
نماینده ولی فقیه در لرستان:

خادمان و خائنان
 به ملت ایران را بشناسیم
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مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان خبر داد:

۵۲ پروژه برق رسانی

 روستایی در لرستان

 افتتاح شد

استاندار لرستان تاکید کرد؛

استفاده از ظرفیت
 خیرین مسکن  ساز در 

اجرای طرح »امید« دولت
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 رئیس کل دادگستری لرستان:

شرکت پشتیبانی

 امور دام استان 

النه فساد شده است 

 نماینده مردم پلدختر در مجلس خبر داد؛

اختصاص بیش از ۵ میلیارد تومان 
برای گازرسانی به روستاهای 

»معموالن«

 پنجشنبه 4 بهمن ماه  1397شماره 33 )به همراه 8 صفحه ویژه نامه شهرستان پلدختر(
 سال سوم 4 صفحه قیمت: 1000 تومان
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نخستین مرکز ارتقای شایستگی های حرفه ای 
دانشجویان در دانشگاه لرستان افتتاح شد لرستان

 برچسب انرژی در آبگرمکن
ــازده  ــه A نزدیــک باشــد، آن وســیله گرمایشــی دارای ب ــرژی ب هرچــه رده ان
ــوخت  ــرف س ــز در مص ــتری نی ــی بیش ــه جوی ــب صرف ــت و موج ــتری اس بیش
ــوان  ــد آبگرمکــن می ت ــال در وســایل گرمایــش آب مانن ــه طــور مث می شــود ب
ایــن موضــوع را بــه اســتناد نتایــج منتشــره توســط مراجــع ذیصــاح بــه شــکل 

زیــر بیــان کــرد:

در آبگرمکن های دیواری 
۳۷ درصد اتاف انرژی کمتر 
یا ۳۷ درصد صرفه جویی در مصرف سوخت 

۲۰ درصد اتاف انرژی کمتر 
یا ۲۰ درصد صرفه جویی در مصرف سوخت 

اتاف انرژی باال 

در آبگرمکن های مخزنی 
۳۲ درصد اتاف انرژی کمتر 
یا ۳۲ درصد صرفه جویی در مصرف سوخت

 ۲۱ درصد اتاف انرژی کمتر 
یا ۲۱ درصد صرفه جویی در مصرف سوخت 

اتاف انرژی باال

روابط عمومی شرکت گاز لرستان مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر 
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رئیــس کل دادگســتری لرســتان گفت: 
شرکت پشتیبانی امور دام استان سو تدبیر 
دارد و با بی نظمی در کارهای خود به النه 

فساد تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگارفرهنگ لرستان، جعفر 
بدری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت 
المــال در اراضی منابــع طبیعی و حفظ 
حقوق عامــه شهرســتان پل دختر اظهار 
داشــت:عده ای برای از بین بــردن اموال 
دولتی سواستفاده هایی می کنند که مربوط 
به شرکت های زیر مجموعه دولت هستند 
و نظارتی بر فعالیت آنها صورت نمی گیرد 

و نمی توانند مدیریت کنند.
وی با بیان این که تامیــن نیازمندی های 
مردم باید با مدیریت و برنامه ریزی باشــد 
افــزود: ایجاد صف های طوالنی توزیع مرغ 
و گوشــت که نارضایتی مردم را به دنبال 
داشــت نتیجه بی برنامه گی دستگاه های 
اجرایــی و مرتبــط اســت. رئیــس کل 
دادگستری اســتان لرستان گفت: امروز با 
وجود شــرایط ســختی که دشمن از نظر 
اقتصادی، اجتماعــی و تحریم برمردم ما 
تحمیل می کند وظیفه مســئوالن خنثی 
کردن آن با برنامه ریــزی و تاکتیک های 

مناسب است.
وی افزود:توزیع نیازمندی های مردم مانند 
گوشــت باید با برنامه و بین اقشار آسیب 
پذیر در مناطق محروم و روستاها صورت 

گیــرد و ایجاد صف هــای طوالنی کرامت 
مردم را زیر سوال می برد.

بدری خاطر نشــان کرد: امــروز آرامش 
نســبی در بازار ایجاد شده، اضطراب هایی 
که اوایل تبلیغات دشمن به وجود آمده بود 
از بین رفته، بازار وضعیت آرامی پیداکرده، 
قیمت هــا تثبیت شــده و فروشــگاه های 

زنجیره ای در این زمینه هم کاری کردند.
وی افــزود: باید جلوی ســو اســتفاده ها 
گرفته شــود و قبل از بحران فهمید کجا 
می خواهنــد با ایجــاد نارضایتی در مردم 

ضربه بزنند وبه موقع جلوی آن را گرفت.
رئیــس کل دادگســتری لرســتان گفت: 
دســتگاه ها و مدیران اجرایی باید موضوع 
پیش گیری را جدی گرفته و اولویت اصلی 
آنها باشــد و بر عمل کرد آنها نظارت الزم 
صورت گیرد تا جلوی تخلفات گرفته شود 
که اگــر تخلفی صورت گرفــت مهار آن 
سخت اســت و هزینه های بسیار، تبعات و 

آثار سو اجتماعی زیادی به دنبال دارد.
وی افزود: مســئوالن دستگاه های اجرایی 
باید بــا اعمال نظارت های به موقع، الزم و 
کافی با احساس مسئولیت و جدیت بیشتر 
در حفظ حقوق بیت المال حساس باشند 
و برنامــه ریزی الزم را بــرای رویارویی و 

جلوگیری از آن داشته باشند.
نیازمندی های  بدری خاطرنشــان کــرد: 
مردم در مناطق مختلف روستایی و شهری 
به تفکیک شناســایی شود، برنامه ریزی و 
هماهنگی هــای الزم در رابطــه با تامین 
آن صورت گیرد و با نظارت دســتگاه ها و 

کمــک نهادهای مردمی جلــوی تخلفات 
گرفته شود. وی حفاظت از محیط زیست 
را دغدغه ای جهانی دانست و افزود: امروز 
حفظ جنگل هــا و منابع ملــی و عمومی 
مســئله ای جهانی اســت و اگر آسیبی به 
منطقه ای وارد شــود برای رفع آن بسیج 
استان  دادگستری  کل  رئیس  می شــوند. 
لرستان گفت: دستگاه های اجرایی باید وارد 
عمل شوند و قبل از هر اتفاق تغییرکاربری 
و از بیــن رفتــن جنگل ها، جلــوی آن را 
بگیرند که آثار کوتاه مدت آن ممکن است 
دیده نشود ولی تخریب این اموال در دراز 
مدت آسیب جدی به حیات مردم می زند. 
وی با بیان این که تعداد زیادی از جنگل ها 
و درختان در استان تخریب و قطع شده اند 
افزود: باید برخوردها در این رابطه از سوی 
دستگاه های مربوطه با استفاده از اقدامات 

پیش گیرانه بــا کمک نیروهــای مردمی 
شــوراها و دهیاران و با استفاده از امکانات 

موجود به موقع باشد.
بدری خاطرنشان کرد: قطع درختان با هر 
انگیزه ای تخلف محسوب شده و دستگاه ها 
مکلفند به این مســئله ورود پیدا کرده و 
جلوی قاچــاق چوب را بگیرند و با نظارت 
کافــی روزنه ها و محل های حمل و نقل را 
شناســایی و با هم کاری نیروی انتظامی با 

آن برخورد جدی داشته باشند.
وی از تــاش و زحمات ماموران نظامی و 
انتظامی به ویژه سربازان گمنام امام زمان 

)عج( در زمینه کشفیات تقدیرکرد.
رئیس کل دادگســتری لرستان نظارت بر 
بازار را در شــرایط حاکم بسیار مهم تلقی 
کرد و گفت: دالالنی هستند که با احتکار 
نیازمندی هــای مــردم از موقعیت هــای 

موجود ســو اســتفاده می کنند که اداره 
صنعــت، معدن و تجــارت باید در تنظیم 

بازار نظارت بیشتری داشته باشد.
وی افزود: تعزیرات حکومتی مسائل مربوط 
به بــازار را از نزدیک ببینــد، رصد کند و 
آن را زیر نظر داشــته باشد و دستگاه های 
ناظر با اقدام به موقع تخلفات درچگونگی 
عرضــه کاال و نیازمندی هــای مــردم را 
شناســایی وگزارش دهند.  بدری تصریح 
کرد: فرمانده انتظامی شهرستان پل دختر 
جلوی فضای مجازی تلگرامی آشــفته که 
هدف آن تضعیف مدیران است را پی گیری 
کندکه عمل آنها به خاطر ضعف عمل کرد 
ودلسوزی نیست بلکه جنبه سیاسی دارد.

وی بــا بیان ایــن که فضای مجــازی تا 
حدودی توســط پلیس فتــا در بعضی از 
شهرســتان های استان لرســتان توانسته 
کنترل شود افزود: فضای مجازی تلگرامی 
نبایــد به فضــای افترا و تهمــت تبدیل 
شــودزیرا باعث یــاس و ناامیــدی مردم 
می شود و باید پلیس فتا آنها را شناسایی، 

پی گیری و کنترل کند.
رئیــس کل دادگســتری لرســتان گفت: 
نبایــد فضای سیاســی به هــر دلیلی به 
ویژه در مناطق آســیب پذیر ملتهب شود 
زیرا تحریک مردم گاهی باعث خســارت 

می شود و خود مردم آسیب می بینند.
بــدری افزود: رســانه ها باید مــردم را در 
شرایط حســاس به آرامش دعوت کنند و 
در این راستا تاش بیشتری انجام دهند تا 

وضعیت و شرایط سخت مهار شود. 

در آیینی با حضور اعضای شورای اسامی 
بازنشستگان  از  شهر و شهردار پل دختر 
شــهرداری این شــهر تجلیل شــد. به 
گــزارش خبرنگارفرهنگ لرســتان، در 
آیینی با حضور اعضای شــورای اسامی 
بازنشستگان  از  شهر و شهردار پل دختر 

شهرداری این شهر تجلیل شد.
شــهردار پل دختر در این مراسم گفت: 
بازنشســتگان اقشــار پرافتخار جامعه و 
بازوان پرتوان شــهرداری در حوزه های 

مختلف هستند که طی 30 سال بهترین 
و بیشــترین ایام زندگــی خود را صرف 
خدمات رســانی به مردم در شــهرداری 
پل دختــر کرده اند که ایــن امر همواره 
مایه خیروبرکت در مجموعه شــهرداری 

شده است.
صمــد چراغی پور یکــی از دغدغه های 
را پرداخت  کارکنان شهرداری پل دختر 
ســنوات بازنشستگی دانســت و افزود: 
بر اســاس برآورد انجام شــده شهرداری 
بیش از یک میلیارد تومان بابت ســنوات 

بازنشستگان بدهی دارد.
وی خاطرنشــان کرد: مبلغ کمی از این 

بدهی پرداخت شده و حدود یک میلیارد 
تومان باقی مانده اســت که در شــرایط 
فعلــی و مشــکاتی که شــهرداری با 
آن مواجه اســت پرداخــت آن یکی از 
چالش های پیش رو شهرداری پل دختر 
است. شهردار پل دختر گفت: به هر حال 
با توجه بــه زحماتی که بازنشســتگان 
متحمل شــدند یکی از اولویت های این 
شهرداری، پرداخت سنوات بازنشستگی 

در کم ترین زمان ممکن است.
وی تجربه بازنشســتگان را ســرمایه ای 
گران بهــا دانســت و افزود: بر اســاس 
رهبــری،  معظــم  مقــام  فرمایشــات 

بازنشســتگان آیینه تمام نمای شاغان 
کشور هستند و مدیریت شهری پل دختر 
افتخار خود می داند تا به بهترین شــکل 
ممکــن از اینگنجینه هــای ارزشــمند 
تقدیــر کنــد. چراغی پور خاطرنشــان 
کرد: تجربه های بازنشســتگان می تواند 
با انتقال به آیندگان درســی باشــد که 
بتوان با اســتفاده از آن از بروز بسیاری 
از اشــتباهات که گاه منجر به خسارات 

جبران ناپذیر می شود جلوگیری کند.
شــهردار پل دختــر گفــت: قدردانی از 
بازنشستگان به معنای تکریم ارزش های 
انســانی و اخاقــی و به پــاس یک عمر 

خدمت بی منت به مردم و جامعه است.
در ادامه این مراسم از زحمات 30 ساله، 
24 بازنشسته شهرداری که در یکی دو 
سال اخیر به ویژه در سال جاری به افتخار 
بازنشســتگی نائــل آمدند بــا اهدا لوح 

سپاس و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

نخســتین مرکز ارتقاء شایســتگی هــای حرفه ای 
دانشجویان لرســتان در دانشگاه لرستان با همکاری 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای افتتاح شد .
به گزارش خبرنگارفرهنگ لرســتان، با حضور رئیس 
دانشگاه لرستان، دکتر خسرو عزیزی، سرپرست اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان، مهندس 
محمدرضــا آذرخــش، رئیس پارک علــم و فناوری 
لرســتان، دکتر محمودرضا شاکرمی، معاون پژوهش 
و فناوری دانشــگاه لرســتان، دکتر محمد فیضیان، 
رئیس دانشــکده علــوم اقتصادی و اداری دانشــگاه 
لرستان، دکتر مســعود طاهری نیا و مدیر ارتباط با 
جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان، دکتر سیدنجم 
الدین الماسی، مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای 
دانشجویان )SCD(، در دانشگاه لرستان، افتتاح شد.

رئیس دانشگاه لرستان، دکتر خسرو عزیزی در آیین 
افتتــاح این مرکز، گفــت: »اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای دارای ظرفیتها و پتانســیلهای متعددی در 
زمینه آموزشهای کاربردی و مهارتی است و سیاست 
وزارت علوم نیز تقویت کارآفرینی و مهارت آموزی در 

بین دانشجویان است«.
دکتر عزیزی، تشــریح کرد:»افتتاح مرکز SCD یک 
گام مهم در راســتای تقویت آموزشــهای کاربردی 

در سطح دانشــجویان و تقویت تعامل دو جانبه بین 
دانشــگاه لرستان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

استان لرستان است«.

ë  ضرورت افزایش ارتباطات بین دانشگاه ها
و دستگاه های اجرایی و صنعت استان

وی تصریــح کرد:»ارتباطــات بیــن دانشــگاهها و 
دستگاههای اجرایی و صنعت استان را بایستی بیش 

از پیش، افزایش داد«.
رئیس دانشــگاه لرســتان ادامه داد:»مشکل بیکاری 
دانش آموختگان، یک مشــکل کلی در همه کشــور 
اســت و تقویت آموزشهای مهارتی و کاربردی، باعث 
کاهش نــرخ بیکاری در ســطح دانــش آموختگان 

دانشگاهی می شود«.
دکتر خســرو عزیزی، توضیح داد:»دانشگاه لرستان 
دارای امکانات متعددی است که با تقویت و گسترش 
همکاری بین این دانشــگاه و مراکز اجرایی و صنعتی 
اســتان، به طور حتم، نتایج اثربخش تری در زمینه 

آموزشهای کاربردی و مهارتی، حاصل خواهد شد«.
دکتر عزیزی، ادامه داد:»رویکرد و هدف این اســت 
که دانشــجو عاوه بر تحصیل دروس تخصصی رشته 
تحصیلی خود، بتواند دروس مهارتی و کاربردی را هم 

فرا گیرد تا بتواند بعــد از دانش آموختگی، در بحث 
ایجاد اشتغال، موفق شود«.

ë  میزان اشتغالزایی دانش آموختگان همه
رشته های تحصیلی دانشگاههای استان ۴۵ 

درصد است
رئیس دانشــگاه لرســتان توضیح داد:»آماری که از 
میزان اشــتغالزایی دانش آموختگان همه رشته های 
تحصیلی دانشــگاههای استان لرستان وجود دارد به 
میزان ۴۵ درصد اســت که باید تاش کنیم ســطح 
اشــتغال، بیشتر شــود و راهکار اساسی برای کاهش 
نرخ بیکاری دانش آموختگان استان لرستان، تقویت 
مهارت آمــوزی، کارآموزی و کارآفرینی در ســطح 

دانشگاههاست«.
دکتر عزیزی، بیــان داشــت:»رویکرد وزارت علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری، تقویــت مهــارت آموزی و 
کارآفرینی در بین دانشجویان است که در قالب طرح 

کهاد و مهاد، ارائه شده است«. 
سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
لرستان، مهندس محمدرضا آذرخش نیز در سخنانی 
گفت:»اینکه ریاست محترم دانشگاه لرستان، با انرژی 
باال، به دنبال افتتاح این مرکز بوده است جای تقدیر 

و سپاسگزاری دارد«.

آذرخــش، بیــان داشــت:»ما یک خــاء در بحث 
آموزشــهای مهارتی یا همان موضــوع »پنجه های 
کارآمد« داریم که فقط، مختص به اســتان لرستان 

نیست؛ بلکه یک معضل سراسری در کشور است«.
وی تشــریح کرد:»دانشگاه لرســتان در زمینه ایجاد 
مرکز SCD پیشقدم شده است و این نشان میدهد 
که تیم مدیریتی دانشــگاه لرستان، به دنبال تقویت 
پیوند بین تئوری با عمل و تقویت آموزشــهای عملی 

و کاربردی است«.
سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
لرســتان گفت:»اداره کل آموزش فنــی و حرفه ای 
اســتان هم آمادگی کامل دارد در جهت همکاری با 
دانشگاهها و آموزش و پرورش استان، میزان مهارتها 
را افزایش داده و سن مهارت آموزی را هم باید تقلیل 
بدهیم تا بازدهی مهارتهای آموخته شده را در جامعه 

ببینیم«.
در ادامه، مدیر ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه 
لرستان، دکتر سیدنجم الدین الماسی، گفت:»هدف 
از ایجاد مرکز SCD دانشگاه لرستان، تحقق مفهوم 
دانشــگاه کارآفرین و تقویت مهــارت آموزی در بین 

دانشجویان است«.
دکتر الماســی تشــریح کرد:»تجهیــزات و امکانات 
خوبی در دانشگاه لرستان برای تقویت ارتباطات بین 
دانشگاه لرستان و اداره کل آموزش و فنی و حرفه ای 

استان لرستان ایجاد شده است«.
وی تصریح کرد:»دانشــجو وقتی فارغ التحصیل می 
شــود باید دارای مهارتهای مورد نیاز کافی باشــد تا 
بتوانــد با اتکاء به مهارتهای کاربــردی که فراگرفته، 

برای خودش، اشتغالزایی کند«.
گفتنی است سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای اســتان لرســتان، از بخشــهای مختلف دانشگاه 
لرستان، از جمله مرکز رایانه و مرکز امنیت سایبری، 

بازدید کرد.

 رئیس کل دادگستری لرستان:

شرکت پشتیبانی امور دام استان النه فساد شده است 


فرمانده انتظامی لرســتان گفــت: ۹۰ درصد 
کشفیات مواد مخدر این استان از نوع »تریاک« 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، ســردار حاجی محمد 
مهدیان نسب در جمع خبرنگاران و در پاسخ به 
ســوال خبرنگار مهر، اظهار داشت: عمده ترین 
مواد مخدر کشف شــده در استان ماده مخدر 
سنتی تریاک است، بالغ بر ۹۰ درصد کشفیات 

ما را »تریاک« تشکیل می دهد.
وی در خصوص کشــفیات ماده مخدر ُگل نیز 
بــا بیان اینکه این ماده مخدر یک تا دو ســال 
است که شیوع یافته اســت، افزود: سه درصد 
از کشــفیات حوزه مواد مخدر صنعتی استان 
مربوط به »ُگل« اســت که این مواد نیز هنوز 
به مرحله اســتفاده نرســیده بودند و از سوی 
نیروهای ما کشــف و ضبط شدند و جلوگیری 
کردیم از اینکه این ماده مخدر به دســت مردم 

برسد.
فرمانــده انتظامی لرســتان با اشــاره به اینکه 
آنچه قانون در خصوص مبــارزه با مواد مخدر 
تعیین کرده دســتگاه قضایی برخورد می کند 
و هیچکسی هم نمی تواند فراتر از قانون برود، 
گفــت: در حوزه معتادین متجاهــر، نگهداری 
از آن هــا و درمان در کمپ هــای ماده ۱۶ و 
۱۵ بســتر الزم فراهم شده است که بایستی با 
عنایت شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
کمک کنیم مرکز ماده ۱۶ را توســعه دهیم تا 

حوزه درمان را گسترش دهیم.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق لرستان گفت: 
امروز ۵۲ پروژه برق رسانی روستایی در لرستان 
به صــورت هم زمــان در روســتای »دارونه« 

سلسله افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهــر، فریدون خودنیا در 
مراســم برق رسانی به روســتاهای سلسله با 
اشــاره به اینکه امروز بــه صورت همزمان ۵۲ 
طرح برق رســانی به روســتاهای لرستان در 
روســتای »دارونه« سلســله افتتاح می شود، 
اظهار داشــت: برای برق رســانی به روستای 
»دارونه« شهرســتان سلسله نیز ۲۱۷ میلیون 

تومان اعتبار هزینه شده است.
وی با بیــان اینکه امروز روســتای باالی ۱۰ 
خانوار فاقد برق در شهرســتان سلسله وجود 
ندارد، تصریح کرد: تنها یک روستای ۵ خانوار 
فاقد برق در این شهرستان داریم که سعی می 

شود تا سال آینده بهره مند از برق شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با تاکید 
بر اینکه در ســال گذشــته ۸ میلیارد تومان 
اعتبار برای برق رســانی به روستاهای استان 
افزود: همچنین امسال  هزینه شــده اســت، 
نیز ۱۵ میلیارد تومــان اعتبار برای این حوزه 
اختصاص دادیم و خدمت به مناطق محرومیت 

در اولویت کاری ما است.

خبــــــر

 سمیه مهرابی
 خبرنگار فرهنگ لرستان

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان خبر داد:

۵۲ پروژه برق رسانی روستایی 
در لرستان افتتاح شد

نخستین مرکز ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان

 در دانشگاه لرستان افتتاح شد

سردار مهدیان نسب خبر داد:

۹۰ درصد کشفیات مواد مخدر 
لرستان »تریاک« است

شهردار پلدختر خبر داد

بدهی یک میلیارد تومانی شهرداری پل دختر به بازنشستگان

نشریه فرهنگ لرستان 
آگهی می پذیرد

تلفن سازمان آگهی ها:

09357855275
09183550115

 اسما اسماعیل پور
 خبرنگار فرهنگ لرستان
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در مراســمی باحضور مســئوالن مخابرات اســتان 
رئیس جدید شــرکت مخابرات پلدختر معرفی شد. 
در مراســمی با حضور رحمت اهلل مبشر رئیس امور 

اداری و تــدارکات و عزیز مینایــی رئیس ممیزی 
شرکت مخابرات استان لرستان و پرسنل این شرکت 
در پلدختر رئیس جدید شرکت مخابرات شهرستان 
پلدختــر معرفــی شــد. در این مراســم" نوربخش 
اخاقی"به عنــوان رئیس جدید شــرکت مخابرات 
پلدختر معارفه و از خدمات بیش از سه سال "محمد 
عموزاده" رئیس ســابق این شرکت قدردانی شد . " 
نوربخش اخاقی" با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت 
به مدت 29 سال در سمت کارشناس مسئول شرکت 
مخابرات خدمت کرده اســت ."اخاقی" پیش از این 
ریاست شــرکت مخابرات شهرستان نورآباد را عهده 
دار بوده است. پیش از این "محمد عموزاده" ریاست 
شــرکت مخابرات شهرستان پلدختر را به مدت سه 

سال و 21 روز به عهده داشته است.

به مناســبت زادروز با ســعادت حضرت 
زینب )س( و روز پرستار مراسم با شكوهي 
با حضور آیــت اهلل میرعمادي امام جمعه 
خرم آباد، دكتر ســاكي ریاســت دانشگاه 
علوم پزشكي لرســتان، حجت االسام و 
المســلمین مرادیان مســئول دفتر نهاد 
نمایندگي مقام معظــم رهبري )مد ظله 
العالي( در دانشــگاه، دكتر عباس پزشكي 
معاون درمان، دكترعلــي فرهادي معاون 
توســعه مدیریت و منابع انساني دانشگاه 
و جمع كثیری از پرســتاران شــاغل در 
بیمارستانها و مراكز درماني استان لرستان 
در سالن اجتماعات جهاد كشاورزي استان 

برگزار شد.
بــه گزارش خبرنــگار فرهنگ لرســتان، 
به نقــل از روابط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشگی لرســتان، در این مراسم نماینده 
ولی فقیه در اســتان بــا تبریك والدت با 
ســعادت حضرت زینب كبري ســام اهلل 
علیها و روز پرستار اظهار داشت: پرستاري 
یكي از مشــاغل ارزشمند اجتماعي است 
كه خدمات ماندگار آن فراموش ناشــدني 
ست و چون براي خدا و نجات انسانها ایثار 
و فداكاري مي كنند نامشان همیشه مایه 
افتخار و وجودشــان مایــه الگوبراي همه 

جامعه مي باشند.
آیت اهلل میــر عمادي با تشــریح جایگاه 

پرســتار در نظام اســامي خاطر نشــان 
از جایگاه واالیي برخوردار  كرد: پرســتار 
است و شغل شریف پرســتاري از برترین 
مشاغل است چون كه همه انسانها مدیون 

پرستاران هستند.
وي در ادامه افزود: پرستاري شغلي است 
كــه همه ارزشــهاي زندگــي را در خود 
تجمیع كرده و برخورد عاطفي، احسان و 
نیكي باعث شده است پرستاران از زمره ي 

محسنین باشند.
نماینــده ولی فقیه در اســتان لرســتان 
گفت:دلســوزي و خیــر خواهــي، كمك 
و  بیمــاران  از  دســتگیري  و  رســاني 
و  عشــق  محافظت،  و  دردمندان،مراقبت 
عاقه بــه كار و خدمت بــه دیگران، امید 
بخشي و رسیدگي به دردمندان از صفات 
عالي پرستار است كه او را مظهر نیكویي و 

احسان معرفي مي كند.
در ادامه دكتر ســاكي نیز با تبریك میاد 
حضرت زینب )س( و روز پرســتار اظهار 
پرستاري  معنوي شــغل  ارزش  داشــت: 
با سایر مشــاغل متفاوت است و خدمات 
پرســتاري به بیماران قابل ارزش گذاري 
نیســت چرا كه نزد خداوند پرســتار بي 

نهایت اجر و  مزد دارد.
لرستان  پزشــكي  علوم  دانشــگاه  رئیس 
افزود:ارزش كار پرســتاران در حیطه هاي 
مادي نمي گنجد چرا كه نیت و اندیشه ي 
آنها در راه خدمت به مردم با پیوست هاي 
الهي و اخاقــي، مراتب خدمت آنها را بي 

نهایت ارزشمند كرده است.
دكتر ســاكي در بخشــي دیگر از سخنان 
خود تصریح كرد:براســاس آمار یك و نیم 
برابر جمعیت اســتان از خدمات پرستاري 

و جراحي در بیمارستانهاي دانشگاه علوم 
پزشكي لرستان خدمات درماني گرفته اند 
كه این خود نشــان از كثرت بسیار باالي 
كار پزشــكان و پرستاران شــاغل در این 
مراكز در ماني اســت كه به صورت شبانه 
روزي در خدمــت مردم به درد دردمندان 
و بیماران بدون توقف رسیدگي مي كنند.

دكتر ساكي افزود: علي رغم همه ي خباثت 
هاي دشمنان و اعمال تحریم ها و با وجود 
مشكات، پرستاران به خدمت خالصانه به 
مردم مشغولند و این خود نوعي جهاد در 

سنگر سامت است
در ادامــه حجت االســام والمســلمین 
مرادیان گفت:دشــمنان و استكبار جهاني 
از خباثــت خود هرگز كوتــاه نمي آیند و 
باید با دقت دشمنان را شناخت و در برابر 
توطئه هاي آنان هوشــیار بود و براي رفع 

مشكات همواره آستین همت را باال بزنیم 
تا بتوانیم از سطح مشكات مردم در همه 
بخش ها به خصوص عرصه ســامت روز 
به روز بكاهیم و با اســتفاده از راهبردها و 
استعدادهاي موجود مشكات ایجاد شده 
توســط دشــمنان را همواره دفع كنیم و 
مردم همراه با مســئولین مانند گذشته با 
ایثار و فداكاري مشكات را از پیش روي 

خود بردارند.
در ادامه دكتر پزشكي نیزبا تشریح اهمیت 
مقوله ســامتي خاطر نشــان كرد: مقوله 
ســامت از مهمتریــن اركان برنامه هاي 
اجرایي در جامعه اســت كــه اهم برنامه 
هــا را به خود اختصاص داده اســت و در 
این زمینه همكاران پرســتار وظیفه بسیار 
خطیري را برعهده دارند و نقش پرستاران 

در این مسیر حیاتي و برجسته است.
علي میرزایي مدیر دفتر پرستاري معاونت 
لرستان  پزشــكي  علوم  دانشــگاه  درمان 
نیز در ســخنراني كوتاه اذعان كرد:حرفه 
پرســتاري به جدیت مورد توجه معاونت 
پرستاري وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشــكي و یكي از اولویــت هاي مدیریت 
پزشكي  علوم  دانشــگاه  پرســتاري  دفتر 
مي باشــد. در پایان از پرســتاران نمونه 
بیمارستانهاي اســتان و مراكز درماني با 

لوح سپاس و هدایا تجلیل به عمل آمد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، بر ضرورت بهسازی 
کانال جمع آوری آب های ســطحی شهر پلدختر ظرف 

یک هفته آینده تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادپور روز 28 دی ماه 
97 در حاشیه بازدید از مســکن مهر و کانال تخریب 
شهر پلدختر در پی سیاب، اظهار داشت: کانال آبهای 
ســطحی واقع در خیابان ولی عصر )عــج( پلدختر به 
دلیل فرسودگی در سیاب های اخیر فرو ریخته است.

وی، افزود: این کانال که بخشی از آن در سیاب های 
گذشــته در تاقی با رودخانه »کشکان« فرو ریخته بر 
اثر شــدت بارندگی های اخیر فرو ریختن آن به سمت 
خانه های مســکونی و تجاری مردم گسترش بیشتری 

یافته است.
معاون عمرانی اســتانداری لرســتان، گفت: از طرفی 
بخش بزرگی از این کانال در حاشــیه محور ترانزیتی 
شــمال به جنوب فــرو ریخته که در وضعیت بســیار 

خطرناکی قرار دارد.
مرادپور، افزود: بنابر این به دلیل اهمیت کار بهســازی 
این کانال باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد و عملیات 

اجرایی بهسازی آن ظرف یک هفته آغاز شود.
وی، همچنین به وضعیت مســکن مهر پلدختر اشاره 

کرد و گفت: آبگرفتگی مســکن مهر پلدختر مشــکل 
همیشــگی اســت که باید به صورت موقــت تا انجام 
عملیات آبخیزداری در باال دســت که سال آینده اجرا 
می شــود آبهای سطحی از این مسیر به مسیر دیگری 

هدایت شوند.
معاون عمرانی استانداری لرســتان، افزود: ظرف یک 
هفته برای رهایی ساکنان مسکن مهر از سیاب، کانال 
این منطقه و کانال ورودی شهر که تجمیع پیدا کرده 
اند به ســه کانــال مجزا برای هدایت آبهای ســطحی 

تقسیم شوند.



امام جمعه معمــوالن گفت: تــاش صادقانه 
و به دور از هرگونه حاشــیه اصحاب رســانه و 
خبرنــگاران شهرســتان پلدختــر در انعکاس 

مشکات مردم قابل تقدیر و تحسین است.
به گــزارش خبرنگار فرهنگ لرســتان، حجت 
االســام سیدمحســن موســوی در دیــدار 
بــا خبرنــگاران شهرســتان پلدختــر اظهار 
داشــت:خبرنگاران براساس رســالت و وظیفه 
خطیری که بــر عهده دارند در راســتای رفع 
مشــکات مردم و ایجاد وحــدت و همدلی به 
عنوان پل ارتباطی بین مردم و مســئوالن، بی 

وقفه تاش می کنند.
وی افزود: تعهد، صداقت، نقــد منصفانه، زیبا 
نویســی، آراســتگی اخاقی، حرکت بر محور 
والیت و منافع ملی، پرهیز از تهمت بســتن به 
دیگران و اخبار کذب از ملزومات خبرنگاران در 
جهت توسعه و پیشرفت همه جانبه و موفقیت 

است.
امام جمعه معموالن گفت: بررسی و رصد اخبار 
شهرســتان نشــان دهنده چابکی، صداقت و 
همکاری این تیم خبری برجســته با مسووالن 
و ایجاد تعامل در شهرســتان و به لحظه بودن 

اخبار بیانگر تاش بی وقفه آنان است.
وی افزود: از آنجا که بســیاری از تنش ها و بد 
اخاقی ها ناشی از انتشــار دروغ و بحث های 
خاف واقع است حاکم شدن اخاق در جامعه 
و قرار گرفتن آن در مسیر صحیح خود مستلزم 

صداقت و اخاق رسانه ای در جامعه است.
حجت االســام موســوی افزود: قلم و قدرت 
بیان 2 نعمت بزرگ الهی اســت که در اختیار 
اصحاب رســانه و خبرنگاران قرار دارد و همین 
امر نشــانگر آن است که باید اســتفاده از آن 
عالمانه و در جهت رضای خدا باشــد وحرکت 

این مجموعه در پلدختر بر محور والیت است.
در این دیدار خبرنگارانی از خبرگزاری جمهوری 
مهر،  فارس، خبرگزاری  اســامی، خبرگزاری 
خبر آناین و روزنامه های جام جم، همشهری، 
اطاعــات، ایران و نشــریه فرهنگ لرســتان 

شهرستان پلدختر حضور داشتند.

فرمانده انتظامی پلدختر از کشــف و ضبط ۲ 
محموله کاالی قاچاق در آزادراه خرم آباد- پل 

زال خبر داد. 
ســرهنگ همایون بخشــی در گفــت و گو با 
خبرنگارفرهنگ لرستان اظهار داشت: ماموران 
پلیس آگاهی در راستای مبارزه با قاچاق کاال و 
تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی، ۲ دستگاه 
تریلی کشنده حامل بار قاچاق را در محور آزاد 

راه خرم آباد- پل زال توقیف کردند. 
وی افزود: در بازرســی از ایــن خودروها که از 
بنادر جنوبی بارگیری و بدون مجوز گمرکی به 
سمت شمال کشور در حرکت بودند انواع المپ 

کم مصرف خارجی کشف و ضبط شد. 
فرمانــده انتظامی پلدختر گفت: کارشناســان 
ارزش ریالــی  انتظامــی  نیــروی  اقتصــادی 
محموله هــای مکشــوفه را ۳۵ میلیــارد ریال 
برآورد کردند. ســرهنگ بخشی افزود: در این 
عملیات ۲ نفر دســتگیر شــدند که به همراه 
پرونــده برای ســیر مراحل قانونــی به مرجع 

قضایی معرفی شدند.

معرفی رئیس جدید شرکت مخابرات شهرستان پلدختر 

خبــــــر
معاون استاندار لرستان تاکید کرد؛

ضرورت بهسازی کانال جمع آوری آب های 
سطحی پلدختر ظرف یک هفته آینده

䖝䖝مهرابی䖝یگانه
䖝䖝لرستان䖝فرهنگ䖝خبرنگار

 امام جمعه پلدختر ضمن طلب حالیت و خداحافظی 
با مردم پلدختــر گفت: خدمات خــود را زیر پرچم 
نظام مقدس جمهوری اسامی در جای دیگری ادامه 
می دهم. به گزارش خبرنگار فرهنگ لرستان، حجت 
االســام احمد علی حسین زاده آملی در خطبه های 
ایــن هفته نماز جمعه پلدختر ضمن طلب حالیت و 
خداحافظی از مردم پلدختر اظهار داشت: طی سه تا 
چهار ماهی که در محضر شریف مردم انقابی و والیت 

مــدار پلدختر بودم جز خوبی و زیبایی از آنان چیزی 
ندیدم. وی از شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه 
کشــور و آیت اهلل میرعمادی نماینــده ولی فقیه در 
لرستان تقدیر کرد و افزود: طی این مدت مسئوالن و 
مردم پلدختر همه اهل نماز جمعه و جماعات، والیت 
و دینداری بودند و در بین آنها یک مســیر همدلی، 
همزبانی، اتحاد و همبستگی ایجاد شد که امید است 
این مسیر ادامه داشته باشد. امام جمعه پلدختر یادآور 
شد: خدمات خود را زیر پرچم نظام مقدس جمهوری 

اسامی در جای دیگری ادامه می دهم.

خداحافظی امام جمعه پلدختر با مردم؛ 

در جای دیگر ادامه خدمت می دهم
 هما کریمیان

 خبرنگار فرهنگ لرستان

نماینده مردم پلدختر و معموالن در مجلس شورای 
اســامی، از اختصاص بیش ازپنج میلیارد تومان 
اعتبار برای گازرســانی به روستاهای »معموالن« 
خبر داد. به گــزارش خبرنگار فرهنگ لرســتان، 
ســید حمیدرضا کاظمی در جلسه شورای اداری 
معموالن با بیان اینکه ۸۴ روستای بخش معموالن 
و دهســتان های »میانکوه شرقی« فاقد گاز رسانی 
هستند، اظهار داشت: برای جلوگیری از مهاجرت 
روستاییان به شهرها و قطع درختان و از بین بردن 
منابع ملی گازرسانی به این روستاها ضروری است.
وی به حوزه بهداشــت و درمان در معموالن اشاره 
کرد و افزود: الزم اســت برای ایجاد بستر بهداشت 
و درمان پزشکان متخصصی مانند دندانپزشک در 
درمانگاه معموالن حضور داشته باشد. نماینده مردم 
پلدختر و معموالن در مجلس شــورای اســامی، 
گفــت: چمن مصنوعی فوتبــال در صورت اهدای 
زمین از ســوی مردم در دهستان های پر جمعیت 
در راســتای غنی ســازی اوقات فراغــت جوانان 
احداث می شــود. کاظمی، افزود: با پیگیری های 
بــه عمل آمده احداث بندها و ســدهای خاکی در 
»آمیران کوشکی« و »مله کبود« پیش بینی شده 
تا در راستای جلوگیری از فرسایش خاک و توسعه 

صنعت گردشــگری اقدامی ماندگار در شهرستان 
پلدختر و بخــش معموالن صورت گرفته باشــد. 
وی، از آسفالت روستاهای »چولهول« به طول ۱۰ 
کیلومتــر وتعریض جاده های روســتاهای منطقه 
»زیودار« با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان روکش 
آسفالت خبر داد. نماینده مردم پلدختر و معموالن 
در مجلس شــورای اســامی خواســتار پیگیری 
مطالبات مردم از ســوی دســتگاههای اجرایی و 
مدیران شد و گفت: مسئوالن شهرستان وحدت و 
برادری را سرلوحه کار خود قرار دهند که در کنار 
هم بودن و اســتفاده از ظرفیت های موجود باعث 

پیشرفت وتوسعه منطقه می شود. 
کاظمــی، گفت: بیش از پنــج میلیارد تومان برای 
گاز رســانی به روســتاهای »بن الر«، »زیودار«، 
»افرینه«، »جلگه خلج« این شهرســتان اختصاص 

یافته است.

 نماینده مردم پلدختر در مجلس خبر داد؛

اختصاص بیش از ۵ میلیارد تومان 
برای گازرسانی به روستاهای »معموالن«

 محسن مهرابی
 خبرنگار فرهنگ لرستان

 احسان مهرابی
 خبرنگار فرهنگ لرستان

امام جمعه معموالن:

تالش خبرنگاران 
برای انعکاس مشکالت مردم 

قابل تحسین است

فرمانده انتظامی پلدختر خبر داد:

کشف ۲ محموله کاالی قاچاق
در آزادراه خرم آباد- پل زال

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، گفت: ۷۰ 
درصد از علمک های گاز در سایت مسکن 

مهر خرم آباد باید تعویض شوند.
مهــر، غامرضا  به گــزارش خبرنــگار 
لطفعلیان در شــورای مسکن لرستان در 

ســخنانی با بیان اینکه جای شــکی در 
ارائه خدمات دستگاههای خدمات رسان 
در این زمینه وجود ندارد، اظهار داشت: 
برای درخواســت هــای ابتدایــی برای 
واحدهای مســکن مهر نیز شرکت های 
خدمات رســان ورود پیــدا می کنند اما 
واقعیت این بوده که در واحدهای مسکن 

مهر استان »هزار باره« کاری می کنیم.
وی با بیــان اینکه ارتفــاع علمک های 
گازی را که در ســایت های مسکن مهر 

نصب کرده ایم در حال حاضر ۵۰ تا ۱۰۰ 
ســانتی متر بوده و این در حالیست که 
طبق استاندارد ها این علمک باید دو متر 
و ۷۰ ســانتی متر باشد، گفت: در برخی 
سایت های مســکن مهر مانند الیگودرز 
بند، کف، معبر و ... مشــخص نیســت و 

فونداسیون نیز تغییر نکرده است.
مدیرعامل شــرکت گاز لرستان با تاکید 
بر اینکه آنقدر تغییرات در ســایت های 
مســکن مهر اســتان وجود دارد که به 

اعتقاد من دســتگاههای خدمات رسان 
کار نکننــد خیلی بهتر اســت، تصریح 
کــرد: بگذارید کار تمام شــود، وقتی به 
اتمام رســید دستگاههای خدمات رسان 

اقدامات الزم را انجام می دهند.
لطفعلیان با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ 
درصد علمک های گاز در مســکن مهر 
خرم آباد باید تعویض شوند، عنوان کرد: 
این در حالیســت که دوباره در فاز دوم 
همین سایت مسکن مهر، شاهد تغییرات 

بوده ایم.
وی با بیــان اینکه خواهش مــا از راه و 
شهرســازی و همچنین معاونت عمرانی 
اســتانداری لرســتان این بوده که اجازه 
دهند که ســاختمان به طور کامل آماده 
شود ســپس دستگاههای خدمات رسان 
را مکلف به انجام وظایف کنند، گفت: در 
حــال حاضر ارتفاع همه علمک های گاز 
ما در ســایت های مسکن مهر استاندارد 

نیست.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان:

۷۰ درصد از علمک های گاز در سایت مسکن مهر خرم آباد باید تعویض شوند

بزرگداشت روز پرستار در دانشگاه علوم پزشكی لرستان برگزار شد
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نماینــده ولی فقیه در لرســتان و امام جمعه 
خرم آباد با اشــاره به عصبانیت و کینه آمریکا 
نســبت به پیشــرفت های ایران، تاکید کرد: 

خادمین و خائنین به ملت را باید بشناسیم.
به گزارش خبرنگار فرهنگ لرستان، آیت اهلل 
ســید احمد میرعمادی در خطبه های نماز 
جمعه خرم آباد در مصای الغدیر این شهر به 
سالروز شهادت حضرت زهرا)س(، اشاره کرد 
و گفت: انســان وقتی تاریخ شیعه را ورق می 
زند و مطالعه می کند، هیچ واقعه ای مظلوم 
تر و جانســوز تر از شهادت حضرت زهرا)س( 
نمی بیند، حضرت فاطمه)س( دختر بهترین 
خلق خدا در روی زمین، همسر امام علی)ع( 
و مادر حسن و حسین)ع( است، این بانو بعد 
از رحلت پدر بزرگوار خــود در دفاع از حق، 
والیت، امامت و برای مبارزه با ظلم به شهادت 

رسید.
وی بــا تاکید بر اینکــه در تاریخ مظلوم تر و 
جانسوز تر از شهادت حضرت زهرا)س( سراغ 
نداریم، حضرت فاطمه الگوی مبارزه سیاسی 
در دفاع از والیت، حق و حقیقت بوده اســت، 
گفــت: حضرت فاطمه)س( با ایمان و عقیده، 
بصیرت و آگاهی از والیت دفاع کرد ومانع از 

انحراف امت اسامی شد.
نماینده ولی فقیه در استان گفت: این بانوی 
بزرگوار اســام، امت اســامی را به وصیت 
پیامبر ســفارش و با کسانی که در برابر ظلم 
ســکوت کرده بودند و مدعیــان بدون عمل 

اعتراض و با گریه در راه اسام مبارزه کرد.
وی بــا تســلیت ســالروز شــهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( اظهار داشت: پس از رحلت 
پیامبر)ص( کار ظالمان به جایی رســید که 
شکنجه های آنان باعث شد این بانوی بزرگوار 

تنها ۷۵ روز زنده بماند.
آیت اهلل میرعمادی ابراز امیدواری کرد: همه 
بتوانیم از زندگــی حضرت فاطمه زهرا )س( 
درس بگیریم که این بانــوی بزرگوار الگویی 
برای جوامع اسامی، صدیقه، طاهره و عالمه 

است .
وی به ترور انقابی حسن علی منصور نخست 
وزیر رژیم شاه توســط شهید بخارایی، اشاره 
کرد و افزود: هدف از یادآوری این مناســبت 
ایــن بوده که ما خــادم و خائن بــه ملت را 
بشناسیم، حســن علی منصور یک خائن به 
ملت و خادم اســتعمارگران و ظالمان بود،که 
کاپیتوالسیون را تصویب و یک خیانت بزرگ 

به ملت ایران کرد.
نماینــده ولی فقیه در لرســتان و امام جمعه 
خرم آباد، گفــت: چهره هایی مانند شــهید 
مدرس، بخارایــی، نواب صفــوی و ... خادم 
ملت و دشمن اســتعمارگران بودند و ما باید 
در هر زمانی خادمین و خائنین را بشناســیم 
و خائنین را رسوا و خادمین را تجلیل کنیم.

وی افزود:امروز نیز عــده ای به ملت خیانت 
مــی کنند که باید معرفی شــوندو همچنین 
عده ای به ملت خدمت می کنند و خادم ملت 
هستند و آنها را باید بشناسیم و تجلیل کنیم.

آیــت اهلل میرعمادی به آغاز بهمن ماه و ورود 
به چهلمین ســال پیروزی انقاب اســامی 

ایران، اشــاره و خاطرنشان کرد: با رفتن شاه 
از ایران در ســوم بهمن ماه کمیته استقبال 
از امام)ره( تشکیل شد و بنا بود که امام وارد 
میهن اســامی شــوند که چهارم بهمن ماه 
بختیار دستور داد فرودگاه مهرآباد را ببندند 
و جلــوی ورود امــام)ره( را بگیرند و با عوام 
فریبی دستور داد که ساواک نیز منحل شود، 
اما دیگر تظاهرات سراسر کشور را گرفته بود 
و مردم برای اســتقبال از امام و نزدیک شدن 

به پیروزی انقاب آماده می شدند.
وی افــزود: امام خمینــی )ره( بهمن ماه 57 
وارد میهن اســامی شــد و انقاب اسامی 
پیروز شــد و امروز ملت ایران چهلمین سال 

پیروزی انقاب اسامی را جشن می گیرند.
نماینــده ولی فقیه در لرســتان و امام جمعه 
خرم آبــاد گفــت: در این ۴۰ ســال کارهای 
بزرگ، مهم و ارزشمندی در کشور انجام شد 
که دستاوردهای انقاب اسامی ایران بسیار 
مهم و با ارزش اســت و ریشــه آن در نظام 
اســامی و والیی و جمهوری اسامی مبتنی 

بر والیت فقیه است.

نماینده ولی فقیه در لرستان:

خادمان و خائنان به ملت ایران را بشناسیم
استاندار لرستان، گفت: استفاده از ظرفیت 
خیرین مسکن  ساز در اجرای طرح »امید« 

دولت در دستور کار قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، ســید موســی 
خادمی در جلسه ستاد خیرین مسکن ساز 
لرســتان در سخنانی با اشــاره به فعالیت 
انجمن خیرین مسکن ساز، اظهار داشت: 
رفع مشکل مســکن که یکی از نیارهای 
اساســی افراد در جامعه بــوده، از اهداف 

فعالیت این انجمن است.
وی بــا بیــان اینکه فعالیــت این انجمن 
ارزشــمند است و خوشــحالیم که چنین 
ســرمایه هایی در لرســتان وجود دارد، 
افزود: فعالیت خیرین در راستای ماندگار 
شدن اقدامات و کارها بوده تا آیندگان از 
آن بهره الزم را ببرند. اســتاندار لرســتان 
با تاکید بر اینکه اگر کســی یک شــغل 
ایجاد کند یا مشــکل مسکن را حل کند، 
بزرگتریــن کار خیر را انجام داده اســت، 
تصریح کــرد: دولت در طــرح »کلید به 
کلیــد« برای احیای بافت های فرســوده 

ورود پیدا کرده است.

خادمی با بیان اینکه دولت زمین را تامین 
می کند، افزود: این امر فرصت خوبی بوده 
که انجمن خیرین مسکن ساز در حاشیه 
شهرهای استان شروع به فعالیت کند و به 
اندازه ارزش زمین به دولت واحد مسکونی 
بدهد تا دولت نیز آن را به صورت رایگان 
به افرادی که در بافت فرسوده زندگی می 
کننــد تحویل بدهد و خانه هــای آنها را 
تحویل بگیرد تــا در نهایت آنها را دوباره 

بازسازی کند.
وی همچنین با اشاره به تسهیاتی که از 

سوی بنیاد مسکن برای احداث و بازسازی 
واحدهای مســکونی در روستاها پرداخت 
می شود، گفت: همچنین انجمن خیرین 
مســکن ســاز، در کنار بنیاد مسکن می 
تواند تســهیات باعوض را در این رابطه 

به متقاضیان پرداخت کند.
استاندار لرستان با اشاره به فعالیت ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( در دو شهر دلفان 
و کوهدشت، بیان داشت: یکی از برنامه ها 
در این زمینه بحث تامین مسکن روستایی 
اســت که در این قالب می تــوان در دو 
شهر یاد شــده از ظرفیت انجمن خیرین 
مســکن ساز اســتان در قالب یک تفاهم 
نامه اســتفاده کرد. خادمی بیان داشــت: 
اســتفاده از ظرفیت خیرین مســکنس از 
در طرح »امید« دولت، انعقاد تفاهم نامه 
بین انجمن خیرین مسکن ساز، بهزیستی 
و اســتانداری، انعقاد تفاهم نامه با کمیته 
امداد، اســتفاده از ظرفیت ستاد اجرایی 
فرمــان امــام)ره( برای فعالیــت خیرین 
مسکن ســاز در استان در دستور کار قرار 

گیرد.

استاندار لرستان تاکید کرد؛

استفاده از ظرفیت خیرین مسکن  ساز در اجرای طرح »امید« دولت

پسرم محمد نبی جان
روز تولد تو زیباترین خاطره زندگی ام شد

 تو مرد کوچک امروز و بزرگ مرد فردا هستی 

عزیزم تولدت مبارک
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