم 
و چشـم گیـر شـهرداری منطقه 3 آغاز پـروژه  بزرگ پارک 

صخـره ای پاگـر اسـت، ببـان داشـت: مراحـل مطالعـات و 
طرحـی تفصیلـی این پـروژه فعا در دسـت اجرا بـوده که 
بـا هماهنگـی مشـاور پـروژه و معاونـت فنی شهرسـازی و 

معمـاری برخـی از عملیـات اجرای آن آغاز شـده اسـت.
وی افـزود: ابـن پـروژه از مرداد امسـال با آغاز راه شـکافی 
بـا پیشـرفت 90 درصـد در حـال اجـرا می باشـد و جدول 
گـذاری، دیـوار ایمنـی و آسـفالت این محور اصلـی تن نیز 

طـی ماه هـای آینـده انجام خواهد شـد.
ادامـه داد: احـداث آالچیـق و سـکو  شـهردار منطفـه 3 
جنـب محـور اصلـی نیـز در حـال اجـرا بـوده و انشـعابات 
آب رسـانی، سیسـتم برق و روشـنایی پارک و لوله کشـی 
در  آینـده  هـای  مـاه  آبشـار مصنوعـی طـی  آب  تامیـن 

چندیـن فـاز آغـاز خواهـد شـد.
مهنـدس فتوحـی در خصـوص مسـاحت ایـن پـروره ابـراز 

داشـت: ایـن پـارک در مسـاحت ۴۵ هکتـار و بـا اعتبـار 
قریـب ۵0 میلیـارد تومـان بـرآورد اولیـه شـده اسـت کـه 
بـا توجـه به وسـعت پارک پیـش بینـی می شـود، احداث 

کامـل آن حداقـل ۲ سـال بـه طـول خواهـد انجامیـد.


