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نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد؛
مطالبه مردم، جذب اعتبارات پروژه های نیمه تمام

سرپرست صدا و سیمای مرکز لرستان خبر داد؛
افتتاح ۴۱ پروژه صدا و سیمای مرکز لرستان 
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بیشتر بخوانید

اجرا و بهره برداری
ح هادی در  ۱۱ روستا از طر

ح  بهره برداری از ۶۶ طر
مخابراتی در لرستان 

ارتقای مداوم جایگاه 
دانشگاه لرستان 

در رتبه بندی و 
بومتریکس

ح مرتعداری برای  تهیه طر
۶50 هزار هکتار مرتع

پروژه های راه روستایی
 در اولویت راهداری

بنا به آرمان های امام راحل و انقالب اسالمی و 
منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر محرومیت 
سعی  لرستان  روستایی  راه  پروژه های  اجرای  در  زدایی، 
شده روستاهای باقیمانده در نقاط مرزی هر شهرستان که 
ازجمله  جغرافیایی  خاص  موقعیت  و  خاص  دالیل  به 
صعب العبوری، بهسازی و آسفالت آنها به تعویق افتاده 
نظیر شرایط  با همه موانع  و  گیرند  قرار  اولویت  در  است 
سخت کاری و عدم رغبت بسیاری از پیمانکاران، اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همه تالش خود را 

بکار گرفته تا نقطه امید و رضایت مردم را جلب نماید.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد؛

تحول و رشد چشــمگیر در حوزه بهداشت و درمان

درخشش شرکت برق 
در خدمــت  رســانی بــه 
مشترکان
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مدیرکل بنیاد مسکن لرستان
 عنوان کرد؛

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
 لرستان خبر داد:
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روابط عمومی شرکت گاز لرستان



مطالبه مردم؛ جذب اعتبارات 
پروژه های نیمه تمام

جمعه  امام  و  لرستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
خرم آباد گفت: حضور گسترده اقشار مختلف 
راهپیمایی  و  فجر  دهه  جشن های  در  مردم 
آنان  نفس  عزت  و  استقالل  بیانگر  بهمن   ۲۲
است و در این شرایط ویروس منحوس کرونا، 
برای  بهداشتی؛  پروتکل های  رعایت  با  مردم 
جمهوری  مقدس  نظام  آرمان های  از  حمایت 

اسالمی صحنه جدیدی را رقم زدند.
در  شاهرخی  احمدرضا  سید  حجت االسالم 
مصلی  در  خرم آباد  جمعه  نماز  خطبه های 
بودن  مردمی  افزود:  شهرستان،  این  الغدیر 
و  انقالبی  گروه های  حضور  و  مراسم  این 
تفاوت های  و  مزیت ها  از  الهی  حزب  جوانان 
بیانگر  که  است  فجر  دهه  جشن های  برگزاری 
عزت  و  استقالل  از  ایران  ملت  برخورداری 

است.
حضور  کرد:  تصریح  خرم آباد  جمعه  امام 
و  فجر  دهه  در  لرستان  مردم  گسترده 
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۹ پیام آور مطالبی است 
پیام ها  این  اجرای  راستای  در  افرادی  اگر  و 
مرتکب انفعال و سستی شوند نظام اسالمی 

از این سستی ها نخواهد گذشت.
جمهور  رئیس  معاون  حضور  به  اشاره  با  وی 
لرستان،  در  وبودجه  برنامه  سازمان  رئیس  و 
تومان  میلیارد   ۴۵۰ و  هزار  یک  کرد:  اظهار 
ح هایی  عالوه بر بودجه ساالنه استان برای طر
دولت  فعالیت  پایان  یا  امسال  تاپایان  که 

تخصیص یافته است.
امام جمعه خرم آباد بیان کرد: جذب اعتبارات 
نیمه  ح های  طر بتواند  که  گونه ای  به  مذکور 
یا  و  سال  تاپایان  را  استان  وتاثیرگذار  تمام 
اتمام فعالیت دولت دوازدهم به پایان برساند 

جزو مطالبات مردم استان است.
ح  طر شدن  اجرایی  خصوص  در  افزود:  وی 
 ۱۰ از  بیش  شده  مقرر  که  مسکن  ملی  اقدام 
این  و  شود  احداث  لرستان  در  مسکن  هزار 
بدون  و  است  مردم  مطالبات  جزو  موضوع 

وقفه پیگیری می شود.
نامه  تفاهم  گفت:  شاهرخی  االسالم  حجت 
و  مسکونی  منزل   ۵۰۰ و  هزار   ۲ شدن  اجرایی 
جانبازان  و  شهدا  فرزندان  برای  شغل  هزار   ۳
تفاهم نامه ای  بنیادشهید  رئیس  سفر  در  که 
مردم  مطالبات  از  دیگر  یکی  نیز  شد  امضا 
متولی  و  مرتبط  دستگاه های  و  است  استان 
و  مصوبه  این  کردن  اجرایی  راستای  در  باید 
کمک  شهید  بنیاد  کل  اداره  به  تفاهم  نامه، 

کنند.
کرد:  تصریح  لرستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
برخی کارخانه های لرستان به دلیل مشکالت 
مالی و قضائی، نیمه فعال و یا تعطیل شده اند 
تالش های  مشکالت  این  رفع  برای  باید  که 
هنوز  و  شود  انجام  راستا  این  در  بیشتری 
نشده  استان  جوانان  بیکاری  در  گشایشی 

است.
موضوع  به  اشاره  با  خرم آباد  جمعه  امام 
کرد:  عنوان  استان،  برای  آب  تخصیص 
پیگیری های  راستا  این  در  استان  مسئوالن 
بدون  باید  پیگیری ها  این  اما  داشتند  زیادی 
وقفه ادامه یابد تا لرستان که جزو پنج استان 
زمین های  میزان  نباید  است  کشور  پربارش 

آب کمتر از متوسط کشور باشد.
لحاظ  به  استان  مرکز  وضعیت  داد:  ادامه  وی 
زیبایی و بازآفرینی شهری و آسفالت خیابان ها 
و کوچه ها و حقوق های معوقه زحمت کشان 
شهرداری و ساماندهی مناطق حاشیه ای شهر 
و  است  استان  مرکز  مردم  مطالبات  دیگر  از 

این شرایط زیبنده مرکز استان نیست.
وی افزود: درختان سربه فلک کشیده خرم آباد 
این  هویت  جزو  و  شوند  شناسنامه دار  باید 
اسالمی  شورای  و  شهرداری  و  هستند  شهر 
برای  ریزی  برنامه  و  همفکری  باید  شهر 

بازآفرینی شهر داشته باشند.
برای  مردم  گفت:  شاهرخی  االسالم  حجت 
تالش های   ۵۷ بهمن   ۲۲ پیروزی  به  رسیدن 
زیادی کردند و شهدا و جانبازان زیادی تقدیم 
آن  آرمان  و  انقالب  پای  همچنان  و  کردند 
مطالبات  جهادگونه  باید  امروز  و  اند  ایستاده 
به  رو  را  شهر  وضعیت  و  محقق  را  آنان 

پیشرفت ببریم.

افتتاح ۴۱ پروژه صدا و سیمای مرکز لرستان 
صـورت  بـه  لرسـتان  مرکـز  سـیمای  و  صـدا  عمرانـی  و  فنـی  پـروژه   ۴۱
ح مراکز اسـتان ها  ویدئوکنفرانـس و همزمـان بـا بهره بـرداری از ۹۸۰ طـر

افتتـاح شـد. 
سرپرسـت صـدا و سـیمای مرکـز لرسـتان در آییـن بهـره بـرداری از ایـن 
ح ها گفت: راه اندازی سامانه دیجیتال در ۳۶ نقطه استان از جمله  طر

ح هاسـت کـه بـا بهـره بـرداری از آن، ۱۵هـزار شـهروند لرسـتانی  ایـن طر
بهره بـرداری  افـزود:  احمـدی  شـدند.  برخـوردار  دیجیتـال  پوشـش  از 
از یـک سـاختمان پنـج طبقـه در مسـاحت ۲ هـزار متـر مربـع و آغـاز بـه 
وی  اسـت.  افتتاحـی  ح هـای  طر دیگـر  از  خرم آبـاد  جمعیتـی  رادیـو  کار 
ادامـه داد: سیسـتم »ارت « ایسـتگاه های سـفره کـوه و تنـگ فنـی نیـز 

افتتـاح شـده اسـت. سرپرسـت صـدا و سـیمای مرکـز لرسـتان عنـوان 
کـرد: دسـتگاه های مـورد نیـاز بـرای ارتبـاط زنـده خریـداری و راه انـدازی 
شـده اند؛ همچنیـن مرکـز تلفن ۴۰۰ شـماره همسـان سـازی تلفن های 
ایـن  افتتـاح  بـرای  راه انـدازی شـد. احمـدی گفـت:  بـا کل کشـور  مرکـز 

ح هـا بیـش از ۲۶ میلیـارد تومـان هزینـه شـده اسـت. طر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان لرستان

اجتماعی
اقتصادی

خبر

شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق لرســتان همــواره 
در  تــا  نمــوده  ســعی 
برنامه هــای  راســتای 
تعییــن شــده از ســوی 
وزارت نیــرو پیشــرو باشــد و در این راســتا عملکرد 

خوبی را به منصه ظهور رسانده است.
 از ابتــدای ســالجاری تاکنــون خدمــات و اقدامــات 
زیــادی همچــون مانــور جهــادی تعمیــرات بــرق، 
تجهیــز صد درصدی شــبکه فشــار ضعیــف هوایی 
، بــرق رســانی بــه ۱۱ روســتا در  به کابــل خودنگهــدار
کمتریــن زمــان، مانــور تعمیــرات شــبکه های برق، 
تولیــد یــك هــزار و ۸۸۲ مــگاوات ســاعت انــرژی در 
، وارد مــدار شــدن دو  نیروگاه هــای تجدیــد پذیــر
نیروگاه خورشیدی و.... داشته و کارنامه و عملکرد 
قابــل قبولــی را در راه خدمــت بــه مــردم دریافــت 

نموده است.
 * اولین مانور جهادی تعمیرات برق 

مدیرعامل شــرکت توزیــع برق اســتان لرســتان در 
این مــورد گفــت: در راســتای اصــالح و ســاماندهی 
فیــدر بحرانــی، مانــور جهــادی تعمیــرات بــرق بــه 

صورت آزمایشی در بیران شهر برگزار شد.
فریــدون خودنیــا اضافــه کــرد: ایــن مانور بــا حضور 
۳۰ گــروه، شــامل ۱۴۰ نفــر نیــروی فنــی و اجرایــی و با 
ح افزایش قابلیــت اطمینــان و تاب آوری  هدف طــر
شــبکه، کاهش خاموشــی ها و انرژی توزیع نشــده، 
توان افزایی دسته های عملیاتی در شرایط بحران و 

رضایت مندی مشترکین، انجام شد. 
خودنیــا تصریح کرد: کل مســیرهای مشــکل دار در 
منطقــه بیران شــهر با توجــه بــه روش اجرایــی پیام 
که در شرکت توزیع برق استان وجود دارد بازدید و 
معایب آنهــا ثبت و طراحی هــای الزم صورت گرفت، 

شناسایی شدند.
وی ادامه داد: در ســه بخش کوتاه مدت »خریداری 
اجنــاس مــورد نیــاز و تعمیــرات« و در بلندمــدت 
»خطــوط رینــگ و کارهــای اجرایــی زمان بــر و نصــب 
تجهیزات حفاظتــی و مانوری الزم« هــم اجرا خواهد 

شد. 
خودنیــا تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه عملیــات صــورت 
 گرفته در بخش بیرانوند دومین فیدر را هم در این 
بخــش احــداث کرده ایــم و منطقــه کاســیان از این 
بخش جداشده و در حال خرید زمین برای احـداث 

پست ۲۰/۶۳ کیلوولـت آن هستیم.
وی عنوان کرد: به محض این که زمین آماده شــود 
می توانیــم ایــن پســت را ایجـــاد و دو فیــدری کــه در 
حـال حاضـــر وجود دارند را به شش فیدر ارتقا داده 
و طــول خطــوط در ایــن منطقــه کاهــش پیــدا کنــد 
و مقدمــات بــرای ســرمایه گذاری صنعتــی در ایــن 

منطقه فراهم شود. 
* تجهیــز شــبكه فشــار ضعیــف هوایــی بــه کابــل 

خودنگهدار
مســی  ســیم های  تعویــض  ح  طــر ادامــه  در 
لومینیومــی شــبکه فشــار ضعیــف هوایــی بــه  و آ
کابــل خودنگهــدار در ســال ۹۹ از محل خریــد کابل 
کیلومتــر   ۱۶۲/۵ کشــور   ۴ منطقــه  خودنگهــدار 
کابــل  بــه  لومینیومــی  آ و  مســی  ســیم  شــبکه 

خودنگهدار تبدیل شد.
 خودنیــا بیــان کــرد: مزایــای اجــرای پـــروژه افزایــش 
پایــداری و قابلیــت اطمینــان شــبکه و کاهــش 
خاموشــی های شــبکه فشــار ضعیــف، رفــع افــت 

ولتــاژ مشــترکانبا افزایــش ســطح مقطع هــادی، 
افزایــش کیفیــت ولتاژ بــا تبدیــل شــبکه های دو و 
سه ســیمه به پنج ســیمه و تعادل بار شبکه فشار 
ضعیــف، جمــع آوری برق هــای غیرمجــاز و کاهــش 
تلفات انرژی، جلوگیری از ســرقت ســیم های مسی 
و آلومینیومی و رفع اتصاالت سســت شبکه فشار 

ضعیف هوایی است. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان اظهار 
کــرد: در ۹ ماهــه اول ســال جاری، مدیریت هــای 
توزیــع ســه هزار و ۵۲۶ بــرق غیرمجــاز مشــهود و 

نامشهود را جمع آوری نمودند.
وی ادامه داد: از این برق غیرمجاز جمع آوری شده، 
یک هــزار و ۴۷۳ مــورد بــرق غیرمجــاز مشــهود و 
دوهــزار و ۵۳ مــورد نامشــهود بــوده اســت و یــک 
هــزار و ۱۳۲ مــورد از برق هــای غیرمجــاز مشــهود به 

انشعاب قانونی تبدیل شده است. 
مدیرعامــل شــرکت توزیع بــرق لرســتان همچنین 
در بخش دیگــری از صحبت هایش به برق رســانی 
به ۱۱ روســتا در کمترین زمان ممکن نیز اشــاره کرد 
و گفــت: برق رســانی بــه روســتاها از سیاســت های 

وزارت نیرو و در اولویت کاری این شرکت است .
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا روســتاهای چیاســی 
۱ و ۲، بــن ســرده، دارابــی و بلیــان در شهرســتان 

پاییــن در شهرســتان  کوهدشــت، حســین آباد 
 ، پلدختــر شهرســتان  در  زرین بــان  نورآبــاد، 
دره حســین در شهرســتان بروجــرد، روســتاهای 
انارســتان و ســرکول در شهرســتان الیگــودرز و 
روســتای آبچنــار در شهرســتان خرم آبــاد بــرق دار 

شدند.
خودنیــا تصریــح کــرد: در این روســتاها ۱۰ دســتگاه 
پســت هوایی، احـــداث ۱/۳ کیلومتر شــبکه فشــار 
متوســط و ۴/۲ کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف 
انجـــام و حـــدود ۱۲ میلیارد ریال هزینه شده است.
وی عنوان کرد: در این ۱۱ روســتا ۷۹ خانواده ساکن 
هســتند و بــا تــالش و اقــدام جهــادی نیروهــای 
شــرکت توزیع در کوتاه ترین زمان ممکن که حدود 
دو هفتــه طــول کشــید، از نعمــت بــرق برخــوردار 

شدند. 
خودنیــا بــا اشــاره بــه این کــه درصــدد هســتیم 
بــا برنامه ریزی هــای  بــه مشــترکان مــدون همــه  
روســتاهای زیــر پنــج خانــوار اســتان را کــه دارای 
کــد روســتا و راه دسترســی مناســب هســتند نیــز 
بــرق دار نمائیم، گفــت: احــداث شــبکه های جدید 
بــرای تامیــن بــرق مشــترکان روســتایی، شــهری و 
بهینه ســازی شــبکه های فشــار متوســط و فشــار 

ضعیف در اولویت کاری قرار دارد.
و  خاموشــی ها  کاهــش  رونــد  ایــن  افــزود:  وی 
افزایش قابلیت اطمینان شــبکه های برق شــده و 

رضایت مندی مردم را در پی خواهد داشت.
* مانور تعمیرات شبكه های برق

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان در بخــش 
دیگــری از صحبت هایــش نیــز بــه مانور سراســری 
تعمیرات شبکه های برق در اســتان گریزی زد . وی 
بیان کرد: در راســتای کاهــش خاموشــی ها و انرژی 
توزیع نشده در ابتدای سال جاری برنامه تعمیرات 
گســترده روی شــبکه های بــرق در اســتان را در 
دستور کار دادیم و ۳۰ فیدر بحرانی شناسایی شد.  
خودنیا تصریــح کرد: خوشــبختانه ایــن کار موجب 
شــد، در راســتای برنامــه ابالغــی شــرکت توانیــر در 
رابطه با مانور تعمیرات، بتوانیم به ســرعت عمل و 

مانور را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم.
در  ی  ژ انــر ســاعت  مــگاوات   882 و  هــزار  تولیــد   *

نیروگاه های تجدید پذیر 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق لرســتان 
بخــش  در  تولیدشــده  بــرق  میــزان  گفــت: 
نیروگاه های تجدید پذیر در استان، یک هزار و ۸۸۲ 
مگاوات ســاعت انــرژی با هزینــه خرید بــرق ۲۲۹۰۸ 

میلیون ریال است.
خودنیا گفت: این در حالی است که ظرفیت نصب 

شده هفت هزار و ۴۰۵ کیلووات است.
وی ادامــه داد: عــدم انتشــار گاز گلخانــه ای یــک 
میلیــون و ۲۰۴ هــزار و ۵۳۲ کیلوگــرم، صرفه جویــی 
در مصــرف آب ۴۱۴هــزار و ۵۸ لیتــر و صرفه جویــی 
 ۹۸۳ ۵۲۶ هــزار و  نیــز  گاز  در مصـــرف ســوخت 
بــوده اســت.خودنیا عنــوان کــرد: در حــال حاضر با 
افزایش ظرفیــت نیروگاه های طرف قرارداد عالوه بر 
اشــتغالزایی و افزایش درآمد برای مالکان نیروگاه، 
ســالیانه برق خانوارهای زیادی از این طریق تامین 

می شود. 
* وارد مدار شدن 2 نیروگاه خورشیدی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان اظهار 
کــرد: در ســه ماهــه پاییــز ســال جــاری دو نیــروگاه 
خورشــیدی بــا ظرفیــت ۱۳۳ کیلـــووات وارد مــدار 

شده است.
ع ۳۶ هــزار و ۶۲  خودنیــا تصریــح کــرد: در مجمــو
مــگاوات ســاعت انــرژی در ســه ماهــه پاییــز ســال 
۹۹ تولیــد شــده اســت.وی توضیــح داد: در همیــن 
زمــان انــرژی تولیــدی نیــروگاه گازی بارقــه افکــن 
بروجرد چهارهــزار و ۹۰۵مــگاوات ســاعت، نیروگاه 
آبــی بروجــرد ۲۰۵ مــگاوات ســاعت و نیــروگاه گازی 
پایا نیرو زاگرس هشــت هزار و ۳۰۹ مگاوات ساعت 
بــوده اســت.خودنیا بیــان کــرد: نیــروگاه گازی بــرق 
کوثــر خرم آبــاد ۱۱  هــزار و ۲۴۲ مــگاوات ســاعت، 
نیــروگاه گازی افــالک پاالیــش خــرم یک هــزار و ۱۹ 
مگاوات ســاعت، نیروگاه گازی المــاس نیرو ۱۰ هزار 
و ۹۹ مــگاوات ســاعت و مشــترکان خورشــیدی نیز 

۲۸۵ مگاوات ساعت بوده است.

درخشش شرکت برق در خدمت رسانی به مشترکان

مدیرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری لرســتان گفت: ۸۸۵ 
هــزار هکتــار مرتــع در ایــن اســتان وجــود دارد کــه تاکنون 
ح مرتعداری تهیه شده است. برای ۶۵۰ هزار هکتار آن طر

»شــیرزاد نجفــی« افــزود: همچنیــن تــا پایــان ســال جاری 
ح مرتعــداری اجرا  برای ۷۰ هــزار هکتــار از مراتع اســتان، طر

می شود.
ح هــای  وی ادامــه داد: ایــن مهــم در راســتای اجــرای طر
تلفیقــی بــه منظــور اصــالح و توســعه مراتــع بــا اولویــت 
کاشــت گیاهــان دارویــی، اشــتغالزایی و بهبود معیشــت 

ح است. مجریان طر
ح مرتعــداری داالنــی بــه مســاحت  نجفــی اظهــار کــرد: طــر
۳۷۵ هکتــار در فاصلــه ۴۰ کیلومتری شهرســتان الیگودرز 
بــا هــدف کاهــش فشــار بهــره بــرداری از مراتــع، تقویــت 
زمینه هــای مشــارکت بهــره بــرداران در حفاظــت، احیــا، 
، افزایش ســرمایه گــذاری در بخــش مرتع،  توســعه پایــدار

تقویت پوشش گیاهی و حفظ خاک اجرا شده است. 
ح به عنــوان برگزیده   نجفی بــا بیان این کــه مجری این طــر
اســتانی تقدیر شــده اســت، افزود: در این راســتا، کشــت 
، بــوم گردی و گردشــگری در  گیاهان دارویــی در  ۲۹ هکتار
، پرورش آبزیان در ۳۳ هزار مترمربع و کاشــت  ۱.۶۷ هکتار

نهال در ۳۰ هکتار اجرایی شده است. 
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری لرســتان در بخــش 
دیگری از صحبت هایش گفت: از ابتدای امســال تاکنون 
ســند اراضی ملی ۲۹۷ هزار هکتــار از منابع طبیعی اســتان 

اخذ شد.
نجفی درباره اقدامات شــاخص منابع طبیعی در ســال ۹۹ 
افزود: تولیــد نهال جنگلــی ۱.۶۵ میلیون اصلــه نهال یکی 
از شــاخص تریــن اقدامــات ایــن اداره کل در ســال جــاری 

بوده است.
وی تصریح کرد: اجــرای عملیات آبخیــزداری و آبخوانداری 
در ۴۱ هــزار هکتــار در اســتان و با اعتبــار ۲۴۰ میلیــارد ریال 

نیز از دیگر اقدامات انجام شــده در سال ۹۹ تاکنون بوده 
است.

وی گفــت: جنــگل کاری و غنــی ســازی جنــگل در ۲ هــزار 
و ۷۳۳ هکتــار و بــا اعتبــار ۵۵ میلیــارد ریــال انجــام شــده 

است.
ح مرتعــداری در ۷۶ هــزار هکتار و  نجفــی افــزود: تهیــه طــر
عملیــات بیولوژیکــی مرتــع در یــک هــزار و ۵۰۰ هکتــار و بــا 
اعتبــار ۱۵ میلیارد ریــال نیز در ســالجاری صــورت پذیرفته 

است.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری لرســتان ممیــزی 
مراتع در را نیز ۲۲۱ هــزار هکتار عنوان کرد و گفت: کاشــت 
گیاهــان دارویی در یــک هــزار و ۲۵۰ هکتــار و زراعت چوب 
در یک هــزار و ۱۰۰ هکتار از دیگــر اقدامات شــاخص منابع 

طبیعی لرستان به شمار می رود.
وی بــا اشــاره بــه جنــگل کاری اقتصــادی در ۲ هــزار هکتــار 
 ، ح ذخیــره گاه هــای جنگلــی در ۷۷ هــزار هکتار و تهیه طــر
عنوان کرد: کاداســتر اراضی ملی در ۸۵۶ هــزار هکتار یکی 

از موفقیت های بزرگ منابع طبیعی استان بوده است.

 

نظــام بیــن المللــی »وبومتریکــس«، یکــی از مهــم تریــن 
نظام های ارزیابی اســت که با هدف رتبه بندی وب ســایت 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشی و پژوهشــی، هر شش 
، نتایــج ارزیابــی و رتبــه بنــدی خــود را منتشــر  مــاه یــک بــار

می کند.
پشــتیبانی از دسترســی آزاد، دسترســی الکترونیکــی بــه 
انتشارات علمی و دسترســی به دیگر منابع دانشگاهی، از 

نخستین اهداف این نظام رتبه بندی است.
 معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه لرســتان بــه خبرنگار 
روابط عمومی دانشــگاه گفت:»براســاس ویرایــش ژانویه 
نظام رتبــه بنــدی وبومتریکس )وب ســایت دانشــگاه ها( 

در ســال ۲۰۲۱ میالدی، دانشــگاه لرســتان، رتبه ۵۳ در بین 
دانشــگاه های کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ 
براســاس ایــن نتایــج، رتبــه دانشــگاه لرســتان نســبت به 
، ۱۳ پلــه و در ســطح  نتایــج جــوالی ۲۰۲۰ میــالدی، در کشــور

جهانی، ۲۶۷ پله، ارتقاء یافته است«.
در  شــده  ایجــاد  تغییــرات  فیضیان،بــه  محمــد  دکتــر 
رتبه بنــدی  نظــام  میــالدی   ۲۰۲۱ ژانویــه  وش شناســی  ر
وش شناســی  یکــس« اشــاره و بیــان کــرد: در ر »وبومتر
جدیــد، اســتفاده از شــاخص حضــور یــا انــدازه اطالعــات 
در وب، متوقــف و وزن شــاخص ســرآمدی یــا پژوهشــی 
)مقــاالت ُپــر اســتناد( از ۳۵ بــه ۴۰ درصــد افزایــش یافتــه 
، باعــث افزایــش وزن فعالیت هــای  اســت؛ همیــن امــر

پژوهشی به ۵۰ درصد شده است.
یابــی، بــه فعالیت هــای وب ســنجی  ز  ۵۰ درصــد دیگــر ار

اختصاص دارد.
* تقدیــر وزیر علــوم، تحقیقــات و فناوری از رؤســا، اعضای 
دانشــگاه های  کارکنــان  و  دانشــجویان  علمــی،  هیــات 

کشور به خاطر اقدامات انجام شده برای مبارزه با کرونا
دکتــر منصــور غالمی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
نامــه ای خطــاب بــه رؤســای دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش 
، از تالش هــای آنهــا و  عالــی، پژوهشــی و فنــاوری کشــور
کارکنــان نظــام  اعضــای هیئــت علمــی، دانشــجویان و 
آموزش عالی کشــور بــه دلیــل اقدامــات انجام شــده برای 

مبارزه با بیماری کرونا )کووید ۱۹ (، تقدیر کرد.

ح مرتعداری برای 650 هزار هكتار مرتع تهیه طر ارتقای مداوم جایگاه دانشگاه لرستان 
یكس در  رتبه بندی  وبومتر

فاطمه حافظی

خرم آباد - خبرنگار
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پیشرفت 8۶ درصدی آزادراه اراک- خرم آباد
گفت:   نقل  و  حمل  زیربناهای  توسعه  و  ساخت  شرکت  مدیرعامل 
بخش  در  تولید  جهش  پروژه های  از  یکی  خرم آباد  اراک-  راه  آزاد 
آزادراهی است که در حال حاضر ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در 
آینده به بهره برداری می رسد.  صورت تامین اعتبار مورد نیاز در سال 
خیراله خادمی در سفر به لرستان و بازدید از زیرساخت های حمل و نقلی 

استان، افزود: آزادراه اراک- خرم آباد یکی از مهم ترین کریدورهای ترافیکی 
کشور است. وی تصریح کرد:  اتصال نواحی شمالی کشور به بندر امام 
خمینی از این مسیر تسهیل می شود و نقش مهمی در جا به جایی بار 
و مسافر در طول کریدور دارد. وی ادامه داد: این آزادراه در حال حاضر 
۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز در 

سال آینده به بهره برداری می رسد. معاون وزیر راه و شهرسازی تکمیل 
این آزادراه را موجب پویایی و پایداری شبکه آزادراهی کشور معرفی کرد 
و افزود: این آزادراه اتصال بین آزادراه اراک- سلفچگان- ساوه و خرم آباد 
- پل زال را برقرار می کند و در آینده با از طریق آزادراه از سلفچگان - قم 
و اتصال به آزادراه حرم تا حرم شبکه گسترده و پیوسته آزادراهی فراهم 

می شود. خادمی ادامه داد: بهره برداری از آزادراه اراک- خرم آباد موجب 
کاهش ۳۵ کیلومتری مسیر نسبت به محور موجود می شود و روزانه ۲۵۰ 
هزار خودرو از این آزادراه تردد خواهند کرد. مدیرعامل شرکت ساخت 
وتوسعه اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری از این آزادراه را ۳۵۰ میلیارد 
تومان از سوی دولت و ۷۰۰ میلیارد تومان از سوی سرمایه گذار اعالم کرد. 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان لرستان

اجتماعی
اقتصادی

مساعدت  تومان  میلیون   ۱00
مالی برای کودکان کار و خیابانی

مدیـر کل بهزیسـتی لرسـتان گفت:صـد میلیـون 
تومـان مسـاعدت مالـی بـه خانواده هـای کـودکان 

کار و خیابانـی پرداخـت شـد.
سـاماندهی  شـورای  جلسـه  در  یـاری«  »کـرم 
دسـتگاه های  حضـور  بـا  خیابانـی  کار  کـودکان 
عضـو شـورا در بهزیسـتی لرسـتان، افـزود: عوامل 
کـودکان  آمـدن  وجـود  بـه  ماهیـت  در  متعـددی 
تصریـح  وی  دارنـد.  نقـش   ، کار و  خیابانـی  کار 
گاهـی، نبـود امکانـات فرهنگـی،  کـرد: بیـکاری، ناآ
نبـود  و  طـالق  خانـواده،  در  تنـش  و  گسـیختگی 
والـد موثـر از عوامـل بـروز آسـیب های اجتماعـی 
و البتـه کـودکان خیابانـی و کار اسـت و بـا توجـه 
مـا  کشـور  در  آمـده  عمـل  بـه  پژوهش هـای  بـه 
گـذاری بیشـتری دارد و در  اثـر  عوامـل اقتصـادی 
واقـع پدیـده حضـور کـودکان در خیابـان ناشــــی از 
فقر خانواده و نیاز خانواده به کــــار کودک اسـت.

کار  کـودک  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  یـاری   
اسـت،  اجتماعـی  تلـخ  واقعیـت  یـک  خیابانـی 
گفـت: هـر کسـی بـه هـر نحـوی کـه می توانـد، چـه 
و  معضـل  ایـن  حـل  در  قــــدم،  بـا  چـه  قــــلم،  بـا 
آسـیب اجتماعـی و سـاماندهی ایـن کـودکان مـا 

کنـد. حمایـت  را 
کارهـای  کار  کـودکان  زمینـه  در  کـرد:  اظهـار  وی   
نیسـت  کافـی  ولـی  اسـت  شـده  انجـام  خوبـی 
در  مـدت  طوالنـی  حضـور  دلیـل  بـه  کـودکان  و 
غـذا،  بـه  دسترسـی  از  بـودن  محـروم  و  خیابـان 
دچـار  مناسـب  محیـط  و  اسـتراحت  بهداشـت، 
آسـیب های جسـمی و روحی زیادی خواهند شـد.

خبر

گفت:  لرستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کشاورزان  به  بالعوض  کمک  تومان  میلیارد   ۱۲۰

سیل زده لرستان پرداخت شده است.
پرونده  هزار   ۳۱ افزود:  حسنی مقدم«  »اسفندیار 
خسارت سیل در این حوزه تشکیل و ۱۲۰ میلیارد 
سیل زده  کشاورزان  به  بالعوض  کمک  تومان 

پرداخت شده است.
برای  تومان  میلیارد   ۵۷۰ حدود  داد:  ادامه  وی 
کشاورزی  بخش  در  سیل  خسارت های  جبران 

استان هزینه شده است.
کمک های  بر  عالوه  کرد:  اظهار  مقدم  حسنی 
بازسازی  به  تومان  میلیارد   ۱۱۱ بالعوض، 
زیرساخت ها اختصاص یافته و ۱۶۰ میلیارد تومان 
تومان  میلیارد   ۱۸۰ و  پرداخت  قیمت  ارزان  وام 
برای استمهال وام کشاورزان متضرر به مدت سه 

سال اختصاص داده شد.
نهاده های  انواع  تن  هزار   ٣٠٠ امسال  افزود:  وی 

دامی تهیه و در حال توزیع است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش 
بذر  این که  به  اشاره  با  صحبت هایش  از  دیگری 
می شود،  عملکرد  افزایش  به  منجر  شده  اصالح 
تولید  استان  در  بذر  ُتن  هزار   ۲۵ سالیانه  گفت: 
تا   ۲ این  از  پیش  حالی که  در  می شود  فرآوری  و 
اما  می شد  تولید  استان  در  گندم  بذر  رقم  سه 
 ، اکنون ۲۵ رقم اصالح شده برای مناطق سردسیر
لرستان  در  آبی  و  دیم  گندم  معتدل،   ، گرمسیر
کرد: ساالنه  تولید می شود. حسنی مقدم تصریح 
رقم  این  برابر   ۲ و  مثمر  نهال  اصله  میلیون  یک 
نهال غیرمثمر میان مردم استان توزیع می شود و 
تا پایان امسال توزیع انواع نهاده ها بین دامداران 

و مرغداران به بیش از ٣٠٠ هزار تن می رسد.
و  دام  واکسیناسیون  همچنین  داد:  ادامه  وی 
سنگین،  دام  برای  دوز  هزار  میزان۲۴۰  به  طیور 
۱۸ میلیون دوز برای دام سبک و۸۴ میلیون دوز 
برای طیور )۸۰ میلیون دوز مرغداری های صنعتی 
صورت  بومی(  مرغداری های  دوز  میلیون  چهار  و 
می گیرد که تمامی این موارد، توزیع نهاده و کود 

شیمیایی با یارانه دولتی است.
آبیاری  نوین  ح های  طر کرد:  عنوان  مقدم  حسنی 
هم اکنون  و  نشده  اجرا  لرستان  در  انقالب  قبل 
این  به  آبی  زمین های  از  هکتار  هزار   ۵۸ حدود 
آن طی  سیستم ها مجهز شده که ۳۰ هزار هکتار 

هشت سال اخیر بود.
کشاورزی  آب  پمپاژ  ایستگاه   ۳۱ کرد:  تصریح  وی 
ساخت  حال  در  هکتار  هزار   ۱۱ ظرفیت  با  استان 
 ۲ مجموع  از  کیلومتر   ۷۰۰ هستند،  بهره برداری  یا 
هزار و ۷۰۰ کیلومتر کانال آب بر کشاورزی لرستان 
آن در دولت تدبیر و  بتونی شده که ۳۰۰ کیلومتر 
ساالنه  کرد:  بیان  حسنی مقدم  است.  بوده  امید 
اراضی  از سطح ۴۲۰ هکتار  یک هزار و ۴۰۰ کیلوگرم 
درصد   ۲ و  می شود  برداشت  لرستان  زعفران 

زعفران جهان متعلق به این استان است.
کشاورزی  مکانیزاسیون  ضریب  افزود:  وی 
لرستان قبل از سال ۹۳ حدود ۹ دهم اسب بخار 
ارتقا  بخار  اسب  درصد  دهم   ۱.۷ با  اکنون  و  بود 
 ، یافته و با توزیع بیش از ۲۱ هزار دستگاه تراکتور
کشاورزی  زمین  هکتار   ۳۱ هر  ازای  به  اکنون 
لرستان یک دستگاه تراکتور فعال است. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری 
از صحبت هایش اقدامات صورت گرفته در حوزه 
و  برشمرد  مطلوب  بسیار  را  لرستان  آبخیزداری 
افزود: سال های گذشته ۲۷۰ هزار هکتار عملیات 
انجام  استان  در  تومان  میلیارد   ۲۰۰ با  آبخیزداری 
شد که زمینه ساز ذخیره ۱۴۰ میلیون متر مکعب 

آب در سفره های زیرزمینی شده است.

ح هـای بنیـاد مسـکن در  از طر ح  هـادی یکـی  طـر
بافـت  اصـالح  و  سـاماندهی  کـه  روستاهاسـت 
توسـعه  بـرای  مکان یابـی  و  برنامه ریـزی  روسـتا، 
اقداماتـی  جملـه  از  و...  معابـر  آسـفالت  روسـتا، 

انجـام می شـود. ح  ایـن طـر کـه در قالـب  اسـت 
ح بـه دنبـال ایجـاد زمینـه توسـعه عمران  ایـن طـر
هدایـت  امکانـات،  عادالنـه  تامیـن  روسـتاها، 
تسـهیالت  ایجـاد  روسـتا ها،  فیزیکـی  وضعیـت 
محیـط  خدمـات  و  مسـکن  بهبـود  بـرای  الزم 

اسـت. عمومـی  و  زیسـتی 
روسـتاها  عمـران  و  توسـعه  زمینـه  ایجـاد 
و  اقتصـادی  فرهنگـی،  شـرایط  بـه  توجـه  بـا 
طریـق  از  امکانـات  عادالنـه  تأمیـن  و  اجتماعـی 
رفاهـی  و  تولیـدی  اجتماعـی،  تسـهیالت  ایجـاد 
روسـتاهای  در  ح هـادی  طر اجـرای  اهـداف  از 

اسـت. لرسـتان 
ح هادی ۱۱ روستا در لرستان * اجرای طر

مدیـرکل بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی لرسـتان 
شهرسـتان  روسـتای   ۱۱ در  ح هـادی  طر گفـت: 
بروجـرد، خرم آبـاد، کوهدشـت، سلسـله، نورآبـاد 
بـرداری  بهـره  و  افتتـاح  بـه  و  اجـرا  پلدختـر  و 
ایمـن  ح  طـر چندیـن  همچنیـن  و  رسـیده اند 
شـده  اجـرا  پلدختـر  روسـتاهای  برخـی  در  سـازی 

اسـت.
روسـتای  ح هـادی  طر افـزود:  رضایـی«  »مسـعود 
بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  بروجـرد  خشـتیانک 

ح هـادی  یک میلیـارد و ۴۲۰ میلیـون تومـان و طر
 ۸۰۰ بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  بروجـرد  فیـال  روسـتای 

اسـت. شـده  انجـام  تومـان  میلیـون 
هلـوش  روسـتای  در  ح هـادی  طر افـزود:  وی 
میلیـارد  یـک  بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  نیـز  پلدختـر 
بـزرگ  میـدان  روسـتای  ح هـادی  طر تومـان، 
میلیـارد  یـک  بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  نیـز  پلدختـر 
بـرداری رسـیده اسـت. بـه بهـره  انجـام و  تومـان 
روسـتای  ح هـادی  طر اجـرای  داد:  ادامـه  وی 
سـراب عبدالعلی پلدختـر نیـز بـا اعتبـاری بالـغ بـر 
یک میلیـارد و ۴۰۰ میلیـون تومـان صـورت گرفتـه 

اسـت.
ح هـادی  طر ایـن؛  بـر  عـالوه  کـرد:  تصریـح  وی   
روسـتای داربیـد سلسـله نیـز بـا اعتبـاری بالـغ بـر 

اسـت. شـده  اجـرا  تومـان  میلیـون   ۴۰۰
ح هـادی  طر همچنیـن  کـرد:  اظهـار  رضایـی 
روسـتای باباقلـی در کوهدشـت بـا اعتبـاری بالـغ 

اسـت. شـده  اجرایـی  تومـان  میلیـون   ۸۰۰ بـر 
کـرد:  عنـوان  لرسـتان  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 
دلفـان  برخـوردار  علی آبـاد  روسـتای  ح هـادی  طر
بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۴۰۰ میلیـون تومـان نیـز انجـام 
لرسـتان  مسـکن  بنیـاد  اسـت.مدیرکل  شـده 
صحبت هایـش  از  دیگـری  بخـش  در  همچنیـن 
شهرسـتان  روسـتاهای  در  ح های هـادی  طر بـه 
ح هـادی  طر گفـت:  و  کـرد  اشـاره  خرم آبـاد 
روسـتای تلـوری سـفلی خرم آبـاد بـا اعتبـاری بالـغ 

انجـام  تومـان  میلیـون   ۳۷۴ و  میلیـارد  دو  بـر 
اسـت. شـده 

ح هـادی روسـتای سـرخه لیـزه  رضایـی افـزود: طر
میلیـون   ۶۵۰ بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  نیـز  خرم آبـاد 
ح هـادی روسـتای سـالی بزرگ  تومـان و اجـرای طر
خرم آبـاد کـه بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۲ میلیـارد تومـان 

انجـام و بـه بهره  بـرداری رسـیده اسـت.
* اجرای دیواره ساحلی پلدختر

بخـش  در  لرسـتان  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 
دیـوار  اجـرای  بـه  صحبت هایـش  از  دیگـری 
از  یکـی  عنـوان  بـه  نیـز  پلدختـر  شـهر  سـاحلی 
افـزود:  و  کـرد  اشـاره  کل  اداره  ایـن  اقدامـات 
بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  پلدختـر  سـاحلی  دیـواره 
یک میلیـارد و ۳۳۰ میلیـون تومـان اجرایـی و بـه 

اسـت. رسـیده  بـرداری  بهـره 

ح های ایمن سازی در پلدختر * اجرای طر
صحبت هایـش  از  دیگـری  بخـش  در  رضایـی 
برخـی  در  سـازی  ایمـن  ح هـای  طر اجـرای  بـه 
کـرد:  اظهـار  و  اشـاره  پلدختـر  روسـتاهای 
بابازیـد  روسـتای  ایمن سـازی  ح  طـر همچنیـن 
 ۲۰۰ و  یک میلیـارد  بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  پلدختـر 
روسـتای  ایمن سـازی  ح  طـر و  تومـان  میلیـون 
بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  پلدختـر  بـاال  چم مهـر 
ح  طـر تومـان،  میلیـون   ۵۰۰ و  یک میلیـارد 
پلدختـر  پاییـن  چم مهـر  روسـتای  ایمن سـازی 
میلیـون   ۴۰۰ و  یک میلیـارد  بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا 

اسـت. رسـیده  افتتـاح  بـه  تومـان 

 سـه هـزار و ۱۱۳ واحـد مسـکن مددجویـی بـا 
رئیـس  معـاون  نوبخـت  باقـر  محمـد  حضـور 
بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  رئیـس  و  جمهـور 

شـد. داده  تحویـل  لرسـتان  در  کشـور 
)ره(  خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
تعـداد  ایـن  از  واحـد   ۲۰۰ گفـت:  لرسـتان 
در  نهـاد  ایـن  مددجویـان  مسـکن  بـه  مربـوط 

اسـت. مختلـف  شـهرهای 
»جاسـم محمـدی فارسـانی« افـزود: همچنیـن 
سـیل  مسـکن  تعـداد،  ایـن  از  ح  طـر  ۳۷۷
 ۶ آن  اجـرای  بـرای  کـه  اسـت  پلدختـر  زدگان 
همـکاری  بـا  تومـان  میلیـون   ۱۹۲ و  میلیـارد 
و  بسـیج  سـپاه،  بنیادمسـکن،  تسـهیالت 

اسـت. شـده  هزینـه  خیـران 
خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
مسـکن  چنـد  کـرد:  تصریـح  لرسـتان  )ره( 
مختلـف  شـهرهای  در  متفرقـه  مددجویـی 
واحـد   ۴۰ و  هـزار   ۲ کـه  شـده  احـداث  لرسـتان 
سـایر  سـیل زدگان  مسـکن  بـه  مربـوط  نیـز 
اعتبـارات  از  اسـتفاده  بـا  اسـت  اسـتان  نقـاط 
مسـکن  بنیـاد  بالعـوض  و  بانکـی  تسـهیالت 
و تحویـل داده شـد. احـداث  کمـک خیـران  و 

 ۳۹۰ کـرد:  اظهـار  فارسـانی  محمـدی 
طـی  نیـز  اسـتان  مددجویـی  واحدمسـکن 
احـداث  پاسـداران  سـپاه  بـا  تفاهم نامـه ای 
کمیتـه  واحدهـا  ایـن  تکمیـل  بـرای  کـه  شـده 
امـداد ۲۰ میلیـارد تومان همکاری کرده اسـت.
وی اضافـه کـرد: همچنیـن ۲ هـزار و ۴۴۰ واحـد 
 ۲۵ اعتبـار  بـا  مددجویـان  زده  سـیل  مسـکن 
میلیـارد تومـان توسـط خیـران بازسـازی و برای 
تسـهیالت  تومـان  میلیـارد   ۱۳۴ مهـم،  ایـن 
آورده  تومـان  میلیـارد   ۱۱۶ و  مسـکن  بنیـاد 

شـد. هزینـه  مددجویـان 
اعتبـارات  کل  کـرد:  بیـان  فارسـانی  محمـدی 
لرسـتان  اسـتان  در  مددجویـی  مسـکن 
مبلـغ  ایـن  کـه  اسـت  تومـان  میلیـارد   ۳۲۷
میلیـون   ۳۵۰ و  میلیـارد  چهـار  مسـاعدت  بـا 
امـداد،  کمیتـه  صنـدوق  تسـهیالت  تومـان 
۱۴۴ میلیـارد تومـان تسـهیالت بنیادمسـکن، 
 ۴۲ و  مددجویـان  آورده  تومـان  میلیـارد   ۱۳۶
میلیـارد تومـان بـا مسـاعدت خیـران افزایـش 

اسـت. یافتـه 

ح  طر  ۶۶ گفت:  لرستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
مخابراتی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر 

در مخابرات منطقه لرستان به بهره برداری رسید.
ح  طر و  پروژه   ۶۶ افزود:   » فر شمسی  اهلل  »نبی 
۸۴۰ میلیارد  از  اعتبار بیش  با  مخابراتی تلفن همراه 
ریال در نقاط مختلف استان لرستان به بهره برداری 

رسیدند.
شمسی فر تصریح کرد: این پروژه ها شامل نصب و 
 ۴۸ ارتقاء  و  ۱۸ سایت جدید تلفن همراه  اندازی  راه 
سایت همراه اول به تکنولوژی نسل سوم و چهارم 

تلفن همراه در مخابرات منطقه لرستان است.

پرداخت ۱20 میلیارد تومان کمک بالعوض 
به کشاورزان سیل زده لرستان

ح  هادی در ۱۱ روستا  تحویل 3 هزار و ۱۱3 مسکن مددجویی در لرستان اجرا و بهره برداری از طر

بنـا بـه آرمان هـای امـام راحـل و انقالب اسـالمی و منویات رهبـر معظم انقالب 
مبنـی بـر محرومیـت زدایـی، در اجـرای پروژه هـای راه روسـتایی لرسـتان سـعی 
دالیـل  بـه  کـه  شهرسـتان  هـر  مـرزی  نقـاط  در  باقیمانـده  روسـتاهای  شـده 
خـاص و موقعیـت خـاص جغرافیایـی ازجملـه صعـب العبور بودن بهسـازی و 
آسـفالت آنهـا بـه تعویـق افتـاده اسـت در اولویـت قـرار گیرنـد و بـا همـه موانـع 
کل  اداره  پیمانـکاران،  از  بسـیاری  رغبـت  عـدم  و  کاری  سـخت  شـرایط  نظیـر 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان همـه تـالش خـود را بـه کار گرفتـه تـا 

نقطـه امیـد و رضایـت مـردم را جلـب نمایـد.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای لرسـتان ضمـن گرامیداشـت یـاد 
راحـل و شـهیدان و پاسداشـت چهـل و دومیـن طلـوع فجـر  امـام  و خاطـره 
انقـالب، گفـت: علیرغـم همـه محدودیت هایـی کـه بـه دلیـل شـیوع ویـروس 
کرونـا در کشـور وجـود داشـت، بـا احتسـاب راه هـای گردشـگری تاکنـون۱۴۷ 
و  روسـتایی  راه  آسـفالت  کیلومتـر  و ۵۷  راه  ریـزی  کیلومتـر بهسـازی و شـن 

گردشـگری بـه اتمـام رسـیده اسـت.
»عبـاس شـرفی«افزود: بـا توجـه بـه اسـتانی شـدن اعتبـارات راه روسـتایی در 
ح ابرار۲ برای بهسـازی و آسـفالت  کشـور و محدودیت اعتبارات اسـتانی در طر

۴۰ کیلومتـر راه روسـتایی آمادگـی داریـم.
ح ابرار بـا توجه به درصـد راه های خاکی  وی گفـت: سـهم هـر شهرسـتان در طـر
تعییـن  خانـوار   ۲۰ بـاالی  روسـتاهای  اولویـت  بـا  آسـفالته  راه  از  بهره منـدی  و 
کـه شهرسـتان های کمتـر برخـوردار و نقـاط  ایـن اسـت  بـر  می شـود و سـعی 

دورافتـاده در اولویـت باشـند.
در  این کـه  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  روسـتایی  راه هـای  ایمنـی  درخصـوص  شـرفی 
مالـرو موجـود  راه هـای  بـر بسـتر  روسـتایی  راه هـای  گذشـته عمدتـا  سـنوات 
احـداث و نـکات فنـی در اجـرا لحـاظ نگردیـده اسـت، نصـب عالئـم ایمنـی، خـط 
کشـی و ایمـن سـازی ایـن محورهـا در اولویـت قـرار گرفتـه اسـت و بنـا داریـم با 

تامیـن اعتبـار الزم ایـن مشـکل را نیـز رفـع نماییـم.
شـرفی در بخـش دیگـری از صحبت هایـش بـه پروژه هـای دهه فجر نیز اشـاره 
کـرد و گفـت: راه روسـتایی زیـودار درپلدختـر بـا اعتباری بالغ بـر ۳۳,۰۰۰میلیون 
ریـال، روکـش آسـفالت پلدختـر - تنـگ فنـی نیـز در پلدختـر بـا ۱۶۰۰۰ میلیـون 
در  اعتبـار  ریـال  ۶۰,۰۰۰میلیـون  بـا  چغادرمیـان  روسـتایی  راه  و  اعتبـار  ریـال 

پلدختـر بـه مرحلـه افتتـاح و بهـره بـرداری رسـیدند.
وی ادامه داد: همچنین روکش آسفالت در محورهای خرم آباد - کوهدشت 
( بـا  ، خرم آبـاد - کوهدشـت )چنـار )آب باریـک( بـا ۱۰,۵۷۰ میلیـون ریـال اعتبـار

اعتبـاری بالـغ بـر ۵,۶۰۰ میلیـون ریـال اعتبـار بـه بهـره بـرداری رسـیده اند.
روکـش  کـرد:  اظهـار  لرسـتان  جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  مدیـرکل 

آسـفالت در حوزه شهرسـتان الیگودرز در روسـتایی شـول آباد  سپیددشـت 
بـا  حسـن  ابـن  محمـد  زاده  بزنویدامـام  ریـال،  ۲,۴۰۰میلیـون  اعتبـار  صـرف  و 
اعتبـاری بالـغ بـر ۶۰,۰۰۰ میلیـون ریال اعتبار و روکش آسـفالت در راه روسـتایی 
چـکان در همیـن شهرسـتان نیـز با صـرف اعتباری بالغ بـر ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال 

از جملـه پروژه هـای افتتـاح شـده هسـتند.
بالـغ  بـا صـرف هزینـه ای  کـرد: همچنیـن در شهرسـتان چگنـی نیـز  وی بیـان 
شـاهیوند  روسـتایی  محـور  آسـفالت  روکـش  بـرای  ریـال  میلیـون   ۳,۰۰۰ بـر 
شهرسـتان  مینـه  در  پـل  دسـتگاه  یـک  پـل«،  خروجـی  و  ورودی  »رمپ هـای 
پـل  دسـتگاه  یـک   ، اعتبـار ریـال  میلیـون   ۱۴,۰۰۰ بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  چگنـی 
نیـز در  ریـال اعتبـار و یـک دسـتگاه پـل رفتخـان  بـا ۱۲,۰۰۰ میلیـون  درریخـان 
همیـن شهرسـتان بـا ۱۲,۰۰۰ میلیـون ریـال اعتبـار از دیگـر پروژه هـای افتتـاح 

هسـتند. فجـر  دهـه  در  شـده 
همچنیـن  کـرد:  اظهـار  لرسـتان  جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  مدیـرکل 
در ایـن دهـه در شهرسـتان الشـتر نیـز روکـش آسـفالت در محـور روسـتایی 
چـم تکلـه سـراب سـقا بـا ۴,۵۰۰میلیـون ریـال اعتبـار و در شهرسـتان نورآبـاد 
پاییـن  تنـگ  میـان  بـاال،  تنـگ  میـان  روسـتایی  راه  در  آسـفالت  روکـش  نیـز 
و راه روسـتایی چشـمه حاجـی محمـد را بـا هزینـه کـرد ۱۲۰۰۰ میلیـون ریـال و 
همچنیـن یـک دسـتگاه پـل درچـم کریـم شهرسـتان نورآبـاد بـا صـرف هزینـه 

شـده اند. افتتـاح  اعتبـار  ریـال  میلیـون   ۱۰,۰۰۰
شـرفی تصریـح کـرد: بـرای روکش آسـفالت در کمربنـدی دورود ۵,۵۰۰ میلیون 
ریـال اعتبـار و بـرای روکـش آسـفالت در کمربنـدی خرم آبـاد بـا ۵,۵۰۰ میلیـون 

ریـال اعتبـار صـرف شـده اسـت کـه در دهـه فجـر بـه بهـره بـرداری رسـیده اند.
نصـب یـک دسـتگاه پـل در ابراهیـم آبـاد شهرسـتان پلدختـر بـا ۸,۰۰۰ میلیون 
ریـال اعتبـار و همچنیـن یـک دسـتگاه پـل درکلـک بیشـه همیـن شهرسـتان 

بـا۱۰,۰۰۰ میلیـون ریـال اعتبـار بـه بهـره بـرداری و افتتـاح رسـیده انـد.

پروژه های راه روستایی، در اولویت راهداری

ح مخابراتی در لرستان  بهره برداری از ۶۶ طر

عمــران  و  توســعه  زمینــه  ایجــاد 
شــرایط  بــه  توجــه  بــا  روســتاها 
فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی و 
تأمیــن عادالنــه امکانــات از طریــق 
ایجاد تســهیالت اجتماعی، تولیدی 
ح هادی  و رفاهی از اهداف اجرای طر

در روستاهای لرستان است
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 به مناسبت میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا »س« 
در  شاغل  بانوان  از  زن  روز  و  مادر  مقام  گرامیداشت  و 

شهرداری منطقه ۳ خرم آباد تجلیل شد.
این مراسم با حضور حاج آقا دریکوند، خانم نظری عضو 
، و مهندس فتوحی شهردار منطقه  شورای اسالمی شهر
سه و بانوان شاغل در شهرداری منطقه سه برگزار شد. 

حاج آقا دریکوند ضمن تبریک این روز به بانوان شاغل 
در این شهرداری،  به مقام شاخص حضرت فاطمه زهرا 
)س( و ویژگی های آن حضرت و توانایی بانوان در جامعه  

اسالم اشاره کرد.
فاطمه  حضرت  والدت  تبریک  با  نیز   ۳ منطقه  شهردار 
در  حاضر  بانوان  از  زن،  هفته  و  مادر  روز  و  »س«  زهرا 

جلسه تقدیر و تشکر به عمل آورد.
از  جدا  شهرداری  در  شاغل  بانوان  کرد:  بیان  وی 
در  خوبی  به  توانستند  فرزندان  تربیت  و  مادری  وظیفه 
بخش های مختلف اداری و حتی مدیریت واحدها نقش 

خود را به خوبی ایفا نمایند.
 زهرا نظری، عضو شورای اسالمی شهر ضمن تبریک این 

روز به بیان نقش و جایگاه زنان در جامعه پرداخت.
حائز  جامعه  در  بانوان  ارزشمند  حضور  داد:  ادامه  وی 
زهرا  حضرت  از  گرفتن  الگو  با  بانوان  و  است  اهمیت 
نمایان  خوبی  به  جامعه  در  را  خود  حضور  می توانند 

سازند.
زهرا  فاطمه  حضرت  سعادت  با  میالد  کرد:  اظهار  نظری 

فرصتی بود تا از زحمات بانوان گرامی تقدیر نمائیم.
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 صاحب امتیاز :      
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

 تحریریه شهرستانها:      ۰۲۱-۴۴۲۳۳۵۱۱

 سرپرست استان لرستان: حمید مریدی
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غ از خویش شوى خ روزى که فار فّر
از هر دو جهان گذشته، درویش شوى

طغیان کنی و خرمن هستی سوزى 
امام خمینی - ره"یا حق" گویان، رسته ز هر کیش شوى

الزم  رونق  و  توسعه  به  رسیدن  برای  کشوری  و  شهر  هر  در 
و  زیرساخت ها  کردن  فراهم  خدمات،  ارائه  در  بتوان  تا  است 
استفاده از ظرفیت ها و... عدالت را برقرار  کرده و توسعه را به 

تمامی نقاط رساند.
 ۳ منطقه  در  شهری  مدیریت  مجموعه   ، تفاسیر همین  بر  بنا 
و  جدی  اهتمام  دقیق،  و  مدون  برنامه ریزی  با  خرم آباد  شهر 
را در دستور  اگر اقدامی  تا بتواند  کارها، سعی دارد  پشتکار در 
افزایش  و  جوانب  تمام  گرفتن  نظر  در  با  بتواند  دارد  کار 
بتواند  آنجا؛  به  زندگی  شور  و  رونق  و  محالت  توانمندی 
در  را  و...  سازی  توانمند  خدماتی،  عمرانی،  شهری،  سرانه های 

سطح منطقه ۳ شهر خرم آباد باال ببرد.
مدیریت  مجموعه  توسط  زیادی  کارهای  و  اقدامات  امروز 
شهری شهرداری منطقه ۳ در شهر صورت می گیرد که عالوه بر 
تغییر  شهری؛  مدیریت  مجموعه  به  شهروندان  اعتماد  جذب 

و تحوالت بسیار زیاد و مثبتی در شهر ایجاد می شود.
شهرداری  گفت:  خرم آباد  شهر   ۳ منطقه  شهرداری  مدیر 
عمرانی،  پروژه های  از  بسیاری  کردن  نهایی  و  اجرا  با   ۳ منطقه 
شهری و خدماتی موجب تحول بزرگی در این قسمت از شهر 
شده است و با این روند شاهد توسعه هر چه بیشتر خواهیم 

بود.
»سعید فتوحی« افزود: شهرداری پروژه های زیادی را در دست 
از این دست  از اجرا و بهره برداری  که تمام هدفش  اجرا دارد 

پروژه ها ارتقای ارائه خدمات به شهروندان است.
مطلوب  خدمات  ارائه  بر  عالوه  شهرداری  این  کرد:  اظهار  وی 
نموده  تالش  آنان؛  حداکثری  رضایت  کسب  و  شهروندان  به 

بتواند  و  کرده  تقویت  را  تمام  نیمه  پروژه های  از  بسیاری  تا 
سرانه  و  برساند  بهره برداری  و  اتمام  به  را  آنها  سال جاری  در 
فضاهای فرهنگی، خدماتی، عمرانی و شهری منطقه ۳ را ارتقاء 

دهد.
و  شهروندان  به  خدمات  ارائه  راستای  در  کرد:  اظهار  فتوحی 
احقاق حقوق شهروندی ساکنان منطقه۳ شهرداری خرم آباد، 
قرار  کار  دستور  در  منطقه  سطح  در  عمرانی  پروژه  چندین 
رضایتمندی  جلب  زمینه  پروژه ها  این  اتمام  و  اجرا  با  و  گرفته 

بیشتر شهروندان ساکن این منطقه فراهم می شود.
وی ادامه داد: شهرداری نیز با اقدامات بسیار خوبی که پیش 
این  بتواند  تا  دارد  سعی  هستند  اجرا  دست  در  یا  و  دارد  رو 
استان  در  شهری  مناطق  بهترین  و  بارزترین  از  یکی  را  منطقه 

تهران به همگان معرفی نماید.
کرد: پروژه های شهری،  اظهار  ۳ شهر خرم آباد  شهردار منطقه 
عمرانی، خدماتی، ترافیکی، حمل و نقل، اجتماعی، ورزشی و... 
زیادی در دست اجراست و تالش بر این است تا بتوان آنها را 
در موعد مقرر و یا کمترین زمان ممکن به بهره برداری رساند.
بهترین  بتواند  تا  است  درصدد  سازمان  این  گفت:  فتوحی 

خدمات را به شهروندان ارائه دهد.
شهرداری  این  پرسنل  تمام  منظور  همین  به  افزود:  وی 
و  اهداف  پیشبرد  راستای  در  خود  ذاتی  وظیفه  حسب  بر 
شده  سعی  نیز  روند  این  در  و  می دارند  بر  قدم  فعالیت ها 

است تاکنون رضایت شهروندان کسب شود.
شهردار منطقه ۳ شهر خرم آباد بیان کرد: تقویت ظرفیت های 
درآمدی در منطقه ۳ یکی از ضروریات است و بر همین اساس 
افزایش و رضایت مندی شهروندان  ارائه شده  سطح خدمات 

حاصل می شود.
منطقه  این  درآمدی  ظرفیت های  تقویت  کرد:  تصریح  فتوحی 

برای شکوفایی و توسعه محالت از اولویت های کاری است.
* ادامه عملیات پاکسازی و نخاله برداری از شهر

در  نخاله ها  وجود  گفت:  خرم آباد  شهر   ۳ منطقه  شهردار 
به  را  شهروندان  سالمت  شهری  فضای  در  بارندگی  فصل 
بارندگی  زمان  در  آنها  امالح  شسستشوی  با  و  می اندازد  خطر 
آنها به آب و خاک خطرات بسیاری را در پی می آورد که  و نفوذ 
در این راستا جمع آوری نخاله ها در قالب خدمات محله ای در 

اولویت قرار دارد.
و  پاکسازی  هدف  با  برداری  نخاله  عملیات  افزود:  فتوحی 
تامین سالمت و زیبایی محالت به صورت گسترده در دست 

اقدام است.
وی ادامه داد: الیروبی در این فصل بیش از پیش مورد توجه 
و  آبروها  مسیر  در  پسماند  گونه  هر  وجود  زیرا  داشته  قرار 
تهدیدی  می تواند  فصلی  بارندگی های  در  منطقه  کانال های 
را  بیماری  شیوع  یا  و  آبگرفتگی  و  شود  محسوب  منطقه  برای 

با خود به همراه آورد.
عمرانی  اقدامات  برخی  به  خرم آباد  شهر   ۳ منطقه  شهردار 
حائل  دیوار  عملیات  اجرای  گفت:  و  کرد  اشاره  منطقه  این 
المان  سازه  و  فونداسیون  اجرای   ، پاگر کوهستانی  پارک 
شهید  بلوار  برگردان  دور  در  ارتش  دریایی  نیروی  شهدای 
 ، ماسور محله  در  امام  مسجد  ساخت  زنی  کلنگ  سلیمانی، 
علیه  حسین  امام  میدان  شهری  المان  ساخت  عملیات  آغاز 
یا مهدی« و... بخشی  گروه جهادی »لبیک  با همکاری  السالم 

از مهم  ترین اقدامات عمرانی شهرداری این منطقه است.
۵٠٠ متر مربع در  ادامه داد: یک باب مسجد به مساحت   وی 
برای  مسکونی  واحد   ۴۰ ساخت  بعدی  فازهای  در  و  اول  فاز 
در  واقع  طالبوند  اهلل  روح  آقای   » خیر »همت  با  جوان  زوجین 
شورای  عضو  و  روحانیت  حضور  در   ۶ نسترن  خیابان  ماسور 
اسالمی و دیگر مسئوالن به زمین زده شد. شهردار منطقه ۳ 
دست  در  پروژه های  که  صورتی  در  کرد:  تصریح  خرم آباد  شهر 
اجرا و اقدام به زودی به اتمام و بهره برداری برسند و وعده ها 
این  اتمام  برای  شهری  مدیریت  مجموعه  ریزی های  برنامه  و 
و  رونق  در  بسزایی  تاثیرات  یابد  تحقق  پروژه ها  از  دست 

توسعه شهری ایجاد خواهد شد.
اقدامات  برخی  خصوص  در  خرم آباد  شهر   ۳ منطقه  شهردار 
خان،  کریم  خیابان  برداری  نخاله  و  دال  ترمیم  گفت:  عمرانی 
و  حفاری   ، ماسور  ١١ گلستان  خیابان  زیرسازی  و  بیس ریزی 
مخابرات،  دیوار  پشت  شده  احداث  تازه  کانال  به  آب  انتقال 
دال گذاری پل خیابان رنگین کمان و... توسط عوامل عمران 

منطقه سه انجام گرفته است.
شهید  بلوار  جاروکشی  و  جداول  الیروبی  داد:  ادامه  وی 
سلیمانی از کلینیک تا پردیس ١١، الیروبی جداول و جاروکشی 
به   ٣ مهرگان  جاروکشی  و  جداول  الیروبی  بهاران،  خیابان 
کوچه  جاروکشی  و  جداول  الیروبی  حکمت،  شهرک  سمت 
کوچه  گلستان  خیابان  جاروکشی  و  جداول  الیروبی   ،٢ مریم 
میدان  تا  پاسارگاد  خیابان  جاروکشی  و  جداول  الیروبی  دوم، 
شهرداری  شهری  خدمات  حوزه  اقدامات  جمله  از  و....  تره بار 

این منطقه است.

بهره برداری از ۱92 پروژه گازرسانی
 در دهه فجر

 
 

گفت:  لرستان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
به  گازرسانی  پروژه   ۱۹۲ امسال  فجر  دهه  در 
پروژه  تعداد  این  که  است  رسیده  بهره برداری 
شامل گازرسان به ۸۳ روستا و ۱۰۹ واحد صنعتی 

استان لرستان بوده است. 
این  از  بهره برداری  با  افزود:  گودرزی«  »کرم 
پروژه های گازرسانی، ۶ شهرستان خرم آباد، دورود، 
بروجرد، کوهدشت، سلسله و ازنا استان لرستان 
در لیست شهرستان های سبز قرار گرفته اند. وی 
ادامه داد: در سال جاری علیرغم شیوع ویروس 
واحد   ۲۴۹ و  روستا   ۱۸۵ به  مجموع  در  کرونا 
صنعتی و تولیدی در استان گازرسانی شده است. 
اشاره  با  لرستان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
بیش  شهری  گازرسانی  نفوذ  ضریب  این که  به 
گازرسانی  بخش  در  گفت:  است،  درصد   ۹۹.۸ از 
روستایی نیز ۲ هزار و ۳۶۳ روستای واجد شرایط 
تعداد  این  از  که  دارد  وجود  استان  در  گازرسانی 
حدود یک هزار و ۸۷۲ روستا گازدار و ضریب نفوذ 
گاز در بخش روستایی لرستان بیش از ۹۰ درصد 
 ۵۵۸ حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  گودرزی  است. 
هزار مشترک گاز در بخش های صنعتی، خانگی و 
تجاری استان، ۵۲۸ هزار مشترک خانگی، یک هزار 
و ۸۳۷ مشترک صنایع، ۵۲ ایستگاه سی ان جی 
و بقیه نیز تجاری و عمومی هستند. مدیرعامل 
بخش  در  همچنین  لرستان  استان  گاز  شرکت 
دیگری از صحبت هایش گفت: در نیمه نخست 
امسال ۱۰۲ روستا و بیش از ۲۲۵ صنعت در استان 
گاز برخوردار شده اند. گودرزی تصریح  از نعمت 
 ۳۱۴ تمام  به  گازرسانی  سال۱۴۰۱  انتهای  تا  کرد: 
روستای واجد شرایط صورت خواهد گرفت. وی 
افزود: اکنون ضریب گازرسانی روستایی بیش از 

۹۰ درصد و در بخش شهری ۹۹ درصد است.

خبر عدالت در ارائه خدمات شهری منطقه 3 زمینه ساز توسعه است

بهبود وضعیت ســالمت عمومی شــهروندان، 
در  پزشــکی  و  درمانــی  محصــوالت  افزایــش 
، افزایــش ســطح امید به  نقــاط مختلــف کشــور
زندگی، کاهش مرگ و میر ناشــی از بیماری های 
، افزایش تعداد بیمارســتان ها و مراکز  واگیــردار
درمانــی، رشــد تعــداد پزشــکان و متخصصــان 
علــوم  دانشــگاه های  رشــد  ســالمت،  حــوزه 
پزشــکی، ارتقــاء تجهیــزات پزشــکی و درمانــی، 
خودکفایــی در لــوازم پزشــکی از جملــه مواردی 
و  درمــان  حــوزه  تــا  شــده  باعــث  کــه  اســت 
بهداشــت ایــن اســتان بــه رشــد و پیشــرفت 

قابل قبولی برسد.
توســعه  و  تحــول  راســتای  در  برنامه ریــزی   
بیمارســتانی،  تجهیــزات  یــد  خر  ، چشــمگیر
مباحــث دارویــی و بیــان دیدگاه هــای مدیریتی 
و نقشــه راه ســال ۱۴۰۰ دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان در افق ســند چشــم انــداز ۱۴۰۴ بــود ؛ بر 
تهیــه و تدویــن برنامه هــای کلیــدی و عملیاتــی 
هر واحــدی می تواند به توســعه بخــش درمان 
و بهداشــت این اســتان کمك مضاعفــی نماید 
و شــاخص های بهداشــتی، درمانی را در استان 

ارتقا دهند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان گفت: 
۳۶۰ تخــت  بیمارســتانی ایــن اســتان در زمــان 
قبــل از انقــالب اکنــون بــه ۲ هــزار و ۴۵۰ عــدد 
رســیده کــه ایجــاد ۲ هــزار و ۹۰ تخــت جدید طی 
چهــار دهــه گذشــته، از بــرکات انقالب اســالمی 

است.
»محمدرضا نیکبخت« بیان کــرد: زمان پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی، پنج بیمارستان با 
ظرفیت ۳۶۰ تخت در لرســتان وجود داشت که 

اکنون این تعداد به ۱۷ بیمارستان با ظرفیت ۲ 
هزار و ۴۵۰ تخت رسیده است.

وی با بیــان این کــه اکنــون ۳۳۶ کلینیــک ویژه، 
۱۴۱ دســتگاه آمبوالنس و چهار مرکز غربالگری 
در اســتان وجود دارد اظهار داشــت: همچنین 
لرســتان دارای ۱۰۵بخــش ســی ســی یــو، ۱۴۷ 
بخش آی ســی یــو ) مراقبت های ویــژه(، ۷۷ ان 
آی ســی یو ) مراقبت های ویژه نــوزادان(، هفت 
پی آی ســی یو ) مراقبت های ویژه کودکان(، ۲۲ 
مرکــز تجهیزات پزشــکی، ۷۴ پایــگاه اورژانس و 
۳۴۸ پزشــک متخصص و فوق تخصص اســت 
در حالی کــه قبل از پیــروزی شــکوهمند انقالب 

اسالمی، استان از این امکانات محروم بود.
وزی شــکوهمند  وی ادامــه داد: پــس از پیــر
انقــالب اســالمی، دانشــگاه علــوم پزشــکی در 
لرســتان راه انــدازی شــد و اکنــون ســه هــزار و 
۷۶۰ دانشــجو در ۳۷ رشــته پزشــکی، پنج رشته 
دستیاری، ۱۴ رشــته کارشناسی ارشــد با حضور 

۲۸۷ عضو هیات علمی تحصیل می کنند.
خانــه   ۶۴۸ اکنــون  داد:  ادامــه  نیکبخــت 
بهداشــت در اســتان وجود دارد و تعــداد مراکز 
جامع سالمت شهری و روســتایی استان از ۳۵ 

به ۱۴۷ مرکز رسیده است.
وی عنــوان کــرد: همچنیــن طــی ایــن ســال ها 
تعداد داروخانه های اســتان از ســه بــه ۲۰۳ باب 

افزایش یافته است.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان اظهار 
کرد: افزایش ۷ دســتگاه جدید ســی تی اسکن، 
افزایــش ۵ دســتگاه ام آر آی، دو دســتگاه ســی 
تــی آنژیوگرافــی و آنژیوگرافــی ویــژه بیمارســتان 
شــهید مدنــی خرم آبــاد، اضافــه کــردن بخــش 

جدیــد آی ســی یــو در تمــام بیمارســتان های 
اســتان و... بخشــی از اقدامــات انجــام شــده 

است.
وی ادامــه داد: همچنیــن ترمیــم بســیار خــوب 
تــی، ۱۵۵۰ نیــروی  بودجــه دانشــگاه در ســال آ
جدیــد جذب دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان 
شــده و یا قرار اســت جذب شــوند، خریــداری و 
اســتقرار ۶ دســتگاه اکســیژن ســاز بــا اعتبار ۱۸ 
میلیــارد تومــان در بیمارســتان ها، راه اندازی ۵ 
آزمایشــگاه PCR در ۵ نقطه اســتان و... بخشی 
دیگــر از اقدامــات انجــام شــده در حــوزه علــوم 

پزشکی لرستان است.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان بــا 
اشــاره بــه نقشــه راه دانشــگاه، گفــت: بــا نــگاه 
مــدون  برنامه هایــی  داشــتن  و  یتــی  مدیر
شــده کــه بایــد در چارجوب هــای علمــی باشــد 
؛ نقشــه راه دانشــگاه، حوزه هــای معاونتــی و 
دیگــر واحدهــای مربوطــه را تدویــن نماییــد تــا 
بر اســاس این برنامه ها اقدام شــود و نیازهای  

محیطی هر واحدی مشخص شود. 
نیکبخــت ضمــن تشــکر از همــه کســانی کــه 
زحمــت  بیمارســتانی  تجهیــزات  بخــش  در 
پرداخــت  و  تهیــه  بــه  نســبت  و  کشــیدند 
هزینــه دســتگاه های ام آر آی، آنژیــو، ســی پــی 
، ســی تــی، اکســیژن ســاز و دیگــر تجهیزاتــی  آر
بیمارســتانی تــالش نمــوده، قدردانــی کــرد و 
افــزود: بــا چانــه زنــی و رایزنی هــای متعــددی که 
صــورت گرفتــه ؛ تجهیــزات مــورد نیاز دانشــگاه 
ینه هــای آن پرداخــت گردیــد و در حــال  و هز
حاضــر از نظــر تجهیــزات بیمارســتانی کمبودی 

وجود ندارد . 
وی تصریــح کرد: بــرای تجهیــز بیمارســتان های 
دولتــی از بانک هــای اســتان ۲۰۰ میلیــارد تومان 
وام دریافــت کردیــم و تاکیــد شــد بــر اســاس 
رعایــت عدالــت اجتماعــی و جمعیتــی نســبت 

به تحویل تجهیزات بیمارستانی اقدام شود . 
نیکبخــت بــا نــگاه بــه آینــده و بــا بیــان این کــه 
اســتان فقــط بــه دو دســتگاه ســی تی اســکن و 
یــک دســتگاه ام آر آی دیگــر نیــاز دارد؛ گفــت : 
بــا تهیــه ایــن دســتگاه ها نیازهــای تجهیزاتــی 
اســتان تــا ســال های ســال مرتفــع می شــود 
و همــه مــا وظیفــه داریــم کــه قدرتمندانــه بــه 
مســائل مختلف ورود پیدا کنیم تا دانشگاهی 

پرقدرت داشته باشیم .

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرستان گفت: 
تحــول بزرگــی در حــوزه سدســازی در اســتان طی 

این چندین دهه صورت گرفته است.
»داریــوش حســن نــژاد« افــزود: پــس از پیــروزی 
انقالب اســالمی در این اســتان؛ پنج سد احداث 
و به بهره برداری رسیده و هشــت سد دیگرنیز با 
پیشــرفت فیزیکی ۲ تا ۹۸ درصد در حال ساخت 

است.
وی تصریــح کرد: قبــل از انقــالب هیچ گونه ســد، 
بند انحرافی، ایستگاه پمپاژ تامین آب کشاورزی 

در اســتان لرســتان وجودنداشــت امــا اکنــون 
بــه برکــت پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی 
ســد های ایوشــان خرم آبــاد بــا ظرفیــت ذخیــره 
بــا  کوهدشــت  مترمکعب، هالــه  میلیــون   ۵۲
۳.۵ میلیــون مترمکعــب، کزنــار بــا یــک میلیون 
مترمکعــب، خــان آبــاد الیگــودرز بــا ۱۴میلیــون 
میلیــون   ۱۰۶ بــا  دورود  مــروک  و  مترمکعــب 
مترمکعب طی چهار دهه گذشــته در لرستان به 

بهره برداری رسیده اند.
مدیــر عامــل آب منطقــه ای لرســتان اظهــار کرد: 
این ســد ها با اهــداف مختلف تامین آب شــرب، 
صنعــت، کشــاورزی، کنتــرل و مهــار ســیالب و 

گردشگری به بهره برداری رسیده اند .
وی افــزود: همچنین ســد های کمنــدان ازنا با ۸۲ 
درصــد، آبســرده بــا ۴۱ درصــد، شــهید بروجــردی 
حوضیــان  درصــد،   ۱۰ بــا  بروجــرد  شهرســتان 
الیگــودرز بــا ۹۸ درصــد، عالــی محمــود الیگــودرز 
بــا ۲۱درصــد، تــاج امیــر نورآبــاد بــا ۵۱ و ســد های 
مخملکــوه و زیبامحمــد خرم آباد به ترتیــب با ۲ و 
پنج درصد پیشــرفت فیزیکی در دســت ساخت 

هستند.
حســن نــژاد بیــان کــرد: شــبکه های آبیــاری و 

زهکشــی پایــاب ســد ها بــه تعــداد ۱۰ شــبکه بــه 
مســاحت ۳۴ هــزار هکتــار شــامل شــبکه های 
ایوشــان، حوضیــان، کمنــدان، کاکارضــا و مروک 

نیز در حال اجراست.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان در 
بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــا اشــاره بــه 
عملیــات مهندســی رودخانــه؛ گفــت: مطالعــات 
، حریم و مرحله اول ساماندهی  تعیین حد بستر
مطالعــات   ، ۲۲۲۱کیلومتــر طــول  بــه  رودخانــه 
ح هــای  طر ســاماندهی  دوم  مرحلــه  تفصیلــی 
 ، مهندســی رودخانه هــا بــه طــول ۳۹۹ کیلومتــر
عملیات روپرگذاری، ســاماندهی، آزاد ســازی حد 
، حریم و الیروبــی بــه طــول ۹۶۹ کیلومتر و  بســتر
ح هــای دیواره ســازی و اصالح  عملیات اجرای طر
مســیر رودخانه ها به طول ۱۹ کیلو متر در استان 

انجام شده است.
حســن نــژاد عنــوان کــرد: همچنیــن مطالعــات 
تعییــن حــد بســتر و حریــم تاالب هــا بــه طــول 
بازگشــایی  و  الیروبــی  عملیــات   ، ۵۵کیلومتــر
رودخانه هــا ی اســتان بــه طــول ۱۲۲کیلومتــر و 
آزادســازی حد بســتر و حریم به طــول ۱۱۱ کیلومتر 

و به مساحت ۲۷۰ هکتار صورت گرفته است.

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
ظرفیت  از  نیز  معصومین  ائمه  گفت:  لرستان 
هنر برای انتقال پیام های الهی بهره گرفته اند و 
همانگونه که رهبر معظم تاکید دارند" هنر یک 
جمله  از  ماندگار  پیام های  انتقال  برای  ظرفیت 

پیام های انقالب اسالمی است" .
ظرفیت  یک  هنر  افزود:  فتایی«  حسین  »احمد 
پایان ناپذیر در طول تاریخ بشر بوده که همواره 
بستر شکل گیری تحوالت عظیمی بوده است.

وی تصریح کرد: ائمه معصومین نیز از ظرفیت 
هنر برای انتقال پیام های الهی بهره گرفته اند و 
همانگونه که رهبر معظم تاکید دارند" هنر یک 
جمله  از  ماندگار  پیام های  انتقال  برای  ظرفیت 

پیام های انقالب اسالمی است" .
هنر  و  فرهنگ  اصحاب  کرد:  عنوان  فتایی 

آرمان های  با  که  بودند  گروه هایی  اولین  از 
دشوار  مسیر  در  و  کرده  بیعت  راحل  امام 
را  ماندگار  نقشی  اسالمی،  انقالب  شکل گیری 

ایفا کردند.
وی ادامه داد: فیلم و عکس هنرهایی هستند 
آینده را در یک قاب ماندگار  که گذشته، حال و 
به هم گره می زنند و بنا بر فرموده مقام معظم 
ساز  انسان  و  اثرگذار  هنر  یک  فیلم  رهبری، 

است.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
و  هنرمندان  ویژه  نقش  کرد:  اظهار  لرستان 
و  بخشی  گاهی  آ در  رسانه  و  فرهنگ  اهالی 
کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله  اطالع رسانی 
جامعه  کنار  در  قشر  این  و  است  ناپذیر  انکار 
مسیر  در  می جنگند،  مقدم  خط  در  که  سالمت 
بهبود وضعیت و همراه کردن افکار عمومی با 
مدیریت  ملی  و  استانی  ستادهای  مسئوالن 

بیماری کرونا به خوبی گام برداشت.

تحول بزرگ سدسازی در استان تحول و رشد چشمگیر در حوزه بهداشت و درمان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

هنر دارای  بهترین ظرفیت برای انتقال پیام  انقالب است

تاژ
رپر


