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ساماندهی امور جوانان 
در مناطق سیل زده 

استان  لرستان

4 2

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

همه چادرها در مناطق
سیلزده جمع آوری میشود
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خرم آباد خاستگاه 54 هزار ساله انسان

آدمربایی در قزوین و
دستگیری در بروجرد

2

سفره های افطار با عطر و 
بوی سادگی

در مـاه مهمانـی خـدا، مؤمنـان و روزه داران بـر 
سـر سـفره های افطـار دورهـم جمـع می شـوند، 
سـفره هایی کـه اگرچـه سـاده اسـت امـا طعـم 

شـیرین معنویـت در آن مـوج می زنـد.
رمضـان مـاه نزول قـرآن، مـاه مهمانی خـدا، ماه 
عبـادت و برکـت اسـت، ماهـی کـه هـر عبـادت 
را ثـواب دوچنـدان می نویسـند و فرصتـی بـرای 
ریزودرشـت  گناهـان  از  جسـتن  دوری  و  توبـه 

. ست ا
در مـاه رمضـان روزه داران یـک مـاه بـه مهمانـی 
خـدا می رونـد و از لحظه لحظـه ایـن مـاه بهـره 
می گیرنـد، درهـای رحمـت الهـی بیش ازپیش به 

روی بندگان گشـوده شـده اسـت.
افطـاری دادن در ایـن مـاه ثـواب بسـیار زیـادی 
دارد و درآیـات و روایـات بـه مؤمنـان سـفارش 
شـده تـا روزه داران را حتـی بـا افطـاری سـاده، 
افطـاری دهنـد و پاداش هایـی از درگاه خداونـد 

دریافـت کننـد.
مـردم!  ای  می فرماینـد:  اسـام)ص(  پیامبـر 
هرکسـی از شـما روزه دار مؤمنـی را افطـار دهد، 
چنـان اسـت کـه گویـا بنـده ای را آزادکـرده، و 
می گـذرد  گذشـته اش  لغزش هـای  از  خداونـد 
کـه یکـی عـرض کـرد! ای رسـول خـدا، همه ما 
قـدرت افطـاری دادن را نداریـم و پیامبـر خـدا 
فرمـود: بـا پـاره ی خرمـا و مقـداری آب، آتـش 

جهنـم را از خـود دور کنیـد...
متن کامل درصفحه3

قاتل جنگل های بلوط 
به دام افتاد

2

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان لرستان :

مرحله دوم امدادرسانی ها به زیر ساخت های 
سیل زدگان توجه دارد

مدیـر عامـل جمعیـت هـال احمـر لرسـتان گفـت: 
مرحلـه دوم امدادرسـانی ها به زیر سـاخت های سـیل 

زدگان توجـه دارد.
صـارم رضایـی افزود:بسـته های مـواد غذایـی در بیـن 

سـیل زدگان لرسـتان توزیـع مـی شـود.
اسـباب  و  ضـروری  اقـام  بسـته های  گفـت:  رضایـی 
ایـن اسـتان  بـه زودی در بیـن سـیل زدگان  زندگـی 

می شـود. توزیـع 
وی اظهـار داشـت: تـا کنـون 25 هـزار بسـته مـواد 
غذایـی و اقـام امـدادی دیگـر از قبیـل پتـو، موکـت ، 
سـت ظروف و… بین سـیل زدگان توزیع شـده اسـت.

بـه  باامدادرسـانی  : مرحلـه دوم  ادامـه گفـت  وی در 
سـیل زدگان در زمینـه زیرسـاخت ها در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه اسـت و از مـردم و خیریـن عزیـز تقاضـا 
اقـام  تهیـه  قالـب  در  را  خـود  هـای  کمـک  داریـم 
ضـروری ماننـد یخچـال، تلویزیـون ،کولر آبـی و گازی 
،لـوازم خانـه بـا توجه به آغـاز فصل گرمـا در پلدختر و 

معمـوالن بـه دسـت مـا برسـانند
مدیـر عامـل جمعیـت هـال احمـر لرسـتان گفـت: 
یکسـری از این اقام توسـط جمعیـت هال احمرجمع 
آوری شـده که با دسـتور اسـتاندار لرسـتان به مناطق 
آسـیب دیده از سـیل ارسـال و بین سـیل زدگان توزیع 

می شـود.
ایشـان در ادامـه افزودنـد: بـا توجـه بـه اینکـه در مـاه 
مبـارک رمضان قـرار داریم  اقام ضروری وبسـته های 
غذایـی 1ماهه در سـطح اسـتان بـه ویژه در شـهرهای 
پلدختـر و معمـوالن بین سـیل زدگان توزیع می شـود.
کـه  مکـرری  جلسـه های  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
بـه ریاسـت اسـتاندار لرسـتان و بـا حضـور  مدیـر کل 
مدیریـت بحـران و رئیـس بنیـاد مسـکن برگـزار شـد 
مصـوب گردیـد که بسـته های غذایی یک ماهـه همراه 

بـا اقـام ضـروری بیـن سـیل زدگان توزیـع شـود.

برقراری ارتباطات 
مشترکین تلفن ثابت 

پلدختر

نصب و راه اندازی سیستم قطع اتوماتیک گاز در زمان 
زلزله برای اولین بار در سطح کشور

در  گاز  اتوماتیـک  قطـع  سیسـتم 
در  بـار  اولیـن  بـرای  زلزلـه  زمـان 
سـطح کشـور توسـط شـرکت گاز 
شـد. انـدازی  راه  لرسـتان  اسـتان 

مهنـدس لطفعلیـان بـا اعـام ایـن 
افـزود: شـرکت گاز لرسـتان  خبـر 
بـا اجرا نمودن شـبکه گسـترده گاز 
رسـانی بسـتر مناسـبی برای تأمین 
آسـایش هـم اسـتانی هـای عزیـز 
اسـت  ولـی الزم  نمـوده  فراهـم  را 
ایـن آسـایش مخاطـرات  در کنـار 
ناشـی از گاز طبیعـی را شناسـایی 

و آنهـا را کنتـرل نمائیـم. 
وی  در ادامـه گفـت :بـا توجـه بـه 
زلزلـه خیـز بـودن اسـتان و اینکـه 
نشـت گاز و حریـق از پیامـد هـای 
احتمالی زلزله اسـت که  در صورت 
را  توجهـی  قابـل  بـروز،  خسـارت 
مـی تواند موجب شـود لذا شـرکت 
گاز اسـتان لرسـتان بـا هـدف بـه 
حداقـل رسـاندن مخاطـرات ناشـی 
از زلزلـه در شـبکه گاز رسـانی و در 

راسـتای سیاسـت های کلی شرکت 
ملـی گاز ایـران، بـه عنـوان اولیـن 
شـرکت در سـطح شـرکت ملی گاز 
ایـران اقـدام بـه نصـب و راه انـدازه 
سیسـتم شـتاب سـنج و لـرزه نگار 
جهـت قطـع اتوماتیـک گاز بصورت 
پایلـوت در ایسـتگاه تقلیـل فشـار 

علـوم پزشـکی اسـتان نمود.
مدیرعامـل شـرکت گاز لرسـتان بـا 

بیـان اینکـه: بـا نصب این سیسـتم  
سنسـورهای لـرزه نـگار بـه صورت 
گیـری  انـدازه  بـه  اقـدام  پیوسـته 
در  و  نمـوده  زمیـن  ارتعاشـات  
صـورت  بـه  زلزلـه  وقـوع  هنـگام  
جریـان  قطـع  بـه  اقـدام  خـودکار 
گاز  شـیر هـای خروجـی ایسـتگاه 
مـی نمایـد و از نشـتی گاز و وقـوع 
انفجـار جلوگیـری می شـود گفت: 
هزینـه راه انـدازی هـر ایسـتگاه دو 
میلیـارد ریـال مـی باشـد کـه اگـر 
بتوانیـم در سـطح کل اسـتان اجـرا 
 ٣٧٠ بـر  بالـغ  ای  هزینـه  نماییـم 
میلیـارد ریـال باید در نظـر گرفت. 
مدیـر عامـل شـرکت گاز لرسـتان 
اسـت  توضیـح  بـه  الزم  افـزود: 
بیـن شـرکت هـا گاز اسـتانی تنهـا 
شـرکت گاز اسـتان تهـران اقدام به 
بـر روی  نصـب تجهیـزات مذکـور 
اسـت  نمـوده   TBS ایسـتگاه هـای 
ولـی هنـوز راه اندازی نشـده اسـت

مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
لرستان از مردم همیشه در 

صحنه خواست کمکهای نقدی 
خودرا به حساب 99999مفتوح 

نزد کلیه بانکها کشور و یا با 
کد دستوری   *112#  برای 

سیلزدگان واریز نمایند

پیداشدن بخشی جمجمه انسان 40 هزار ساله
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مدیـرکل بنیـاد مسـکن لرسـتان گفت: حسـب 
دسـتور مراجـع قضایی قرار اسـت همـه چادرها 
و کمپ هایـی کـه در پل دختر اسـت جمع آوری 

شود.
از  مـردم  نگرانـی  مـورد  در  رضایـی  مسـعود 
مشـخص نشـدن زمین مـورد نیاز بـرای احداث 
مـورد  زمیـن  کـرد:  اظهـار  مسـکونی  واحـد 
نیـاز جهـت جایگزینـی واحدهـای تخریـب یـا 
رودخانـه  بسـتر  و  حریـم  در  کـه  واحدهایـی 
قـرار دارند توسـط راه و شهرسـازی تأمین و در 
اختیـار بنیاد مسـکن اصفهان قرار گرفته اسـت 
قطعـات  و چیدمـان  قرعه کشـی  مشـغول  کـه 

هسـتند.
وی افـزود: آزمایـش ژئوتکنیکـی زمیـن بـرای 
بارگـذاری نیز انجام شـده اسـت؛ موضـوع دیگر 
اینکـه معرفـی افـراد به شـهرداری بـرای صدور 
پروانـه و نظام مهندسـی بـرای طراحی بـا توجه 
تفاهم نامـه انجام گرفتـه بـرای واحدهـای 1٠٠ 

متـری رایگان اسـت.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن لرسـتان ادامـه داد: در 
ایـن میـان بـا توجـه بـه اینکـه زمینـی کـه در 
اختیـار ما قـرار گرفت کشـاورزی بـود، بنابراین 
منتظر هسـتیم تا محصول برداشـت و بافاصله 

کار بازسـازی را شـروع کنیم.
رضایـی خاطرنشـان کـرد: در شـهر معمـوالن 
نیـز زمین مشخص شـده و افـراد بـرای طراحی 
و صـدور پروانـه معرفـی شـده اند، کـه تاکنـون 
چنـد نفـر نیز موفق بـه دریافت پروانه شـده اند.

وی یـادآور شـد: در مـورد پرداخـت تعمیـرات 
نیـز کار شـروع شـده و افـرادی کـه در چادرها 
سـکونت دارند به سـه دسـته تقسـیم می شوند؛ 
یـک دسـته مالـک بودند کـه در قالـب اجاره بها 
و طبـق مصوبـه دولـت 6 میلیون تومـان مرحله 

اول را پرداخـت کردیم.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن لرسـتان تصریـح کرد: 
واجـد  کـه  هسـتند  مسـتأجرانی  دوم  دسـته 
کـه  بودنـد  معیشـتی  وام  دریافـت  شـرایط 
شناسـایی شـده و در حـال پرداخـت هسـتند؛ 
دسـته سـوم افـراد ناشناسـی بـوده کـه واجـد 

نبودنـد. شـرایط 
وی تاکیـد کرد: حسـب دسـتور مراجـع قضایی 
قـرار اسـت همـه چادرهـا و کمپ هایـی کـه در 

پل دختـر اسـت جمع آوری شـوند.
بـر  مبنـی  گایه هـا  برخـی  دربـاره  رضایـی 
وجـود تبعیـض در پرداخت هـا نیـز توضیح داد: 
پرداخت هـا بـر اسـاس واجـد شـرایط بـودن و 
تشـکیل پرونـده اسـت و هیچ تبعیضـی در این 

خصـوص وجـود نـدارد.
وی در پایـان صحبت هـای خـود در خصـوص 
برخـی نارضایتی هـا نسـبت بـه تعییـن حریـم 
و بسـتر رودخانـه گفـت: تعییـن حریم و بسـتر 
اسـت  منطقـه ای  عهـده آب  بـر  قانـون  طبـق 
بنابرایـن نـه مـا و نـه متقاضیـان در ایـن مـورد 

کنیم/فـارس پیـدا  ورود  نمی توانیـم 

مددجویان لرستانی تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار 

می گیرند

مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان لرسـتان گفـت: 
تمـام مددجویـان کمیتـه امـداد اسـتان لرسـتان 

تحـت پوشـش بیمـه سـامت قـرار می گیرنـد.
جاسـم محمـدی فارسـانی ، از صـدور دفترچـه 
بیمـه سـامت بـرای مـدد جویـان کمیتـه امداد 
خبـر داد و اظهـار داشـت: قبًا کمیتـه امداد خود 
یـک سـازمان بیمه گـر بـود ولـی از فروردین مـاه 
امسـال بحـث بیمـه پایـه را بـه بیمـه سـامت 

کردیم. واگـذار 
وی افـزود: کمیتـه امـداد کار صـدور دفترچـه را 
بـرای بیمـه پایـه مددجویـان انجـام مـی داد کـه 
ایـن کار برون سـپاری و بـه بیمـه سـامت واگذار 

. شد
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان لرسـتان بابیـان 
اینکـه در حـال حاضـر مددجویـان بـه شـعبات 
مراجعـه می کننـد تصریـح کـرد: دفاتـر خدمـات 
الکترونیکـی کار ثبت نـام را انجـام می دهنـد، در 
کنـار بیمـه پایـه بحث بیمـه مکمل را هـم داریم 
کـه این بیمـه مکمل توسـط کمیته امـداد دنبال 

می شـود.
وی بیـان کرد: مددجویان تا پایان اردیبهشـت ماه 
مهلت دارنـد بـرای دریافت دفترچه بیمه سـامت 
مددجویـان  همـه  کـه  زمانـی  تـا  کننـد،  اقـدام 
دفترچـه نگیرنـد ایـن کار ادامـه خواهد داشـت و 
تـاش می کنیـم هر چه سـریع تر ایـن جابه جایی 
و انتقـال اطاعـات بـه بیمـه سـامت بـرای بیمه 

پایـه انجام شـود.

خوشه فرش در استان راه اندازی شده است
محمدرضـا آذرخـش اظهار کـرد: راه اندازی 
خوشـه ها بـه صـورت اسـتانی دیـده شـده 

ست. ا
امـر  ایـن  متولـی  کـرد:  تصریـح  وی    
وقتـی  هسـتند،  اسـتانداری  اسـتان  در 
خوشـه ها مشـخص شـود بـرای هرکـدام از 
ایـن مباحث یک متولی در نظـر می گیرند.

لرسـتان  حرفـه ای  و  فنـی  مدیـرکل    
خوشـه  مـا  اسـتان  در  کـرد:  خاطرنشـان 

خوشـه ها  بقیـه  از  کـه  داریـم  را  فـرش 
اسـت. مهمتـر 

  آذرخـش اضافـه کـرد: خوشـه های دیگـر 
ماننـد بخـش کشـاورزی، گیاهـان دارویی، 
بـرای  دامپـروری  یـا  گیاهـی  داروهـای 

اسـتان دیـده شـده اسـت.
  وی بیـان کـرد: هـر کدام از این خوشـه ها 
هـر دسـتگاهی کـه متولـی آن باشـد برای 
در  قـوا  تمـام  بـا  مـا  نمی کنـد  فـرق  مـا 

خدمـت آنهـا هسـتیم.
  مدیـرکل فنـی و حرفـه ای لرسـتان ادامه 

اسـت  وقتـی  را چنـد  فـرش  داد: خوشـه 
کـه سـازمان صنعـت و معـدن بـا بخـش 

کرده انـد. شـروع  خصوصـی 
  آذرخـش اظهـار کـرد: در بحـث مدارک و 
گواهینامه هـای فنـی و حرفـه ای روتیـن و 
جـز کار ما اسـت امـا در بحـث آموزش ها و 
اسـتانداردها و مسـایل رفاهـی آموزش های 
تخصصـی و مشـاوره ها هـر دسـتگاه متولی 

کـه بخواهنـد در خدمت آنها هسـتیم .

همه چادرها در مناطق 
سیل زده جمع آوری می شود

رعایت استانداردها نیروی محرکه چرخه تولید
مدیـرکل اسـتاندارد لرسـتان اعـام کـرد: 
دسترسـی مصرف کننـدگان بـه کاالهای با 
کیفیـت بـرای رونـق تولید ضروری اسـت.

مدیرکل اسـتاندارد اسـتان نامگذاری سـال 
جدیـد بـا عنـوان “رونـق تولیـد” از سـوی 
درایـت  بیانگـر  را  رهبـری  معظـم  مقـام 
ضـرورت  در  لـه  معظـم  عمیـق  تدبیـر  و 
هـای جامعـه دانسـت و اظهار کـرد: مقوله 
اسـتاندارد جـزء جدایی ناپذیـر رونق تولید 
و حمایـت از کاالی ایرانـی اسـت و مقـام 
معظـم رهبـری نیـز بـر ایـن مسـاله تاکید 

دارنـد کـه افزایـش کیفیـت کاالی ایرانـی 
می توانـد موجـب اسـتقبال مـردم از ایـن 

تولیـدات شـود. 
یکـی  افـزود:  ادامـه  در  قنبریـان  مرضیـه 
تولیـد،  رونـق  راههـای  مهمتریـن  از 
و  اسـت  خدمـات  و  کاال  استانداردسـازی 
افزایـش کیفیـت مـی تواند عاوه بـر رونق 
بـازار داخـل، مانعـی بـرای ورود کاالهـای 

باشـد. خارجـی  غیرضـروری 
مدیرکل اسـتاندارد اسـتان در پایـان اظهار 
اسـتاندارد  کاالی  هـر  خریـد  بـا  داشـت: 
تولیـد  رونـق  راسـتای،  در  قدمـی  ایرانـی 
ملـی، پویایـی اقتصاد کشـور، اشـتغالزایی، 

هـای  آرمـان  تحقـق  و  افزایـش صـادرات 
از  حمایـت  منظـور  بـه  اسـامی  انقـاب 
کاالی ایرانـی و رونـق تولیـد برداشـته می 

. د شو
گفتنـی اسـت: در همیـن راسـتا سـازمان 
ملـی اسـتاندارد ایـران در سـال ۹6 پویش 
“کاالی اسـتاندارد ایرانی میخرم” در کشور 
را بـا هـدف کمـک بـه رونـق تولیـد ملـی، 
و در راسـتای ترویـج فرهنـگ اسـتفاده از 
کاالی اسـتاندارد، راه انـدازی کـرده اسـت.

خدمـات  و  غلـه  شـرکت  سرپرسـت 
بازرگانـی منطقـه 12 لرسـتان گفـت: نـرخ 
خریـد تضمینـی گنـدم معمولـی بـه ازای 
هرکیلوگـرم 1٧ هـزار ریال و گنـدم دوروم 

نیـز 1٧ هـزار و ٧٠٠ ریـال اعـام شـد.
بینـی  پیـش  افـزود:  بیرانونـد  اهلل  حجـت 
مـی شـود بـا توجـه بـه وضعیـت مناسـب 
بـارش هـا امسـال خریـد تضمینـی گنـدم 
بـه 45٠ هـزار تـن برسـد در صورتـی کـه 
سـال گذشـته ٣6٠ هـزار تـن خریـداری 

شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت: نـرخ خریـد تضمینـی 
گنـدم معمولـی و دوروم در سـال گذشـته 
بـه ترتیـب 1٣ هـزار و و 1٣ هـزار و ٧٠٠ 

بود. ریـال 
وی همچنیـن قیمـت خریـد تضمینی کلزا 
در سـال گذشـته را 28 هـزار و 665 ریـال 

بـرای  امسـال  داد:  ادامـه  و  کـرد  عنـوان 
خریـد هـر کیلوگرم از این دانـه روغنی ٣4 
هـزار و ٣۹8 ریـال بـه کشـاورزان پرداخت 

شـد. خواهد 
بیرانونـد اضافـه کـرد: پارسـال سـه هـزار 
و ٣٠٧ تـن کلـزا از کشـاورزان خریـداری 
شـده کـه پیـش بینـی شـده ایـن میـزان 
امسـال بـه چهـار هـزار تـن افزایـش یابـد.

سرپرسـت شـرکت غله و خدمـات بازرگانی 

خریـد  کـرد:  بیـان  لرسـتان   12 منطقـه 
تضمینـی گنـدم اسـتان اول خـرداد آغـاز 
دریافـت  بـرای  مرکـز   55 و  شـود  مـی 
اسـت. آمـاده شـده  محصـول کشـاورزان 

وی افـزود: ایـن شـرکت بـا بسـیج تمامـی 
و  خـود  انسـانی  نیـروی  و  امکانـات 
همچنیـن مباشـرین و تاسیسـات ذخیـره 
سـازی مقدمـات الزم بـرای جلـب رضایت 

اسـت. کـرده  فراهـم  را  کشـاورزان 
وی تصریـح کـرد: خریـد گنـدم مـازاد بـر 
ادامـه  پایـان مهرمـاه  تـا  نیـاز کشـاورزان 
دارد و کشـاورزان مـی تواننـد بـا مراجعـه 
بـه نزدیکتریـن مراکـز پیـش بینـی شـده 

محصـول خـود را تحویـل دهنـد.
بیرانونـد بـا بیـان اینکـه گنـدم و دانه های 
هسـتند  اسـتراتژیک  محصـوالت  روغنـی 
درصـد   5٠ گذشـته  سـال  داد:  ادامـه 

نخسـت  روز   1٠ در  کشـاورزان  مطالبـه 
خریـد و مابقـی نیـز تـا 2 مـاه بعـد واریـز 
شـد که تـاش می شـود این زمان امسـال 

کوتاهتـر شـود.
کامـل  رعایـت  ضـرورت  بـر  وی 
گنـدم  خریـد  اباغـی  دسـتورالعمل های 
بخـش  و  دولتـی  خریـد  مراکـز  توسـط 
افـزود: مدیـران  تاکیـد کـرد و  خصوصـی 
کارخانجـات و سـیلوهای بخـش خصوصی 
ضمـن رعایـت دقیـق مفـاد کمـی و کیفی 
قراردادهای ذخیره سـازی از بروز مشـکات 

نماینـد. جلوگیـری  زمینـه  ایـن  در 
وی اظهـار داشـت: بـه منظـور خریـد بـا 
کیفیت، بهینه سـازی ذخیره سـازی گندم و 
تسـهیل انبارگردانـی، کمیته های تخصصی 
خریـد و ذخیره سـازی برای تصمیم سـازی 

در ایـن بخش تشـکیل شـده اسـت.

نرخ خرید تضمینی گندم اعالم شد

آدم ربایی در قزوین و 
دستگیری در بروجرد

فرمانـده انتظامـی بروجرد از دسـتگیری عامان 
آدم ربایـی قزویـن در بروجـرد خبر داد.

کـرد:  اظهـار  پورغامحسـین  مهـدی  سـرهنگ 
طـی خبـر واصلـه مبنـی بـر یـک فقـره ربایـش 
قزویـن  در  تیرانـدازی  بـه  منجـر  آدم ربایـی  و 
بـه  پـژو  یـک دسـتگاه  بـا  آدم ربایـان  اینکـه  و 
سـمت بروجـرد در حرکـت هسـتند بـا حضـور 
میدانـی فرمانـده شهرسـتان و تیمـی متشـکل 
و  امـداد  یـگان  آگاهـی،  پلیـس  کارآگاهـان  از 
کانتـری 14 در مسـیر طـی طریـق خـودروی 
موردنظـر از مایر _ اشـترینان به سـمت بروجرد 
نهایـت  در  عملیاتـی الزم  تـوان  و  اقدامـات  بـا 

خـودروی موردنظـر توقیـف شـد.
ایـن عملیـات دو نفـر  وی تصریـح کـرد: طـی 
آدم ربـا دسـتگیر و در بازرسـی از خـودرو مذکور 
یـک قبضـه کلت کمـری به همـراه ٣2 فشـنگ 

جنگـی و حـدود 1٠ گـرم تریـاک کشـف شـد.
فرمانـده انتظامی بروجـرد خاطرنشـان کرد: فرد 
ربـوده شـده کـه جوانی 24 سـاله اهل و سـاکن 
قزویـن اسـت صحیح و سـالم پیدا و جهت سـیر 
مراحـل قانونـی بـه پلیـس آگاهـی شهرسـتان 

شـد. منتقل 

مناسب سازی به مطالبه عمومی تبدیل شده است
سـتاد  جلسـه  در  توکلـی  زهـرا  فاطمـه 
مناسب سـازی اسـتان، اظهـار کـرد: سـال 
گذشـته شـاهد رونـد خوبـی در راسـتای 
مناسب سـازی و اماکـن عمومـی و شـهری 

بودیـم .
وی تصریـح کـرد: یکـی از مشـکات ما در 
ساخت وسـازهایی  مناسب سـازی،  بحـث 
اسـت کـه ضوابـط در آن هـا رعایت نشـده 

. د بو
خاطرنشـان  لرسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
کـرد: در پایش هایـی کـه صـورت گرفـت 

بایـد  و  نداشـتند  را  شـرایط  سـازه ها 
امـر هزینه بـر  ایـن  و  بازسـازی می شـدند 
بـود و در برخـی اماکـن امـکان بازسـازی 

نداشـت. وجـود 
توکلـی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه 
سـیل خسـارتی را وارد کرد برای بازسـازی 
کار  دسـتور  در  مناسب سـازی  مناطـق 
قرارگرفتـه و ایـن ضـرورت ایجـاب می کند 
صـورت  مناسب سـازی  درصـد  صـد  کـه 

. د گیر
بیـن  هماهنگـی  کـرد:  بیـان  وی 

دسـتگاه های مجـری در ایـن زمینـه بایـد 
صـورت گیـرد تا شـرایط مناسب سـازی در 

شـود. لحـاظ  ساخت وسـازها 
داد:  ادامـه  لرسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
بـا  آموزشـی  و  درمانـی  اداری،  فضاهـای 
شـرایط  و  مناسب سـازی  چک لیسـت 
ساخت وسـازها  شهرسـازی  و  معمـاری 
انجـام شـود و بنیـاد مسـکن و نقشـه های 
برسـد  . نظام مهندسـی  تأییدیـه  بـه  آن هـا 

بـه  مناسب سـازی  کـرد:  بیـان  توکلـی 
مطالبـه عمومـی تبدیـل شـده و در سـطح 

کشـور ایـن حساسـیت ایجاد شـده اسـت.
گذشـته  سـال  کـرد:  اضافـه  وی 
مناسب سـازی در بیـن 6 دسـتگاه اجرایـی 
بیـن ۹٠ تـا 1٠٠ درصد انجام شـده اسـت.

برقراری ارتباطات مشترکین تلفن ثابت پلدختر
مخابـرات  مدیـر  محمـودی  مهنـدس 
جهانـی  روز  مناسـبت  لرسـتان،  منطقـه 
غربـی  بخـش  ارتباطـات   ، مخابـرات 
مشـترکین تلفن ثابت شهرسـتان پلدختر 

شـد. برقـرار 
مدیـر مخابـرات منطقه لرسـتان با اشـاره 
بـه نصـب و راه انـدازی مرکز کـم ظرفیت 
تلفـن در پلدختـر اظهـار داشـت: با تاش 

جهـاد گونه کارکنـان مخابرات در روزهای 
اخیـر، ارتباطـات دیتـا و تلفـن ثابـت این 
مرکـز در بخش غربی پلدختـر، راه اندازی 
و امـکان برقـراری ارتباطات تلفـن ثابت ، 

دیتـا و adsl فراهم شـد.
مهنـدس محمـودی بـا اعـام مطلب فوق 
اظهـار داشـت : پـس از اتمام کابل کشـی 
در  کابـل  شـبکه  نوسـازی  و  بازسـازی   ،

بخـش غربـی پلدختر که خسـارت زیادی 
دیـده  ویرانگـر  سـیل  وقـوع  حادثـه  در 
جهانـی  روز  بمناسـبت  و  امـروز  از  بـود 
تلفـن  خدمـات  واگـذاری  کار  ارتباطـات 
ثابـت ، دیتـا و adsl آغـاز و تـا چنـد روز 
آینـده تمامـی مشـترکین مـی تواننـد از 

خدمـات مخابراتـی بهـره منـد شـوند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان : 

قاتل جنگل های بلوط به دام افتاد
مدیـر کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان لرسـتان از 
دسـتگیری قاتـان جنـگل در منطقه  کرکی شهرسـتان 

پلدختـر خبر داد. 
شـیرزاد نجفـی گفـت: در پـی گزارشـات مردمـی مبنـی 
پلدختـر  ُکرکـی  منطقـه  در  بلـوط  درختـان  قطـع  بـر 
منابـع  کل  اداره  حفاظـت  یـگان  نیروهـای  بافاصلـه   ،
طبیعی و آبخیزداری اسـتان و شهرسـتان بـه محل اعزام 
شـدند کـه پـس از عزیمـت، مشـاهده گردیـد کـه افـراد 
سـودجو بـا اسـتفاده از اره برقـی مشـغول قطـع درختان 

جنگلـی هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه افـراد متخلـف بـا دیـدن ماموریـن 
منابـع طبیعـی اقـدام بـه فـرار بـه کـوه هـای اطـراف 
کارکنـان  عملیـات  ایـن  در  کـرد:  خاطرنشـان  نمودنـد 
منابـع طبیعـی توانسـتند متخلفـان را دسـتگیر و آالت 

و ادوات آنهـا اعـم از یـک دسـتگاه نیسـان پـر از درخـت 
قطـع شـده ، اره برقـی ، تبـر و ... را توقیـف و با تشـکیل 

پرونـده ، تحویـل مقامـات قضایـی دهنـد.
نجفـی ضمـن هشـدار جـدی بـه متخلفـان و قاچاقچیان 
چـوب ، خاطـر نشـان کـرد: در برخـورد با سـودجویان و 
کسـانی کـه بـا قطـع درختـان اقـدام بـه تخریـب عرصه 
هـای جنگلـی می کننـد قاطعانـه برخورد قانونـی خواهد 

. شد
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان لرسـتان ، 
حفاظـت از منابـع طبیعی را وظیفه ایی همگانی دانسـت 
و افـزود : شـماره تلفـن رایگان 15٠4 یـگان امداد جنگل 
و مرتـع  بـه صـورت شـبانه روزی آمـاده پاسـخگویی و 
رسـیدگی بـه گزارشـات مردمی در زمینـه هرگونه تخلف 

در عرصـه هـای ملی می باشـد.

پیام مدیر کل حفاظت 
محیط زیست لرستان به 

مناسبت روز جهانی تنوع 
زیستی

حفاظـت  کل  مدیـر  بیرانونـد  فتحـی  مهـرداد 
محیط زیسـت لرسـتان به مناسـبت روز جهانی 
را  روز  ایـن  پیامـی  انتشـار  بـا  زیسـتی  تنـوع 

گرامـی داشـت.
اداره کل محیـط  بـه گـزارش روابـط عمومـی 
محیـط  حفاظـت  کل  مدیـر  لرسـتان،  زیسـت 
زیسـت لرسـتان بـه مناسـبت روز جهانـی تنوع 
زیسـتی بـا انتشـار پیامـی ایـن روز  را گرامـی 

داشـت.
متن این پیام به شرح ذیل می باشد.

روز جهانـی تنـوع زیسـتی)22 مـی مصـادف با 
اول خـرداد( فرصت مناسـبی اسـت بـرای درک 
اهمیـت تنـوع زیسـتی بـه عنـوان موضوعی که 
تاثیرات بسـزایی در زندگی بشـر دارد. بی شـک 
سـهل انـگاری در خصـوص حفظ تنوع زیسـتی 
وعواملـی ماننـد اقلیـم جهانی،تغییر در سـاختار 
زیسـت بـوم هـا، آلودگـی هـا و تخریـب هـا، و 
از دسـت رفتـن زیسـتگاههای طبیعـی بـا عـث 
جانـوری  هـای  گونـه  انقـراض  سـرعت  رشـد 
و گیاهـی شـده اسـت؛ امیـد اسـت بـا انتخـاب 
شـعار امسـال با عنـوان "تنوع زیسـتی ما، غذای 
مـا، سـامت ما" و با پـی بردن به ارزشـمندی و 
درک صحیـح از اهمیت تنوع زیسـتی در تامین 
غذای سـالم و کافی برای جوامع بشـری نسـبت 
بـه حفاظـت بیشـتر و موثر تـر از تنوع زیسـتی 

گیاهـی و جانوری کوشـا باشـیم
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در مـاه مهمانـی خـدا، مؤمنـان و روزه داران بـر سـر سـفره های افطـار دورهـم جمـع 
می شـوند، سـفره هایی کـه اگرچه سـاده اسـت امـا طعم شـیرین معنویـت در آن موج 

می زنـد.
رمضـان مـاه نـزول قـرآن، مـاه مهمانی خدا، مـاه عبادت و برکت اسـت، ماهـی که هر 
عبـادت را ثـواب دوچندان می نویسـند و فرصتی برای توبه و دوری جسـتن از گناهان 
ریزودرشـت اسـت.در مـاه رمضـان روزه داران یـک مـاه بـه مهمانـی خدا می رونـد و از 
لحظه لحظـه ایـن مـاه بهـره می گیرنـد، درهـای رحمـت الهـی بیش ازپیـش بـه روی 

بندگان گشـوده شـده است.
افطـاری دادن در ایـن مـاه ثـواب بسـیار زیـادی دارد و درآیـات و روایـات بـه مؤمنان 
سـفارش شـده تـا روزه داران را حتـی بـا افطاری سـاده، افطـاری دهنـد و پاداش هایی 

از درگاه خداونـد دریافـت کنند.
پیامبـر اسـام)ص( می فرماینـد: ای مـردم! هرکسـی از شـما روزه دار مؤمنـی را افطار 
دهـد، چنان اسـت کـه گویا بنـده ای را آزادکـرده، و خداوند از لغزش های گذشـته اش 
می گـذرد کـه یکـی عـرض کـرد! ای رسـول خـدا، همـه مـا قـدرت افطـاری دادن را 
نداریـم و پیامبـر خـدا فرمـود: با پـاره ی خرمـا و مقـداری آب، آتش جهنـم را از خود 

کنید. دور 
حـاال در بسـیاری از مسـاجد سـفره هایی بارنـگ و بوی سـادگی در هنـگام افطار پهن 
می شـود، فقیـر و غنـی کنـار هم بر سـر این سـفره می نشـینند و  روزه خـود را افطار 
می کنند، در این سـفره ها خبری از چشـم و هم چشـمی و اسـراف نیسـت آنچه دیده 
می شـود تنهـا طعـم شـیرین معنویـت اسـت.در مسـاجد بـا چند عـدد خرما و نـان با 
تکـه ای پنیـر از روزه داران مـاه خـدا پذیرایی می شـود و سـنت افطاری دادن سـاده 

بیشـتر ترویج داده می شـود.
سـفره هـای بی آالیـش در مسـاجد، امامزادگان، حسـینیه ها و حتی منـازل پهن می 
شـود و بـا توجـه بـه ایـن شـرایط افتصـادی مـی طلبد تـا بیـش از پیش در راسـتای 

ترویـج ایـن سـفره های سـاده اما پـر از صمیمـت و همدلی تـاش کنیم.
همچنیـن می تـوان بـرای بهره منـدی از ثـواب افطـاری دادن بـه روزه داران در منـازل 
هـم بـا گسـتراندن یـک سـفره افطاری سـاده  از اقـوام و دوسـتان پذیرایی کـرد و در 
ایـن سـفره ها به جـای چنـد نـوع غـذا و افطـاری با یـک افطاری سـاده پذیرایـی کرد.

در کنـار مـا فقـرا و نیازمندانـی هسـتند که در این ماه باید بیشـتر حواسـمان باشـد و 
به جـای اسـراف و تجمـات، با افطـاری سـاده از نیازمنـدان پذیرایی کنیم.

سفره های افطار با عطر و بوی سادگی/طعم شیرین 
معنویت و برکتی به وسعت آسمان

از خرم آبــاد تــا اروپــا؛ تشــریح آخرین کاوش ها در خاســتگاه 54 هزار ســاله انســان
بـر اسـاس آخریـن کاوش هـای صـورت گرفتـه 
سـاله  هـزار   54 خاسـتگاه  کـه  کلـدر  غـار  در 
انسـان های هوشـمند بـه شـمار می رود بخشـی 
از جمجمـه انسـان 4٠ هزار سـاله پیدا شـده که 
می تواند بسـیاری از فرضیات پیشـین و سـواالت 
موجود را در مورد انسـان های مدرن را پاسـخگو 

شد. با
وقتـی در کتاب هـای درسـی و یا حتـی گوگل به 
دنبـال واژه هایـی که لرسـتان را معرفـی کرده اند 
مـی گردیم، بیشـتر به سـرزمین چشـمه ها، دیار 
فلـک وافـاک، دریاچـه گهر و آبشـار بیشـه و ... 
روبـرو میشـویم، امـا شـاید هیـچ کـدام از موارد 
ذکـر شـده تا بـه امـروز نتوانسـته اند لرسـتان را 

بـه خوبـی به جهانیـان معرفـی کنند.
اکثـر  بـرای  گذشـته  سـال  چنـد  تـا  لرسـتان 
واژه ای  دنیـا  شناسـان  باسـتان  و  تاریخ دانـان 
جوانـان  از  تعـدادی  اینکـه  تـا  بـود  ناشـناخته 
علـم  در  سـرزمین  ایـن  کـرده  تحصیـل 
و  قدمـت  کـه  شـدند  آن  بـر  باستان شناسـی، 
عظمـت لرسـتان را بـه جهانیـان معرفـی کننـد.

ایـن تاش هـای جوانـان لرسـتانی در 1٠ سـال 
گذشـته سـبب شـده کـه غارهایـی بـا قدمـت 
4٠ تـا 55 هـزار سـال در لرسـتان کشـف شـود 
و تمامـی محاسـباتی کـه در مورد سـاکنان اولیه 
اروپـا در دنیـا وجود داشـت را به چالش بکشـاند 
و دره خرم آبـاد بـه عنـوان زیسـتگاه مـردم اولیه 

اروپـا بـه دنیـا معرفی شـود.
بـه تازگـی یکـی از جوانان لرسـتانی کـه بیش از 
15 سـال در حـوزه اکتشـاف مکان هـای تاریخی 
کاوش  تیـم  یـک  همـراه  بـه  می کنـد  فعالیـت 
موفـق بـه کشـف آثـار جدیـدی در غـار کلـدر 
خرم آبـاد شـده کـه بر اسـاس آن قدمـت حضور 
انسـان در ایـن دره زیبا و سرسـبز بـه 54 هزار و 

4٠٠ سـال می رسـد.
دره خرم آبـاد بـا  1٧ غـار و پناهـگاه صخـره ای 
بشـر  سـکونتگاه های  قدیمی تریـن  از  یکـی 
محسـوب می شـود و مطالعـه در خصـوص ایـن 
مامن هـای اولیـه حرف هـای زیادی بـرای گفتن 

خواهـد داشـت.
بهـروز  از صحبت هـای دکتـر  در ذیـل بخشـی 

بازگیـر سرپرسـت هیـأت کاوش غـار کلـدر را با 
می خوانیـم. فـارس  خبرنـگار 

غار کلدر در سال 85 به عنوان اثر ملی 
ثبت شد

غـار کلدر یکـی از غارهای طبیعی لرسـتان بوده 
کـه در دل سـنگ های آهکـی بـه وجـود آمـده 
اسـت. ایـن مکان در پنـج کیلومتری شـمال دره 
خرم آبـاد و در منطقـه حفاظت شـده سـفیدکوه  
قـرار دارد کـه در 28 اسـفند 1٣85 بـا تـاش 
ذبیـح اهلل بختیـاری بـا شـمارهٔ ثبـت 18٧۹6 به 

عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایران ثبت شـد.
امـا در آن روزهـا اطاعـات و اشـیا باسـتانی از 

ایـن غـار طبیعی کشـف نشـد تـا اینکه در سـال 
1٣88 پـس از مطالعاتـی کـه در مـورد غارهـای 
کلـدر، قمری،گیلـوران و یک پنـاگاه صخره ای به 
نـام گرارجنه انجام دادم سـبب شـد کـه با توجه 
بـه نهشـته های باسـتانی و دسـت نخـورده غـار 
کلـدر به پتانسـیل بـاالی این فضـای طبیعی در 

حوزه باسـتان شناسـی پـی ببرم.
تـا پیـش از ایـن کاوش هـا، بـر اسـاس یافته های 
بـه دسـت آمـده باستان شناسـان، بـا اسـتناد به  
کنجـی  غـار  از  آمـده  دسـت  بـه  تاریخ نـگاری 
قدمـت، سـکونت بشـر در دره خرم آبـاد را حدود 
4٠ هـزار سـال قبـل می دانسـتند کـه حـال این 

آمـار دگرگون شـده اسـت.
آغاز کاوش  غار کلدر از سال 89

در سـال 8۹ اولیـن کاوش های خـود را به همراه 
یکـی گـروه بین المللـی در این غار شـروع کردم 
و پـس از پیـدا کـردن ابزارآالتـی کـه متعلـق به 

دوره عصـر پـاره سـنگی جدیـد بـود بـه اهمیت 
غـار کلـدر پـی بـردم در همیـن راسـتا در سـال 

۹٣ فصـل دوم کاوش هـا آغاز شـد.
پیـدا  کـه  شـواهدی  کاوش هـا   دوم  فصـل  در 
کردیـم سـبب شـد کـه تمـام نظریه هـای کـه 
را سـرزمین  اروپایی هـا  اجـداد  اولیـه  زیسـتگاه  
شـامات معرفـی کـرده بود زیر سـوال بـرود، زیرا 
در ایـن کاوش هـا موفـق شـدیم آثـاری بدسـت 
هـزار سـال  از 2٣  نشـان می دهـد  کـه  آوریـم 
تـا 54 هـزار 4٠٠ سـال قبـل در دره خرم آبـاد 

کرده انـد. زندگـی  هوشـمند  انسـان های 
پیداشدن جمجمه انسان 40 هزار ساله

شـاید نقطه عطـف کاوش های صـورت گرفته در 
غـار کلـدر پیدا کردن بخشـی از جمجمه انسـان 
اسـت کـه بر اسـاس شـواهد حداقل قدمـت این 
فسـیل مربـوط بـه 4٠ هزار سـال قبل بـوده که 
تاریـخ دقیـق آن پس از انجـام مطالعات تکمیلی 
اعـام خواهـد شـد؛ عـاوه بـر ایـن بـا توجـه به 
منطقـه پیـدا شـدن جمجمـه ایـن امـکان وجود 
دارد کـه مابقـی فسـیل ایـن فـرد نیـز در دیواره 

غـار پیدا شـود.
وجود ارتباط بین غارهای باستانی 

خرم آباد
بیـن غارهـای گیلوران قمـری و کلـدر ارتباطات 
باسـتان شناسـی وجـود دارد، بـه طوریکـه کـه 
آثـاری مربـوط بـه دوره پارینه سـنگی جدید نیز 
در ایـن غارهـا پیدا شـده اما موضوعی که سـبب 
اهمیـت غـار کلدر شـده بحـث تاریخ نـگاری آن 
اسـت که بـه علت نهشـته های سـالم تر ایـن غار 

امـکان کسـب اطاعـات قدیمی تـر وجـود دارد؛ 
تـا قبـل از غـار کلـدر قدیمـی تریـن آثار کشـف 
شـده در لرسـتان مربـوط به 4۹ هزار سـال قبل 

بوده اسـت.
از کاوش هـای خوبـی کـه در فصـل دوم  پـس 
عملیـات کاوش غـار کلـدر داشـتیم آغـاز فصـل 
سـوم ایـن پـروژه با هـدف جسـتجو در الیه های 
پـاره سـنگی عصر میانـی و پیدا کـردن آثاری از 

انسـان های نئاندرتـال آغـاز شـد.
اجداد اولیه اروپایی ها ساکن دره 

خرم آباد بوده اند
وقتـی اعـام می شـود کـه اجـداد اروپایی هـا از 
دره خرم آبـاد بـه ایـن قـاره رفته انـد اکثـر مردم 
بـه  کلـدر  غـار  از  گروهـی  کـه  می کننـد  فکـر 
سـمت اروپـا مهاجرت کرده انـد، اما ایـن دیدگاه 
کامـا اشـتباه بـوده زیـرا انسـان های هوشـمند 
اولیـه بـه عنـوان موجـودی شـکارگر تنهـا برای 

پیـدا کـردن شـکار جابجـا شـده اند.
امـا عاملـی کـه سـبب شـده ایـن نظریـه ایجـاد 
شـود کـه اجـداد اروپایی هـا از خرم آبـاد بـه این 
قـاره رفته انـد ایـن بوده کـه قدیمی تریـن آثاری 
کـه از مـردم اولیه در اروپـا پیدا شـده مربوط به 
4٣ هـزار سـال قبـل اسـت، ایـن در حالـی بوده 
کـه در لرسـتان تـا قدمـت 54 هـزار سـال نیـز 
پیـدا شـده و میـان ابـزار آالت پیدا شـده شـاهد 
ایـن هسـتیم کـه این وسـائل شـبیه بـه یکدیگر 
هسـتند بـا ایـن تفـاوت کـه قدمـت ابـزارآالت 

لرسـتان 11 هزار سـال بیشـتر اسـت.
لزوم استفاده از ظرفیت های باستان 

شناسی در حوزه اشتغال زایی
این کشـفیات عاوه بر تاثیرات باسـتان شناسـی 
و علمی می تواند در راسـتای توسـعه اقتصادی و 
اشـتغال لرسـتان نیز اسـتفاده شـود بـه طوریکه 
کـه مجموعه غـار آتاپوئـرکا که متعلق بـه اولین 
کشـور  در  اسـت  اروپـا  در  سـاکن  انسـان های 
اسـپانیا واقع شـده که سـاالنه یک میلیون 5٠٠ 
هـزار نفـر از آنجـا بازدیـد می کننـد و ایـن اثـر 
نشـانگر ظرفیـت باالی این  باسـتان شناسـی در 

تولیـد ثروت  بـرای جامعه اسـت.
گزارش از محمد عبداهلل زاده

شبکه های پایدار و مقاوم جایگزین شبکه های موقت 
احداث شده در زمان سیل

بـا برنامـه ریـزی و زمان بندی فشـرده شـبکه هـای توزیع برق 
پایـدار و دائمـی جایگزیـن شـبکه هـای موقت احداث شـده در 

میگردد. زمان سـیل 
بخـش اعظمـی از شـبکه هـای توزیـع برق کـه در زمان سـیل 
احـداث شـده بـود بصـورت موقـت و بـرای تامیـن روشـنایی و 

رفـع مشـکات مـردم اجـرا شـده بود.
ایـن گـزارش حاکیسـت مدیـر عامـل بـرق لرسـتان بـه منظور 
تامیـن بـرق پایـدار خصوصـا جلوگیـری از مشـکات احتمالـی 
تابسـتان پیـش رو جلسـات منظمی را برای عبـور از فصل گرما 
و مدیریـت نمـودن بحـران هـای قریب الوقـوع برگـزار نمودند.

فریـدون خودنیـا گفـت در اثـر سـیل فروردیـن ٣8٠ کیلومتـر 
از شـبکه هـای فشـار متوسـط بـرق بطور کلـی تخریـب که در 

آن زمـان تنهـا دغدغـه مـا برقـدار کردن منـازل و کمـپ های 
احـداث شـده بود .

وی گفـت  بـا وارد آمـدن 11۹ میلیـارد تومـان خسـارت بـه 
زیـر سـاخت هـای بـرق اسـتان معقوالنه نبـود ما شـبکه موقت 
احـداث کنیـم و بـار بـزرگ دیگـری را بـر دوش شـرکت توزیع 
تحمیـل کنیـم ولـی وظیفـه و حـس انساندوسـتی بر مـا حکم 
میکـرد تحـت هر شـرایطی روشـنایی را بـه مردم تقدیـم کنیم 

و ایـن مهـم در سـریعترین زمـان ممکـن انجام شـد.
مهنـدس خودنیـا اظهـار داشـت بـا توجه بـه بازدیدهـای مکرر 
بعمـل آمـده پس از سـیل محل احداث شـبکه هـای جدید که 
بیشـتر در ارتفاعـات و مناطـق صعب العبور دیده شـده طراحی 

و مهندسـی گردید.
مدیرعامل برق اسـتان لرسـتان گفت در اکثر مسـیرهای جدید 
شـرایط بـه گونه ایسـت که امـکان حمـل تجهیـزات مخصوصا 
تیرهـای بـرق بـا تریلـر و جرثقیـل ممکـن نیسـت و جابجایـی 
هـا یـا توسـط همـکاران بـا تحمل مشـقت هـای فـراوان انجام 

میشـود و یـا از تراکتور اهالی روسـتاها اسـتفاده میشـود.
فریـدون خودنیـا در پایـان گفـت نیروهای پرتوان شـرکت پس 
از سـیل تاکنـون بـدون وقفـه مشـغول جایگزینـی شـبکه های 
جدیـد بـه جای شـبکه های موقت هسـتند و کوهسـتانی بودن 
منطقـه خصوصا در مسـیر ویسـیان بـه معمـوالن و پلدختر کار 
را بـرای مـا سـخت نمـوده و احتمـال میـرود تا پایان سـال ۹8 

درگیـر شـبکه های در حـال احداث باشـیم .

آبرسانی به 250 روستای لرستان در سال جاری
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان: 

فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـاس  بـر  گفـت:  لرسـتان  روسـتایی 
سـال  در  شـده  انجـام  ریـزی  برنامـه 
جاری پروژه آبرسـانی به 25٠ روسـتای 

اسـت. اجـرا  اسـتان در دسـت 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـاس  بـر  گفـت:  لرسـتان  روسـتایی 
سـال  در  شـده  انجـام  ریـزی  برنامـه 
جاری پروژه آبرسـانی به 25٠ روسـتای 

اسـت. اجـرا  اسـتان در دسـت 
مهنـدس علیرضـا کاکاونـد افـزود: ایـن 
پـروژه هـا جدا از مسـئله سـیاب اخیر 
لرسـتان بـوده کـه بـا اعتبـاری بالـغ بر 
اجـرا  دسـت  در  ریـال  میلیـارد   8٠٠

. ست ا
ایـن  اجـرای  رونـد  کـرد:  تصریـح  وی 
تـاش  در  و  بـوده  مطلـوب  هـا  طـرح 
هسـتیم تا در سـال جاری این روسـتاها 

را آبرسـانی کنیـم.
وی شـاخص بهـره منـدی روسـتاهای 

لرسـتان را 8٠.٣٧ درصـد عنـوان کـرد 
و اظهـار داشـت: با بهـره برداریـاز طرح 
بهـره  ضریـب  اجـرا  دسـت  در  هـای 
مندی آبرسـانی به روسـتاهای لرسـتان 
بـا سـه درصـد افزایش بـه 8٣.5 خواهد 

. سید ر
وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح وصـل 

روسـتاهای  آبرسـانی  شـبکه  اصولـی 
سـیل زده بـه منابـع پایـدار نیـز گفـت: 
ایـن اقدام مهـم نیز در کنـار طرح های 
در دسـت اجرا با سـرعت در حال انجام 
بـوده کـه امیدواریـم بـا توجه بـه حجم 
بـاالی خسـارات ایـن طـرح نیـز تـا دو 

مـاه آینـده بـه اتمام برسـد.
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برگزاری مطلوب بیست و دومین اجالس رؤسای دانشگاههای سطح یک در دانشگاه لرستان

رئیـس دانشـگاه لرسـتان در جلسـه شـورای 
راهبـردی گروه همکاریهـای علمی بین المللی 
دانشـگاه لرسـتان گفت:»باید شـاخصهای بین 

المللـی شـدن دانشـگاه را ارتقا داد 
خسـرو  )دکتـر  لرسـتان  دانشـگاه  رئیـس 
عزیـزی( در جلسـه شـورای راهبـردی گـروه 
دانشـگاه  المللـی  بیـن  علمـی  همکاریهـای 
لرسـتان کـه 15 اردیبهشـت در محـل حـوزه 
ریاسـت دانشـگاه لرستان تشـکیل شد تشریح 
کرد:»شـاخصها و اسـتانداردهای مدنظـر برای 
بعـد بین المللی دانشـگاه لرسـتان را بایسـتی 

ارتقـا داد. 
تیـم  کرد:»رویکـرد  تصریـح  عزیـزی  دکتـر 
مدیریتی دانشـگاه لرسـتان تقویت دیپلماسـی 
سـطح  افزایـش  و  المللـی  بیـن  علمـی 
دانشـگاه  تحقیقاتـی  و  علمـی  همکاریهـای  

کشـورهای  دانشـگاههای  سـایر  بـا  لرسـتان 
اسـت«. دیگـر 

وی اظهار داشـت:»تفاهم نامـه های علمی که 
بیـن دانشـگاه لرسـتان با سـایر دانشـگاههای 
دیگـر کشـورها منعقـد میشـود بایسـتی بـه 
صـورت دقیق اجرایی شـوند و ایـن خود، یکی 
از موضوعـات مهـم در بعد فعالیـت علمی بین 

المللی دانشـگاهی اسـت«. 
در ایـن جلسـه کـه مسـئول نهـاد نمایندگـی 
لرسـتان  دانشـگاه  در  رهبـری  معظـم  مقـام 
)حجت االسـام و المسـلمین مهـدی قدرتی( 
حضـور  نیـز  لرسـتان  دانشـگاه  معاونـان  و 
داشـتند مدیـر گـروه همکاریهـای علمـی بین 
المللـی دانشـگاه لرسـتان )حجـت االسـام و 
المسـلمین دکتـر حبیـب حاتمـی کـن کبود( 
متغیرهـای مـورد نیاز برای ارتقای سـطح بین 
المللـی دانشـگاه لرسـتان را از قبیـل برگزاری 
دوره هـای آموزشـی و مهارتـی بیـن المللـی 
دانشـجویان  بـا  مرتبـط  موضوعـات  سـایر  و 

خارجـی دانشـگاه لرسـتان را توضیـح داد. 
اعضـای جلسـه نیـز دیدگاهها و نقطـه نظرات 

خـود را مطـرح نمودند.
قدردانی دبیر اجالس رؤسای 

دانشگاههای برتر و بزرگ کشور از 
رئیس دانشگاه لرستان به خاطر برگزاری 
مطلوب بیست و دومین اجالس رؤسای 

دانشگاههای سطح یک
حـوزه  مدیـرکل  و  دانشـگاه  رئیـس  مشـاور 
ریاسـت و روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران و 
برتـر و  دبیـر اجـاس رؤسـای دانشـگاههای 
بزرگ کشـور )سـیداحمدرضا خضری( در نامه 
ای خطـاب به رئیس دانشـگاه لرسـتان )دکتر 
برگـزاری  بـه خاطـر  از وی  خسـرو عزیـزی( 
رؤسـای  اجـاس  و دومیـن  بیسـت  مطلـوب 
دانشـگاههای سـطح یـک کشـور کـه روزهای 
پنجشـنبه و جمعـه، 12 و 1٣ اردیبهشـت ۹8 

بـه میزبانـی دانشـگاه لرسـتان برگـزار شـد، 
سپاسـگزاری و قدردانـی نمـود. 

از تاشـهای مدیـر  نامـه، همچنیـن  ایـن  در 
دانشـگاه  عمومـی  روابـط  و  ریاسـت  حـوزه 
لرسـتان )افشـین مـرادی فرد( قدردانی شـده 

 . ست ا
بیسـت و دومین اجاس رؤسـای دانشگاههای 
سـطح یک کشـور بـا موضوع بررسـی وضعیت 
اسـتانهای سـیل زده، در محـل حوزه ریاسـت 
رئیـس  و  شـد  برگـزار  لرسـتان  دانشـگاه 

و  اخیـر کشـور  بررسـی سـیل  ویـژه  هیئـت 
رئیـس دانشـگاه تهـران )دکتـر محمـود نیلی 
سـطح  دانشـگاههای  رؤسـای  احمدآبـادی(، 
اداری،  معـاون  همچنیـن  و  کشـور  یـک 
مالـی و مدیریـت منابـع وزارت علـوم )دکتـر 
محمدتقـی نظرپـور( از مناطـق مختلف سـیل 

بازدیـد کردنـد.  زده شهرسـتان پلدختـر 
اسـتان لرسـتان از جملـه اسـتانهای خسـارت 
دیـده در سـیل اخیر کشـور اسـت و به همین 
علـت، دانشـگاه لرسـتان بـه عنـوان میزبـان 
بیسـت و دومین اجاس رؤسـای دانشگاههای 

سـطح یـک کشـور، انتخاب شـد. 
همچنیـن در این اجاس، تفاهم نامه همکاری 
مشـترک علمـی و تحقیقاتی بـه امضای رئیس 
هیئـت ویژه بررسـی سـیل اخیر کشـور )دکتر 
محمـود نیلـی احمدآبـادی( و رئیس دانشـگاه 

لرسـتان )دکتر خسـرو عزیزی( رسید. 
معـاون اداری، مالـی و مدیریـت منابـع وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری )دکتـر محمدتقی 
از  بایسـتی  کـه  کـرد  تصریـح  نیـز  نظرپـور( 
ظرفیتهـا و توانمندیهـای علمی دانشـگاههای 
اسـتانهای سـیل زده در زمینـه بررسـی علـل 
سـیل و ارائه راهکارهای علمی اسـتفاده شـود. 
)دکتـر  لرسـتان  اسـتاندار  اسـت  گفتنـی 
اجـاس  ایـن  در  نیـز  خادمـی(  سیدموسـی 

کـرد. شـرکت 

ساماندهی امور جوانان در مناطق سیل زده استان  /
 بانک ها تسهیالت ازدواج سیل زدگان لرستان را استمهال کنند

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان:

علـی یـاور عزیزپـور" از سـاماندهی امـرو جوانـان در مناطـق 
سـیل زده لرسـتان خبـرداد .

عزیزپور در نخسـتین جلسـه سـتاد سـاماندهی امـور جوانان 
اسـتان در سـال ۹8 با بیان این خبر ،اظهار کرد: سـاماندهی 
و  اهـداف  از  لرسـتان  سـیلزده  مناطـق  در  جوانـان  امـور 

ضروریـات بـوده و در دسـتور کار مـا قـرار دارد .
او بـا اشـاره به لزوم توجه به بحث مشـاروه های روانشناسـی 
،افـزود: دانشـگاه لرسـتان و  در مناطـق سـیل زده اسـتان 
دانشـگاه علوم پزشـکی می تواننـد در راسـتای برپایی مراکز 
مشـاوره در مناطق سـیلزده به آسـیب دیـدگان کمک کنند.

عزیزپـور همچنیـن از بانـک هـا و مجموعـه حـوزه اقتصادی 
اسـتان خواسـت تـا وام هـای جوانـان را اسـتمهال )مهلـت 
خواسـتن( کننـد و خاطـر نشـان کـرد: از بانک هـای عامـل 

انتظـار مـی رود تـا زمـان رسـیدن بـه توانایـی مالـی جوانان 
نسـبت به اسـتمهال تسـهیاتی همچون ازدواج اقـدام کنند 
تـا جوانـان بتواننـد توانایـی مالـی بـرای پرداخـت را پیـدا 
کننـد لـذا انتظـار داریـم اگر زوجـی در این مناطـق تقاضای 

تسـهیات ازدواج دارد در اولویـت قـرار بگیـرد.
مدیـرکل ورزش وجوانـان لرسـتان بـا تاکید براینکـه مهارت 
هـای الزم در شهرسـتان هـای سـیل زده در اولویـت قـرار 
گیـرد ،عنـوان کـرد: ایـن مهارتها مـی تواننـد علیرغم کمک 
بـه بازسـازی در اشـتغالزایی نقـش ایفـا کنندلـذا می طلبـد 
فنـی و حرفه ای اسـتان آمـوزش بخش های مختلـف مهارتی 
شـهرهای  جوانـان  بـرای  را  سـاختمانی  مهـارت  همچـون 

سـیل زده فراهـم کند.
او ضمن اشـاره به شناسـایی جامعه هدف در مناطق سـیلزده 
،گفـت: همچنـان نیازمنـد کمـک ملـت ایـران بـه زوج هـای 
جـوان سـیل زده لرسـتان هسـتیم در صـورت شناسـایی این 
جامعه بسـته ها ارسـالی از سـوی خیرین به آسـیب دیدگان 

اهـدا می شـود.
عزیزپـور با اشـاره به بحـث تفکیک دو حـوزه ورزش وجوانان 
از یکدیگر،یادآورشـد:از نماینـدگان اسـتان در مجلس انتظار 
مـی رود نسـبت بـه موضـوع تفکیـک وزارت ورزش و جوانان 
را در دسـتور کار قـرار دهنـد و چراکـه دو حـوزه گسـترده 

. هستند


