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لرستان

بیشتر بخوانید

آزاد شدن ۹۴ زندانی  
جرائم عمومی استان

برگزاری رزمایش 
سراسری پایش و رصد 

مدیریت مصرف برق

آبرسانی به روستاهای 
سیل زده بخش 
شاهیوند چگنی

بیش از  ۴ هزار و 700 
اشتراک  گاز در لرستان 

جذب شدند

ضرورت تخصیص آب کافی 
به لرستان توسط وزارت نیرو

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: 
تخصیص  لرستان  به  نیرو  وزارت 
آن  در  آب  برداشت  متوسط  و  نداده  کافی 
کمتر از میانگین کشوری است بنابراین باید 

تخصیص آب در این استان افزوده شود.
االسالم  حجت  لرستان:  جم  جام  گزارش  به 
همچنین  افزود:  شاهرخی  احمدرضا  سید 
توجه  مورد  باید  بختیاری  سد  از  بهره مندی 
و  متخصص  نیروهای  از  و  باشد  کارشناسان 

اجرایی بومی در لرستان استفاده شود.
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مدیرکل امور اقتصادی استانداری لرستان در گفتگو با جام جم تشریح کرد؛

مسیر توسعه لرستان در دولت سیزدهم

مدیرکل راه و شهرسازی استان :مدیرکل راه و شهرسازی استان :

امروز آزادراه خرم آباد - بروجرد امروز آزادراه خرم آباد - بروجرد 
افتتاح می شودافتتاح می شود
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رئیس کل دادگستری لرستان اعالم کرد:

مدیرعامل شــهر ک آب و فاضالب لرستان 
تصریح کرد:

مدیر عامل شرکت گاز لرستان خبر داد:

نماینده ولی فقیه لرستان خبر داد:



رزمایش سراســری پایش و رصــد مدیریت مصرف بــرق با همکاری 
ســازمان بســیج مهندســان اســتان و با محوریت مصارف ادارات، 

کسبه، صنوف و جلب مشــارکت مشترکین خانگی برگزار شد.
به گزارش جــام جــم، مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
لرســتان با اشــاره به نقش مهــم بســیج در تمامی عرصه هــا  گفت: 
هرجــا که این  نیــروی مردمــی و مخلــص  در صحنه حضور داشــتند 

، نتایج اثر بخشــی داشــته اســت و در شــرکت توزیع نیــز از ظرفیت 
این نیروهــا از ابتدای فصــل گرما اســتفاده گردیده و خوشــبختانه 
، کشــف مراکــز اســتخراج رمز  اثــرات ارزشــمندی  را در مدیریــت بــار
ارز و برق هــای غیرمجــاز بــه همراه داشــته اســت. فریــدون خودنیا 
افزود: در این رزمایش کــه در 13 مدیریت توزیع بــرق زیر مجموعه 
برق لرســتان و همزمان با سراســر کشــور برگــزار گردیــد، به صورت 

گســترده از ظرفیــت بســیج اســتفاده شــد و تعــداد 45 اکیــپ در 
سراســر اســتان اقــدام بــه بازدیــد از ادارات، کســبه و صنــوف بــرای 

رصد مدیریت مصرف برق نمودند. 
وی با بیان این کــه در این رزمایــش از تمامی ادارات، ســازمان های 
دولتــی و خصوصــی ، بانک هــا و همچنیــن تعــداد زیــادی از صنوف 
بازدید به عمــل آمد ، تصریــح کرد: در ایــن بازدید ها   اخطــار قطع به 
29 مــورد بــرای رعایــت بیشــتر و همچنیــن  51 مــورد اقدام بــه قطع 

برق ســازمان ها بــه دلیل عــدم رعایــت کاهــش 50 درصــدی میزان 
مصــرف گردیــد. مدیرعامــل بــرق لرســتان عنــوان کــرد: بــا توجه به 
کمبــود تولیــد بــرق و افزایش مصــرف بــرق در تابســتان امســال از 
تمام هم اســتانی های عزیز تقاضامندیم نســبت بــه رعایت الگوی 
مصــرف بــرق اقــدام نمــوده و تنهــا بــا کاهــش 10 درصــد از مصــرف 
خود، ایــن شــرکت را در تامین برق پایــدار و کاهش خاموشــی یاری 

نمایند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان لرستانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان لرستان

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

لرستان  فــاضــالب  و  آب  شــرکــت  مــدیــرعــامــل 
بخش  در  ســـیـــل زده  روســـتـــای  ــه  سـ گـــفـــت: 
با هفته  شاهیوند شهرستان چگنی همزمان 

امامت و والیت آبرسانی شدند.
به گزارش جام جم لرستان: حمیدرضا کرم وند 
ــا تــوجــه بــه ایــن کــه شــرکــت آبفا  ــرد: ب اظــهــار کـ
اهتمام ویژه ای برای تامین آب شرب روستاها 
دارد برنامه های متعددی در استان در دست 

اقدام دارد.
لرستان   فــاضــالب  و  آب  شــرکــت  مــدیــرعــامــل 
ایــن  ــه  ب آبــرســانــی  ــا  راســت ایـــن  ــه داد: در  ــ ادام
ــی رود  ــت و امــیــد مـ ــده اسـ ــاز شـ ــ ــاهــا آغ روســت
این  از  مطلوب  نحو  به  مناطق،  ایــن  ساکنان 

نعمت خدادادی استفاده کنند.
آب و فاضالب  ونــد مــدیــرعــامــل شــرکــت  کــرم 
لرستان تصریح کرد: حدود یکهزار و 300 روستا 
آبفا نیستند و شرکت  تحت پوشش خدمات 
این آمادگی دارد در صورت همراهی و همکاری 
دهیاران، بخشداران و اهالی بتواند خدمات را 

در این روستاها گسترش دهد.
لرستان  فــاضــالب  و  آب  شــرکــت  مــدیــرعــامــل 
پوشش  تــحــت  کــه  روســتــاهــایــی  داد:  ــه  ــ ادام
تنش  دچــار  و  نیستند  فاضالب  و  آب  شرکت 
ــد از طــریــق تــانــکــرهــای آبــرســان  آبـــی شـــده انـ

خدمت رسانی می شوند.

نماینده ولی فقیه لرستان:

ضرورت تخصیص آب کافی 
به لرستان توسط وزارت نیرو

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: وزارت نیرو به 
لرستان تخصیص کافی نداده و متوسط برداشت 
آب در آن کمتر از میانگین کشوری است بنابراین 

باید تخصیص آب در این استان افزوده شود.
به گزارش جام جم لرستان: حجت االسالم و سید 
افزود: همچنین بهره مندی  احمدرضا شاهرخی 
کارشناسان  توجه  مورد  باید  بختیاری  سد  از 
بومی  اجرایی  و  متخصص  نیروهای  از  و  باشد 
در لرستان استفاده شود. وی ادامه داد: وزارت 
را  استان  این  به  کافی  آب  تخصیص  باید  نیرو 
برطرف  موجب  چراکه  دهد  قرار  کار  دستور  در 
شدن مشکالت کم آبی خوزستان هم می شود. 
لرستان  کرد:  بیان  شاهرخی  االسالم  حجت 
رودخانه های  آب،  مکعب  متر  میلیارد   12 دارای 
اصلی و فصلی است که مدیریت صحیح باعث 
داد:  ادامه  وی  می شود.  آن  مشکالت  کاهش 
میلیارد  یک  ذخیره  ظرفیت  با  معشوره  سد 
برای  که  چرا  شود  تکمیل  باید  آب  مکعب  متر 
آینده استان لرستان و خوزستان مفید است و 
برای  تصمیمات  که  موجود  وضعیت  به  باتوجه 
باید در  گرفته می شود  آبی خوزستان  کم  جبران 
کم آبی،  مشکالت  کردن  برطرف  که  داشت  نظر 
سد  جمله  از  تمام  نیمه  سدهای  تکمیل  با 
حجت  است.  امکانپذیر  لرستان  در  معشوره 
االسالم شاهرخی گفت: از ۸00 هزار هکتار اراضی 
آبی  هکتار  هزار   200 از  کمتر  لرستان  کشاورزی 
است و باید 1۷0 هزار هکتار از اراضی این استان 

آبی شود تا به سطح میانگین کشوری برسد.

برگزاری رزمایش سراسری پایش و رصد مدیریت مصرف برق

خبرخبر

مهم ترین ظرفیت های اقتصادی 
ــان در حــــــــوزه مــــعــــادن،  ــ ــت ــ ــرس ــ ل
ــاورزی اســـت و  ــشــ گــردشــگــری وکــ
باید بهترین استفاده الزم را از این 

بخش ها برد.
به گزارش جام جم، بعد از انتخابات 
ــرداد  و روی کــار آمــدن رئیس  ــ 2۸خ
ــاری از  ــیـ ــب، بـــسـ ــخ ــت ــن جـــمـــهـــور م
ــای اقــتــصــادی  ح هـ ــر پـــروژه هـــا و طـ
و عمرانی در استان ها در اولویت 

بررسی و اقدام و اجرا قرار می گیرند.
قــطــعــا در هـــر اســـتـــانـــی بــســیــاری 
ــروژه در تــمــامــی زیرمجموعه ها  ــ پ
ــورت بالتکلیف ونیمه تمام  بــه ص
قــرار دارنــد و الزم اســت تا با حضور 
رئیس جمهور منتخب و طرز فکر و 
سیاست جدید برخی از پروژه ها در 

اولویت اقدام قرار بگیرند.
ــان کـــه یکی  ــت ــرس ــن مــیــان ل ــ در ای
ــر تــوســعــه  ــت ــم ــای ک ــ ــان ه ــ ــت ــ از اس
یافته اســت و به عنوان سرزمین 
ح هــای نیمه تمام و پــروژه هــای  طــر
بالتکلیف معرف خاص و عام است 
الزم اســت تا مــورد توجه بیشتری 

قرار بگیرد.
ــای نیمه  ــروژه هـ هــر چــنــد تــعــداد پـ
تــمــام و بالتکلیف اســتــان بسیار 
هستند و هــر کــدام در حــوزه خود 
مــی تــوانــد در توسعه و پیشرفت 

اســتــان واشــتــغــالــزایــی آن نقش 
مهمی داشــتــه بــاشــد.امــا لرستان  
اســتــراتــژی ونسخه خــاص خــود را 
می طلبد تا بتواند از ظرفیت های 
ــود بـــهـــره الزم را بـــبـــرد و به  ــوجـ مـ
توسعه و رونـــق اقــتــصــادی برسد 
وبسیاری از مشکالت بیکاری و... 
در این استان رفع شود. مهم ترین 
ظــرفــیــت هــای اقــتــصــادی لرستان 
ــوزه مــــعــــادن، گــردشــگــری  ــ ــ در ح
وکـــشـــاورزی اســت وبــایــد بهترین 

استفاده الزم را از این بخش ها برد.
استراتژی های مهم برای لرستان

مدیرکل امور اقتصادی استانداری 
ــه نـــیـــازهـــا و  ــنـ ــیـ لـــرســـتـــان در زمـ
اولــویــت هــای اقــتــصــادی اســتــان، 
ــه بــایــد  ــــژی کــ ــرات ــ ــت ــد:  اســ ــ ــوی مــــی گــ
ــور رئــیــس  بـــــرای اســـتـــان بـــا حـــضـ
جمهورمنتخب و تیمی که سکان 

اســـتـــان را در دســـت مــی گــیــرد در 
ــت قــــرار گــیــرد ؛حــفــظ وضــع  ــویـ اولـ
موجود در کلیه بخش های استان 

با تزریق سرمایه در گردش است.
نامدار صیادی می افزاید: اولویت 
بــعــدی کــه تیمجدید بــایــد در نظر 
نیمه  ــای  ح ه ــر ط تکمیل  بگیرند، 
ح هـــای موفق  تــمــام وتــوســعــه طـــر
استان است. وی توضیح می دهد: 
به گونه ای که اگر طرحی در استان 
موفق بوده باید زمینه های توسعه 
ح را فراهم نمایند تا بتوانند  این طر
ــی بیشتری دســـت پیدا  ــازده بــه ب

کنند.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری 
بــیــان می کند: استراتژی  لرستان 
بــعــدی کــه بــایــد در راســتــای نیازها 
ــای اقــتــصــادی استان  ــت ه ــوی واول
ح های  مد نظر قرار بگیرد، ایجاد طر

جدید در استان است.
ــه مـــی دهـــد: چــهــارمــیــن  ــ ــ وی ادام
ــایـــد در اســتــان  اســـتـــراتـــژی کـــه بـ
مــد نظر قـــرار بگیرد توجه ویـــژه به 
زنــجــیــره هــای تولید و زنجیره های 

ارزش در تمام  زیربخش ها است.
 

توجه به ظرفیت معدن
صــــیــــادی در بـــخـــش دیــــگــــری از 
صحبت هایش به این که در حوزه 
اقــتــصــادی اســـتـــان چـــه کــارهــایــی 
میتوان انجام داد اشــاره می کند و 
می افزاید: بحث معدن در استان 
ــای  ــت هـ ــویـ لـــرســـتـــان یــکــی از اولـ
اســاســی اســـت زیـــرا ظرفیت های 
ــــن بخش  ــوق الـــعـــاده ای در ای فــ
وجـــود دارد و مــی تــوانــد در تولید ، 
رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ... 
بسیار تاثیر گذار و موثر خواهد بود.

وی اضافه می کند: بحث توجه به 
صنایع معدنی استان بسیار بسیار 
مفید است واگر کار شود توجه به 

تکنولوژی های جدید است.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری 
لــرســتــان اظــهــار مــی کــنــد: فعالیت 
در معادن استان به صــورت روبــاز 
است در حالی که با تکنولوژی های 
جدید،معادن به صورت زیرزمینی 
وکوچکترین  میکنند  فــعــالــیــت 
مــشــکــل و تــخــریــبــی بــــرای محیط 
زیست، منابع طبیعی و... نخواهد 

داشت.
 

سفره نان مردم در گردشگری
صـــیـــادی عـــنـــوان مــی کــنــد: در زیــر 
ــگــر بــحــث صنایع  بــخــش هــای دی
گــردشــگــری وتــوجــه بــه گردشگری 
اســت؛ در حقیقت مــی تــوان گفت 

قلعه فلک االفالک سفره نان مردم 
لرستان است.

وی می گوید: یکی از راههای توسعه 
اقتصادی در اســتــان ؛ توجه ویــژه 
ــری اســـتـــان را  ــگ ــردش بـــه  بــخــش گ
ظرفیت ها  بایستی  کــه  می طلبد 
ــا را  ــت ه ــاخ ــرس را شــنــاســایــی و زی
تهیه کنند و از ظرفیت های منابع 
طبیعی، بــوم گـــردی و ... استفاده 
ــور اقــتــصــادی  ــ کــنــنــد. مــدیــرکــل ام
استانداری لرستان ادامه می دهد: 
ــه بــخــش  ــ گــــــام بــــعــــدی تــــوجــــه بـ
کشاورزی به صورت ویژه است زیرا 
امنیت غذایی مهمترین مولفه در 

استقالل هر کشوری است.
 

لزوم تهیه برنامه هفتم توسعه
صــــیــــادی در بـــخـــش دیــــگــــری از 
صحبت هایش به دیگر اقدامات 
در راستای رفع نیازها و اولویت های 
ــان اشــــاره و بیان  ــت اقــتــصــادی اس
می کند: توجه به اسناد باال دستی از 
جمله سند آمایش سرزمین، سند 
، سیاست های 24گانه  چشم انداز
اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم 
تــوســعــه اســـــت. وی مـــی افـــزایـــد: 
الــبــتــه بــرنــامــه شــشــم تــوســعــه که 
پایان یافته است وبایستی برنامه 
هفتم توسعه آغاز شــود و تکالیف 
را طـــی بــرنــامــه 5 ســالــه مشخص 
نمایند. مدیرکل امـــور اقتصادی 
استانداری لرستان اظهار می کند: 
توجه به تمامی این موارد می تواند 
الگوهای موفق در راستای توسعه 

اقتصادی استان باشند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری لرستان در گفتگو با جام جم تشریح کرد؛

مسیر توسعه لرستان در دولت سیزدهم

فاطمه حافظی

 خبرنگار خرم آباد

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
لرستان اعالم کرد :

 آبرســانی به روســتاهای سیل زده 
بخش شاهیوند چگنی 

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان گفت: با افتتاح این بخش 
از آزاد راه خرم آباد - اراک به طول ۶۷ کیلومتر مســیر تهران به 

جنوب 32 کیلومتر و یا 43 دقیقه کاهش می یابد.
به گــزارش جــام جــم لرســتان: وحیــد کــرم الهــی افــزود: برای 
ســاخت این بخــش از آزاد راه خرم آبــاد - اراک 3 هــزار میلیارد 

تومان هزینه شده است.
وی ادامه داد: آزاد راه خــرم آباد - اراک در مجموع 134 کیلومتر 

طول دارد کــه با مشــارکت 40 درصدی بخش خصوصــی )قرار 
گاه ســازندگی خاتم االنبیا( در حال ســاخت اســت. کرم الهی 
اظهار کــرد:  آزاد راه خرم آبــاد - اراک هفت هــزار و 500 متر تونل 
دو قلــو دارد. مدیــرکل راه و شهرســازی لرســتان تصریح کرد: 
تکمیل بخشی از کریدور ترانزیتی بندر انزلی، آستارا و نوشهر 
به بنــدر امــام خمینــی، روان ســازی ترافیک بــرای تــردد روزانه 
20 هــزار وســیله نقلیــه، رفــع گره هــای ترافیکــی در محــدوده 

شهر های خرم آباد، بروجرد و اراک، بستر مناسب حمل ونقل 
کاال و جابجایــی مســافر، کاهــش آالیندگــی محیط زیســت و 
حذف نقاط ســانحه خیز از دیگر اهداف ســاخت آزاد راه خرم 
آباد- اراک است. وی گفت: تمامی گردنه ها و نقاط حادثه خیز 
جاده کنونی خرم آباد به سمت بروجرد با بهره برداری از آزادراه 
جدید رفع می شود و تردد در این مسیر با کاهش 50 درصدی 

زمان و 35 کیلومتری مسافت انجام خواهد پذیرفت.

تــحــوالت اقتصادی 
فرهنگی  اجتماعی 
 ، در دهــه هــای اخیر
تجربه انسان ها را به 
شـــدت تــحــت تاثیر 
قرار داده است.سبک زندگی و تجربه فراغت 
یکی از مهم ترین این حوزه های تغییر است. 
ــات و  ــ ــات فــراغــت از دو کلمه اوق ــ واژه اوق
فراغت ترکیب شده است، اوقــات در لغت 
جمع کلمه وقــت یعنی هنگام ها، روزکارها 
و ســاعــات تعریف شــده اســت و فــراغــت در 
لغت به معنای آسودگی و آسایش است و 
معموال در مقابل اشتغاالت و درگیری های 
ــره کــه نوعا موجب خستگی می شود  روزمـ
به کار مــی رود. امــروزه در همه جوامع بیشتر 
ــه و فعالیت  افـــراد بعد از رهایی از کــار روزانـ
دائمی و اجباری خود به کار یا فعالیتی تفریح 
گونه می پردازند. اوقات فراغت زمانی است 
که در آن فــرد اوال به دلخواه فعالیت هایی 
ــاب مــی کــنــنــد کـــه حــالــت تــفــریــح و  ــخ ــت را ان
استراحت داشته و ثانیا از انجام آن لذت و 
شـــادی نصیبشان مــی شــود. همچنین در 
این حالت ها، افراد به آرامش روحی، برطرف 
کردن خستگی ناشی از کار و احتماال رشد و 

کمال شخصیت خویش نایل می شوند.
ــراغــــت انـــســـان  فـــعـــالـــیـــت هـــای اوقـــــــات فــ
مــانــنــد ســایــر افــعــال فرهنگی و اجتماعی 
او  بــه اقتضای شــرایــط اقلیمی، نــوع تولید 
و مـــیـــزان نـــیـــازهـــای عــقــیــدتــیـ  وابــســتــگــی 
ــروه و ســـازمـــانـ  بــه شکلی متفاوت  ــ بــه گ
می باشد. ضمن ایــن کــه پایگاه اجتماعی، 
تشکیالت گــونــاگــون و متغیرهایی از این 
ــزان تــالش هــای  ــی دســـت در چگونگی و م
انــســان و بالطبع اختیار نــمــودن شکلی از 

فعالیت های فراغتی او مؤثر اســت.   گرچه 
اوقات فراغت از موضوعات جدید و مهم در 
 اندیشه اجتماعی دوران مــدرن اســت ولی 
در جامعه ایران با وجود جمعیت جوان آن، 
اهمیت فــوق الــعــاده ای دارد. نحوه گــذران 
اوقــات فــراغــت خصوصا در قشر نوجوان و 
جوان یکی از دغدغه  های اصلی اکثر نهادها 
و ارگـــان  هـــای اجــتــمــاعــی و فرهنگی اســت 
کــه ایــن مسئله در فصول و مقاطع خاص 
بیشتر خود را نشان می دهد. سازمان ها و 
نهادهای دولتی و خصوصی زیــادی، با توجه 
بــه اهمیت مــوضــوع تـــالش می کنند تــا در 
نحوه مطلوب اوقات فراغت سهیم باشند.   
شهرداری نیز به عنوان یک نهاد اجتماعی و 
مدیریت شهری تکالیف و مسئولیت هایی 
ــات فراغت  ــ ــام اوق ــرای پــوشــش دادن زمـ بـ
شهروندان خصوصا در ایام تعطیلی مدارس 

و دانشگاه ها دارد. 
ــا در حـــــوزه اوقــــات  ــرداری هــ ــهــ  بـــرنـــامـــه  شــ
 فــراغــت غــالــبــا بــه فــعــالــیــت هــای مــرتــبــط با 
شــادی، غرفه های مرتبط با اوقــات فراغت، 
فعالیت های  فرهنگ ترویجی، فعالیت های  
هنری و ادبــی تقسیم می شود.  با این حال 
در هر جامعه و شهری  به فــراخــور فرهنگ 
ویــژگــی هــای  آداب و ســنــن، همچنین  و 
ســرزمــیــنــی ایـــن اوقــــات فــراغــت بــه سمتی 
مــی رفــتــه اســـت. ایــن دغــدغــه، یعنی نحوه 
گذراندن اوقات فراغت طی سالیان گذشته 
تاکنون دستخوش تغییرات زیـــادی شده 
است. بحث در مورد ُپر نمودن بهینه اوقات 
فراغت از آن جهت مهم است که  این اوقات 
همچون شمشیری دو لبه اســت؛ لبه ای از 
آن می تواند رشد دهنده و اصالحگر باشد و 
لبه ای دیگر زایل کننده نیروی جوانی و حتی 

دلیل  همین  بــه   . فساد انگیز و  بیهودگی 
مــی تــوان ادعــا نمود نحوه گــذرانــدن اوقــات 
فــراغــت، چه از جنبه های مثبت و سازنده 
، در  و چه از جنبه های مخرب و فساد انگیز
حــدی اســت که سایر جنبه های زندگی هر 
فرد را به طور چشمگیری تحت الشعاع قرار 
می دهد. بنابراین، فعالیت های مربوط به 
اوقات فراغت بسته به سازنده یا نامطلوب 
بــودن آن، در رشد و شکوفایی و یا بعکس 
در تخریب و انحطاط شخصیت نوجوانان 
و جوانان مؤثر است  از ایــن رو، عدم توجه به 
اوقات فراغت مخاطراتی را به همراه خواهد 
داشــت. چنان که اوقــات فراغت در عصر ما 
به جای آنکه ارزش و اعتبار فرهنگی پیدا کند 
ــرای لذت جویی  ممکن اســت، وسیله ای ب
و عــامــل غفلت و فــرامــوشــی شـــود. گرچه 
فراغت، نتیجه گزینش آزاد انسان در برابر 
فرصت های زندگی است، ولی عدم توجه به 
نحوه گذران آن منجر به فاجعه خواهدشد.
، بــا گسترش شهر  ــول چند دهــه اخــیــر درطـ
، سکونت  نشینی و دگرگونی در مفاهیم کار
و فــراغــت، بــرنــامــه هــای فــراغــتــی وفضاهای 
فراغتی به یکی از ضرورت های حیاتی جوامع 
بشری و یکی از مشغله های مهم برنامه 
ریزان و مدیران بدل شده است، به گونه ای 
که در ضوابط منطقه بندی جدید،ایجاد و 
تشکیل برنامه ها و ایستگاه های غنی سازی 
اوقـــات فــراغــت و تقویت و ایــجــاد فضاهای 
فراغتی به عنوان یکی از کاربری ها ی اصلی 
شــهــری پــذیــرفــتــه شـــده اســـت . تــوســعــه و 
ایجاد فضاهای فراغتی عالوه بر تامین رفاه و 
آسایش بیشتر شهروندان،نقش مؤثری در 
حفاظت محیط و توسعه پایدار و مشارکت 
مــردمــی بــا در نظر گرفتن نیازها وامکانات 

واقعی ایفا می نماید. ایــن فرآیند مستلزم 
رعایت جامع نگری،انعطاف پذیری و به کار 
گرفتن شاخص های کمی و کیفی در پیش 
بینی برنامه های مــورد نیاز و نحوه توزیع و 
آنها میان مناطق مختلف شهری  ترکیب 
اســـت. جامعه مــا نیز در مرحله کنونی در 
شرایط  حساسی به لحاظ نوسازی اجتماعی 
قرار دارد  که در آن اوقــات فراغت اهمیت و 
ــرورت خاصی یافته اســت به گونه ای که  ض
نمیتوان آن را نــادیــده انگاشت. از یکسو  
اوقات فراغت و برنامه ریزی برای آن فرصت 
مناسبی بــرای شکوفاکردن استعدادهای 
نهفته فرد باشد که حتی در سایه شناسایی 
این استعداد فرد حرفه و شغلی را انتخاب 
کند و از آن کسب درآمد نماید.از سوی دیگر 
برنامه ریزی نادرست و غفلت از نحوه گذران 
اوقــات فراغت می تواند زمینه ساز بسیاری 
از بزهکاری ها و پیامدهای ناگوار اجتماعی 

باشد.  
با توجه به اهمیت و ضـــرورت برنامه ریزی 
ــرای اوقـــــات فـــراغـــت گـــروه هـــای  ــ صــحــیــح بـ
مختلف، بخصوص جــوانــان، متولیانی در 
کشور وجــود دارنـــد کــه بــرای ایــن کــار درنظر 
گرفته شــده اســت. از جمله آن هــا می توان 
به ســازمــان ملی جــوانــان، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی و 
شهرداری ها اشاره کرد. شهرداری به عنوان 
متولی اصلی خدمات شهری فعالیت های 
مرتبط بسیاری با فراغت در دستور کار دارد. 
ایــن ســازمــان در صورتی می تواند خدمات 
ــه دهـــد کــه به  ــ مطلوبی بــه شــهــرونــدان ارائ
ــورت مستمر بــا بهره مــنــدان از خدمات  ص
و  استفاده کننده گــان از امکانات ارتباط 

داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان :

امروز آزادراه خرم آباد - بروجرد افتتاح می شود

ضرورت برنامه ریزی  شهرداری برای مدیریت اوقات فراغت شهری
سمیه بهاروند 

کارشناس ارشد 
حسابداری



دوشنبه   11 مرداد 1۴00  شماره 6000

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان لرستانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان لرستان

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی بیش از ۴ هزار و 700 اشتراک گاز در لرستان جذب شدند

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان از جذب بیش از4 هزار و ۷00 
اشتراک گاز در چهار ماهه اول امسال خبر داد.

به گزارش جام جم لرستان: کرم گودرزی گفت: با جذب مشترکین 
جدید در شرکت گاز استان لرستان درسال 1400، تعداد مشترکین 
شرکت تا پایان تیر ماه به بیش از 5۶۷ هزار مشترک رسیده است.

وی تصریح کرد: از تعداد 4 هزار و ۷10 مشترک جدید، تعداد 439۶ 
مشترک خانگی ، تعداد 2۷5 مشترک تجاری و تعداد 39 مشترک 
صنعتی به جمع مشترکین این استان پیوسته اند که در مجموع 
مشترک  هزار   5۶۷ از  بیش  به  اکنون  هم  استان،  گاز  شرکت 

خدمات ارایه می دهد .

در  کیفی  سطح  ارتقا  و  مشترکین  رضایتمندی  داد:  ادامه  گودرزی 
ارایه خدمات  برای مجموعه همکاران شرکت گاز استان لرستان 
جز مهمترین اولویت ها می باشد و انشااهلل در سال جاری هم با 
همت و تالش بیشتر ،خدمت رسانی خود را به مردم استان ادامه 

خواهیم داد .

کشـف ۸ میلیاردی لوازم خانگی 
قاچاق در کوهدشت

هشـت  کشـف  از  لرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
لـوازم خانگـی  انـواع  ریـال  میلیـارد و 500 میلیـون 

داد. خبـر  کوهدشـت  شهرسـتان  در  قاچـاق 
بـه گـزارش جـام جـم لرسـتان: سـردار یحیـی الهـی 
برخـورد  در  پلیـس  برنامه ریـزی  تـداوم  بـا  افـزود: 
داخلـی،  تولیـدات  از  حمایـت  و  کاال  قاچـاق  بـا 
مأمـوران انتظامی شهرسـتان کوهدشـت در سـه 
راهـی زانوگـه حیـن کنتـرل خودروهـای عبـوری بـه 
پنـج دسـتگاه خـودرو مشـکوک شـد کـه آن هـا را 

کردنـد. متوقـف  بازرسـی  بـرای 
در  قضایـی  هماهنگـی  از  پـس  داد:  ادامـه  وی 
لـوازم  قلـم   50 توقیفـی  خودروهـای  از  بازرسـی 
خانگی قاچاق شـامل، ظرفشـویی، لباس شـویی، 
کولـرگازی  سـاید،  یخچـال  جاروبرقـی،  دی،  ای  ال 
فاقـد هرگونـه مـدارک مثبتـه گمرکـی کشـف شـد.

الهـی عنـوان کـرد: کارشناسـان ارزش تقریبـی این 
اقـالم را هشـت میلیـارد و 500 میلیون ریال برآورد 
کـرده. انـد کـه در این راسـتا شـش نفر دسـتگیر و 
بـه همراه اموال مکشـوفه تحویـل مراجع قضائی 

شدند.  
پلیـس در  کـرد:  بیـان  لرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
بـا قاچـاق  راسـتای اجـرای وظایـف خـود و مبـارزه 
کاال بـا تمـام تـوان بـا قاچاقچیـان مقابلـه می کنـد 
داخلـی  تولیـد  بـا  مغایـر  قاچاقچیـان  عملکـرد  و 
کشـور  داخلـی  اقتصـاد  پیشـرفت  بـرای  مانعـی  و 
مـوارد  هرگونـه  شـهروندان  داریـم  انتظـار  اسـت، 
شـماره  بـا  را  کاال  قاچـاق  خصـوص  در  مشـکوک 

بـه پلیـس اطـالع دهنـد.    110 تلفـن 

خبر

شهرستان  هشت  در  درمــانــی   و  بهداشتی  طــرح   15
 ، ، رومشکان ، سلسله  خرم  باد، پلدختر، کوهدشت 
دلفان، بروجرد و ازنا در قالب سی و هشتمین "آئین 
درمــان  بهداشت  وزیــر  حضور  "بــا  سالمت  ره  پویش 
آمــوزش پزشکی همزمان با سراسر کشور از طریق  و 

ویدئو کنفرانس در لرستان بهره برداری شد.
رازان  شهری  بین   115 اورژانــــس  شامل  طــرح هــا  ایــن 
گرافی بمارستان شهید مدنی،  آنژیو  آباد، بخش  خرم 
آر بیمارستان  آبــاد، بخش ال دی  کلینیک ویــژه خرم 
شهید رحیمی، اورژانس بین شهری چم مورت پلدختر، 
اورژانــس  اورژانــس بین شهری جغاپیت کوهدشت، 
بین شهری پادروند رومشکان، کلینیک ویژه الشتر، 
بخش سی تی اسکن بیمارستان ابن سینا، کلینیک 
اهلل  آیــت  بیمارستان  آی  آر  ام  بخش  بــروجــرد،  ویـــژه 
بروجردی، دیالیز بیمارستان شهید ولیان و بخش سی 
تی اسکن بیمارستان امام علی )ع(ازنا و کلینیک ویژه 

ازنا است.
این طرح ها با اعتبار حدود 2۸ میلیارد تومان آماده بهره 
برداری شده اند و با افتتاح این طرح ها هشت هزار و 
لرستان  ــان  درم و  بهداشت  فضای  به  مربع  ۶3۶متر 
ــان و آمــوزش  افـــزوده مــی شــود. وزیـــر بــهــداشــت، درمـ
پزشکی گفت: با راه اندازی تخت های بیمارستانی جدید 
به  نسبت  لرستان  تخت های  میانگین  استان  ایــن 
میانگین کشوری افزایش خواهد یافت و حتی از سطح 

متوسط کشوری هم باالتر خواهد شد.
سعید نمکی در سفر به لرستان، افزود: در حال حاضر 
به ازای هزار نفر جمعیت 1.5 تخت در لرستان وجود 
دارد و که متوسط کشوری 1.۶ تخت است. وی ادامه 
کرونا  مدیریت  در  لرستان  استان  خوشبختانه  داد: 
میزان  اســت.  بــوده  موفق  بسیار  استان های  از  یکی 
ابتالء  به  نسبت  میر  و  مــرگ  میزان  بستری،  بیماران 
در استان، تعداد تست ها و پیگیری هایی که در این 
رابطه داشته اند بسیار خوب و چشمگیر بوده است. 
توسعه  خــصــوص  در  نیز  توصیه های  گــفــت:  نمکی 
کلینیک های سرپایی و بیماریابی با همراهی سازمان 

بسیج و طرح شهید سلیمانی داشتیم.
نمکی با اشاره به بازدید از پایگاه واکسیناسیون در این 
استان ، بیان کرد: اگر سرعت واکسیناسیون و تعداد 
پایگاه ها را هر چقدر باالتر ببرند ما تعداد آنها را تأمین 
کــرد: در یک سال  کــرد. وزیــر بهداشت بیان  خواهیم 
گذشته حدود هفت دستگاه سی تی اسکن و وام آر آی 
فرستادیم و امکانات مناسبی برای تجهیز تخت های 
به استان  را  اســت  برابر شــده   2 

ً
تقریبا که  یو  آی سی 

اختصاص دادیــم.وی افــزود: برای تکمیل بیمارستان 
نیایش و بعضی از بیمارستان های نیمه کاره اعتبارات 
علوم  دانشگاه  است.رئیس  تصویب  حال  در  خوبی 
پزشکی لرستان نیز افزود: مدیریت توانمند و جهادی 
در  پزشکی  ــوزش  آمـ و  ــان  درمـ بهداشت  وزیـــر  نمکی 

کشور قطعا تاثیر گذار و ماندگار بوده است .
مــبــارزه  قضیه  در  داد:  ادامــــه  نیکبخت  رضــا  محمد 
ــا  خــادمــی اســتــانــدار  و مــهــار ویــــروس منحوس کــرون
فــرمــانــده ســپــاه حضرت  کشکولی  ، ســـردار  لــرســتــان 
و  شاهرخی  االســالم  حجت  الــســالم،  علیه  ابوالفضل 
نهایت  لرستان  استان  در  ذیربط  دستگاهای  دیگر 
 هــمــکــاری را بـــا دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی لــرســتــان 
لرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  .رئیس  انــد  داشته 
تصریح کرد: نمکی مقام عالی وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی،معاونین ایشان و هیات امنای ارزی و 

تالش نمایندگان مردم در  مجلس شورای اسالمی بر 
کسی پوشیده نیست .

کــه در  انــقــالب تجهیزاتی  بــه  ــاره  بــا اشـ ــه داد:  ادامـ وی 
زمان نمکی وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی 
لرستان رخ داده است توانسته ایم  مطالبات پرسنلی  
و دیون  مربوطه را از سال 1391تا کنون پرداخت کنیم 
برای تسریع  تا  وزیر بهداشت خواست  از  نیکبخت   .
خرم آباد،  نیایش  515تختخوابی  بیمارستان  ساخت 
رازی   تختخوابی   250 گهر،  تختخوابی   250 بیمارستان 
داشته  را  الزم  مساعدت های   و  همکاری  کوهدشت 
سخنانش  از  دیــگــر  بخشی  در  نیکبخت  بــاشــنــد. 
فصل  و  حل  و  تراپی  رادیـــو  دهنده  شتاب  ،دستگاه 
بدهی 200میلیاردی به شرکت های دارویی و تسریع در 
کوهدشت و  آی پلدختر و  آر  ام  تحویل دستگاه های 
نورآباد و راه اندازی رشته های دستیاری زنان، عفونی و  
روان پزشکی را با توجه به کادر علمی تخصصی و فوق 
تخصصی عمده ترین و مهم ترین مطالبات دانشگاه 
علوم پزشکی دانستند .نماینده ولی فقیه در استان 
لرستان و امام جمعه شهرستان خرم آباد نیز بیان کرد: 
لرستان، استانی  متدین و انقالبی  است و شایسته 
است با شناختی که نمکی از عقب ماندگی های استان 
لرستان در حوزه سالمت دارند این عقب ماندگی ها هر 
چه سریعتر جبران شوند .  حجت االسالم والمسلمین 

احمدرضا شاهرخی افــزود: با توجه به سخنان پیامبر 
تندرستی و سالمت در  آلــه  و  و علیه  اکـــرم  صلی اهلل 
ردیف پایبندی به احکام شرعی است چرا که در اسالم 
هم به ارتقا معنوی و هم به سالمت جسمانی اهمیت 
فراوانی داده شده است و عدم سالمت جسمی مانع 

ارتقا معنوی انسان می شود .
استاندار لرستان  نیز اظهار کرد: نیکبخت و همکارانش  
تحت حمایت نمکی مقام عالی وزارت بهداشت درمان 
انجام  را  بزرگی  کارهای  لرستان  در  پزشکی  آمــوزش  و 
داده اند که در راستای خدمت به مردم لرستان بوده 
است .سید موسی خادمی ادامه داد: استان لرستان با 
داشتن تنها فقط یک دانشگاه علوم پزشکی، علیرغم 
همه ی کمبودها با مدیریت و همدلی جهادی همه ی 

کارها را پیش برده اند .
برای  قد  تمام  وزارت  عالی  مقام  نمکی  کــرد:  بیان  وی 

خدمت به مــردم حرکت کردند و نمایندگان مــردم در 
مجلس شــورای اسالمی نیز یــاری دادنــد تا مشکالت 

مردم حل شوند .
استاندار لرستان تصریح کرد: کولیوند رئیس اورژانس 
فوریتهای پزشکی در زمان سیل و کرونا هم در استان 
مجموعه  بــا  همکاری  نهایت  هــم  و  داشتند  حضور 
مسئوالن استان لرستان را مد نظر گرفته و در مسئله 

سیل نیز بسیار کمک حال مردم بودند .
ساخت  مشکالت  رفـــع  خــواســتــار  پــایــان  در  خــادمــی 
بیمارستانهای در دست احداث نیایش خرم آباد ،گهر 

دو رود و رازی کوهدشت شدند .
شــورای  مجلس  نمایندگان  مجمع  رئیس  ــودرزی  گـ  
رئیس  نیکبخت  گفت:  نیز  لرستان   استان  اسالمی  
دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نوع خود بواسطه 
تالش و پیگیری مجدانه در امر خدمت به مردم یک 
پدیده است  وی ادامه داد: تقویت اورژانــس و پایگاه 
هوایی  هوایی فوریتهای پزشکی و تسریع در ساخت 
مهمترین  از  کــوهــدشــت   و  دورود  بیمارستان های 
مطالبات ماست .پیر حسین کولیوند رئیس اورژانس 
کشور نیز بیان کرد: مقام عالی وزارت نمکی  برای سی و 
هشتمین پویش ره سالمت استان لرستان را انتخاب 
ــژه ای اســت که  کــرد و ایــن خــود نشان از اهمیت وی
استان لرستان دارد .وی افزود: بالگرد اورژانس هوایی 
آبــاد مستقر خواهد شد و در  هفته ای دیگر در خــرم 
دوماه آینده بروجرد و نورآباد به اورژانس هوایی مجهز 

می شوند. 
کولیوند ادامه داد: در اختصاص آمبوالنس به ناوگان 
فوریت های پزشکی استان لرستان هیچ مانعی وجود 
نداشته است. استان لرستان بیشتر از سایر استان ها 
آمبوالنس اورژانــس دریافت کرده است، تجهیز و راه 
بزرگ  اقــدامــات  از  یکی  آمبوالنس ها  اتوبوس  انــدازی 
این  از  دستگاه  یک  که  بود  کشور  اورژانـــس  سازمان 

اتوبوس آمبوالنس ها به لرستان اختصاص پیدا کرد 
 فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل )ع( لرستان نیز بیان 
کــرد: با شیوع ویــروس منحوس کرونا از روز نخست 
در کنار دانشگاه علوم پزشکی لرستان و نیکبخت به 
مبارزه و مهار کووید 19رفتیم و همواره روزانــه تحلیل 
آمــاری شیوع کرونا را بررسی کــرده ایــم  ســردار مرتضی 
کشکولی ادامه داد: همیشه بر این باور بوده ایم که 
اگر بیمار در جامعه حضور نداشته باشد کنترل بیماری 

راحت تر خواهد بود .
وی افزود: باید از رزم با کرونا برای آینده تجربه  و درس 
بگیریم و تمام تجربه های خود را باید برای آیندگان ثبت 
کنیم . و تا پایان و بر چیده شدن  ویروس کرونا  در کنار 

مردم لرستان خواهیم بود .

با حضور وزیر بهداشت:

پروژه های بهداشتی و درمانی استان لرستان افتتاح شد

نقــل جــاده ای  و  راهــداری و حمــل  مدیــرکل 
لرســتان از آغــاز عملیــات اجرایــی 10 کیلومتــر 
تعریــض و روکــش آســفالت در کوهدشــت خبر 

داد.
بــه گــزارش جــام جــم لرســتان: عبــاس شــرفی 
و  یــض  تعر وژه  پــر اجرایــی  عملیــات  ود:  افــز
روکــش آســفالت محورهــای کوهدشــت گــراب 
و کوهدشــت کوهنانــی به طــول 10 کیلومتــر آغاز 

شده است. 
 وی تصریح کرد: پروژه تعریــض محورهای فرعی 
کوهدشت گراب و کوهدشــت کوهنانی هر یک 
به طــول 5 و جمعــا 10 کیلومتــر اجرا می شــود که 
نقــش مهمــی در ارتقــای ایمنــی ایــن دو محــور 

دارد.
ح   شــرفی ادامــه داد: ســال گذشــته در قالب طر
ابرار یک، 5 کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت 
روستایی در منطقه هومیان انجام شده است.

نقــل جــاده ای  و  راهــداری و حمــل  مدیــرکل 
وژه هــای  پر دیگــر  از  کــرد:  تصریــح  لرســتان 
شهرســتان کوهدشــت می تــوان بــه پــل انبــار 
ضرونــی اشــاره کــرد کــه در مرحلــه احــداث کوله 
دوم قرار دارد و به زودی به بهره برداری می رسد.

از  دیگــری  بخــش  در  همچنیــن  شــرفی 

راههــای  ســازی  ایمــن  بــه  صحبت هایــش 
وســتایی اشــاره کــرد و گفــت: 110 کیلومتــر از  ر
راه هــای فرعی و روســتایی شهرســتان خــرم آباد 
طی ســه ماهــه ابتــدای امســال ریزش بــرداری و 

ایمن سازی شد.
وی افــزود: همچنیــن در ایــن مــدت لکــه گیــری 
آســفالت بــه میــزان 500 تــن در راه هــای اصلــی، 
فرعی و روســتایی شهرســتان خــرم آباد و شــانه 
ســازی محور خرم آبــاد - بیرانشــهر به طــول پنج 

کیلومتر انجام شد.
 شــرفی اظهــار کــرد: اصــالح نقطــه پرتصــادف 

 - خرم آبــاد  محــور  در  کمالونــد  سرچشــمه 
، زیرســازی ســه کیلومتر از محورهای  بیرانشــهر
روســتایی وارک شــرقی و تنــگ هفــت از دیگــر 

اقدامات سه ماهه این اداره بوده است.
نقــل جــاده ای  و  راهــداری و حمــل  مدیــرکل 
لرســتان تصریــح کــرد: ســاماندهی و پاکســازی 
ورودی جنوبی، تنقیه 20دستگاه آبروی کوچک، 
احداث ســه دســتگاه آبــروی لوله ای بــه صورت 
امانــی و بــا مشــارکت خیریــن نیــز ســه ماهــه 
نخســت امســال در دســتور کار قــرار گرفــت و 

اجرایی شد.

رئـــیـــس کـــل دادگـــســـتـــری لــرســتــان 
از آزادی 94 زنــدانــی  جــرائــم عمومی 
اســتــان همزمان بــا ایــن بــازدیــد و به 
مناسبت عید غدیر و سالروز میالد 

امام کاظم)ع( خبر داد.
به گــزارش جــام جم لرستان: محمد 
رزم افزود: 40 نفر از این افراد از زندان 
مرکزی، 21 نفر از اردوگــاه حرفه آموزی 
پارسیلون، 2۷ نفر از سایر زندان های 
اســتــان بــا بــدهــی مــالــی و ۶ نفر نیز با 

قطعیت حکم آزاد شدند.
ــاهــش جمعیت  ــه داد:  ک ــ وی ادامـ
کیفری یک سیاست راهبردی در قوه 

قضائیه است.
رئــیــس کــل دادگــســتــری لــرســتــان در 
بــخــش دیـــگـــری از صــحــبــت هــایــش 
بــه افتتاح بند 500 نفره زنــدانــیــان در 
زندان مرکزی خرم آباد اشاره و تصریح 
کرد: سرانه فضای اقامتی و اداری به 
ازای هر زندانی در استان، 10 مترمربع 
اســت که با افتتاح بند و همچنین 
، پــلــدخــتــر و  زنـــدان هـــای الـــیـــگـــودرز

دورود طی روزهــای آینده این میزان 
ســرانــه بــه متوسط کــشــوری یعنی 12 

مترمربع خواهد رسید.
ــرد: همچنین امـــروز به  رزم اظــهــار کـ
تمامی زندانیان و محکومیت مالی 
ــد شــرایــط در  و جــرایــم غــیــر عــمــد واجـ
ــه مـــدت 20 روز  ــای اســتــان ب ــدان هـ زنـ

مرخصی اعطا شد.
وی گفت:  به صورت روزانــه بر صدور 
ــای تــامــیــن کــیــفــری بــه منظور  ــرارهـ قـ

جلوگیری از بازداشت 
زنــدانــیــان نظارت 

مــــــــــی شــــــــــود، 
ضــمــن ایــن کــه 
ــای  ــ ــتـ ــ راسـ در 

اجرای قانون کاهش مجازات حبس، 
تعداد ۷00 نفر از زندانیان استان آزاد 
گــردیــده انــد. رئیس کــل دادگستری 
لرستان عنوان کــرد: 2 نوبت پایش 
و غربالگری زنــدانــیــان اســتــان انجام 
مــی شــود و اعــمــال دقــیــق و صحیح 
ســــیــــاســــت هــــای حــــبــــس زدایــــی و 
استفاده از تاسیسات نوین حقوقی 
مانند تعویق کیفری، تعویق صدود 
ــازات  ــج ــم، تــخــفــیــف و تــعــلــیــق م ــک ح
ــال اجـــرا اســـت. رزم ادامـــه داد:  در ح
قــضــات اســتــان بــه صـــورت فـــردی و 
دســتــه جــمــعــی بـــه طــــور مـــرتـــب از 
زنــدان هــای سراسر استان بازدید 
می کنند، به گونه ای که سال گذشته 
هزار و 900 مورد بازدید از این 
مـــراکـــز انـــجـــام شــده 

است.
ــاره  ــ ــ بـــــا اشـ وی 
ــاده  ــف ــت بـــه اس
تـــعـــداد 105 
زنـــدانـــی از 

دستبند و پابند الکترونیکی، گفت: 
ــان در راســـتـــای مـــجـــازات  ــکـ ــن امـ ــ ای
جایگزین حبس برای زندانیان ایجاد 
شــده اســـت. رزم گــفــت: کمیسیون 
عــفــو و تخفیف مــجــازات در اســتــان 
ــال گذشته  فــعــال اســـت و طــی 2 سـ
تعداد 22 جلسه عفو برگزار شده که 
طی ایــن مــدت ۷00 زنــدانــی توانستند 
از عفو و بخشودگی استفاده نمایند.

رئـــیـــس کـــل دادگـــســـتـــری لــرســتــان 
ادامــه داد: سال گذشته تعداد قابل 
توجهی از زندانیان با کمک ستاد دیه 
و همچنین خیرین ازاد شــده ضمن 
ــورای حـــل اخـــتـــالف ویـــژه  ــ ایـــن کـــه شـ
زنــدانــهــای اســتــان طــی ســال گذشته 
ــا وســاطــت  ــعــداد 400 نــفــر زنـــدانـــی  ب ت
ــورا و ریـــش ســفــیــدان  ــ ــن ش اعــضــا ایـ
و اخــذ رضــایــت شــکــات از زنـــدان آزاد 

گردیده است.
ــان کــــرد: ســـال گــذشــتــه ۶00  ــی رزم ب
زندانی جرائم غیرعمد در استان آزاد 

شده اند.

ــدازی بخش زنـــان زایــمــان را یکی  ــ رئــیــس بیمارستان شهید رحیمی راه ان
از اقــدامــات مهم بــرشــمــرد و گــفــت: در مــدت 2 مــاه بـــدون تخریب فضا یا 

ساختمانی بخش زنان زایمان را در حدود 540 متر احداث کردیم.
محمد حــیــدریــان افــــزود:  ۷ اتـــاق LDR ســاخــتــه شــده و مـــردم مــی تــوانــنــد از 

خدمات آن بهره مند شوند .
وی ایجاد بخش کودکان ،نـــوزادان و جراحی زنــان را از دیگر اقــدامــات اعالم 
نــمــود و گــفــت: ایــن بخشها بــا هــدف ســرویــس دهــی کــامــل و رفــاه بیماران 
عزیز ایجاد شده و امیدواریم بتوانیم سایر برنامه ها و اهــداف توسعه ای 

بیمارستات با حمایت مسئوالن دانشگاه و پرسنل عزیز اجرا نماییم.
حــیــدریــان گــفــت: بــا کــمــک خـــداونـــد و تــکــیــه بــر ظــرفــیــت هــای بــیــمــارســتــان 
ع کــردیــم ازآغـــاز کــار اســنــاد بدهی 53 میلیارد تومانی را  خدمتگزاری را شــرو
تحویل گرفتم که بس از بررسی کاشف بعمل آمد بیمارستان از سال 92 که 

افتتاح شده تا به امروز مقروض است .
وزی با پتانسیل های  یان با بیان این که با بــرگــزاری جلسات شبانه ر حیدر
یــادی از  موجود در صدد پرداخت بدهی ها برآمدیم و خوشبختانه بخش ز

بدهی ها را کم کردیم و بخش دیگری از هزینه ها را حذف نمودیم.
رئــیــس بیمارستان شهید رحیمی خــرم آبــاد افــزایــش اتــاق هــای 

عمل و عمل های جراحی  را بخشی از موفقیتهای خود در مدت 
کوتاه عنوان کرد و افزود: با مذاکره با پزشکان همکار و جذب 
پزشکان فــوق تخصص رشته های فــوق تخصصی را اضافه 
کردیم و تعداد عمل های جراحی را روزانــه به تعداد 40 عمل 

افزایش دادیم .
وی تصریح کرد: با افزایش اتاق های عمل و باالبردن 

عمل های جــراحــی در صبح و شــب درآمــدهــای 
ــرده بــطــوری کــه  ــش پــبــدا کـ ــزای بــیــمــارســتــان اف
درآمـــــد ایــــن بــیــمــارســتــان در اردیــبــهــشــت 
ــا در  99 مــبــلــغ ۶ مــیــلــیــارد تـــومـــان بــــوده امــ
12 میلیارد تومان  اردیبهشت امــســال بــه 
رســیــده اســت یعنی درآمـــد بیمارستان 110 

درصد رشد داشته است .

ینه های بیمه ای، اظهار کــرد: بیمارستان در سال  یان با اشــاره به هز حیدر
گذشته ۸00 میلیون تــومــان کــســورات بیمه ای ،حـــدود ۷00 میلیون 
تومان حوزه مددکاری به بیماران تخفیف داده و حدود یک میلیارد 
و 400 میلیون تومان عدم پرداختی توسط افراد بی بضاعت داشتیم 

که راکد مانده است.
رئیس بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد افزایش اتاق های عمل 
و عمل های جراحی  را بخشی از موفقیتهای خــود در مــدت کوتاه 

عنوان کرد.
 وی ادامــه داد: با مذاکره با پزشکان همکار و جذب 
پزشکان فوق تخصص رشته های فوق تخصصی را 
اضافه کردیم و تعداد عمل های جراحی را روزانه به 

تعداد 40 عمل افزایش دادیم .
ــرد: بــا افــزایــش اتــاق هــای عمل  حــیــدریــان بــیــان کـ
و بـــاالبـــردن عــمــل هــای جــراحــی در صــبــح و شب 
درآمـــدهـــای بــیــمــارســتــان افـــزایـــش پــبــدا کــرده 

یکه درآمــد ایــن بیمارستان در اردیبهشت 99 مبلغ ۶ میلیارد تومان  بطور
بــوده امــا در اردیبهشت امــســال بــه 12 میلیارد تــومــان رســیــده اســت یعنی 

درآمد بیمارستان 110 درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به هزینه های بیمه ای تصریح کرد : بیمارستان در سال گذشته 
ــدود ۷00 میلیون تــومــان حــوزه  ۸00 میلیون تــومــان کــســورات بیمه ای ،حـ
مــددکــاری به بیماران تخفیف داده و حــدود 1 میلیارد و 400 میلیون تومان 

عدم پرداختی توسط افراد بی بضاعت داشتیم که راکد مانده است .
حیدریان همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش  از راه انــدازی سی تی 
اسکن دوم بیمارستان ظــرف یک مــاه خبر داد و گفت: بیمارستان شهید 
رحیمی با وسعت زیاد و حجم باالی پذیرش بیماران تنها یک دستگاه سی 

اسکن داشت که جوابگو نبود.
رئیس بیمارستان شهید رحیمی ادامــه داد: بنابراین پیگیر اخذ دستگاه 
دوم شدیم که خوشبختانه پس از یک مــاه پیگیری از طریق وزارت خانه 
ــی به  مــوفــق شــدیــم دســتــگــاه دوم را نیز در بــیــمــارســتــان  بـــرای خــدمــات ده

بیماران راه اندازی نماییم.

عملیات اجرایی 10 کیلومتر تعریض و روکش آسفالت در کوهدشت
آزاد شدن ۹۴ زندانی  جرائم عمومی استان

رئیس کل دادگستری لرستان خبر داد:

رئیس بیمارستان شهید رحیمی

 ساخت 7 اتاق LDR در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد
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اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه  
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یا بپذیرى ما را   
امام خمینی - رهدر کوى غم تو پایداریم، همه

در راســتــای ارائـــه خــدمــات بــه شــهــرونــدان و احقاق 
حقوق شهروندی ساکنین منطقه سه شهرداری خرم 
کار  آبــاد، چندین پــروژه عمرانی در منطقه در دستور 
قرار گرفته و با اجرا و اتمام این پروژه ها زمینه جلب 
منطقه  ایــن  ساکن  شهروندان  بیشتر  رضایتمندی 

فراهم می شود.
اصالح  جدولگذاری،  عملیات  همچون  پروژه هایی   
روهــا،   پیاده  بهسازی  معابر،  ــازی  س مناسب  انــهــار، 
آسفالت و ... در دست اجرا است که تسریع در روند 
اجرای پروژه و رفع موانع موجود برای خدمات رسانی 
مطلوب به شهروندان بررسی شده تا هر چه سریعتر 

خدمات رسانی مطلوب به شهروندان ارائه شود.
مجموعه شهرداری منطقه 3 شهر خرم آباد با برنامه 
ریزی مدون و دقیق، اهتمام جدی و پشتکار در کارها، 
کار دارد  را در دستور  اگر اقدامی  تا بتواند  سعی دارد 
را نیز بتواند با در نظر گرفتن تمام جوانب و افزایش 
توانمندی محالت و رونق و شور زندگی به آنجا؛ بتواند 
سازی  توانمند  خدماتی،  عمرانی،  شهری،  سرانه های 

و... را در منطقه باال ببرد.
مدیر شهرداری منطقه سه شهر خرم آباد گفت: این 
سازمان درصدد است تا بتواند بهترین خدمات را به 

شهروندان ارائه دهد.
»سعید فتوحی« افزود: به همین منظور کلیه پرسنل 
این شهرداری بر حسب وظیفه ذاتی خود در راستای 
پیشبرد اهداف و فعالیت ها قدم بر می دارند و در این 
روند نیز سعی شده است تاکنون رضایت شهروندان 
 3 منطقه  در  مثبت  اقــدامــات  از  یکی  شــود.  کسب 
اجرایی مجتمع ورزشی  آغــاز عملیات  آبــاد  شهر خرم 
ورزشــی  و  فرهنگی  مسائل  بــه  ویـــژه  نگاه  کــه  اســت 
می تواند به افزایش ورزش های همگانی و در نهایت 
افزایش نشاط و سرگرمی و ترغیب جوانان به ورزش 
خرم  شهر  منطقه 3  شود.شهردار  منجر  محالت  در 
آباد گفت: عملیات اجرایی مجتمع ورزشی شهرداری 
آباد با احداث زمین فوتبال، فوتسال  منطقه 3 خرم 
و والیبال روبــاز آغــاز شــد.  سعید فتوحی افــزود: این 
آبــاد جنب  انتهای خیابان پشته حسین  مجتمع در 

پارک طیب احداث می شود. وی تصریح کرد: با هدف 
توسعه و ترویج فرهنگ ورزش در بین شهروندان به 
ویژه نوجوانان و جوانان شهر و پر کردن اوقات فراغت 

آنها، این پروژه در دستور کار قرار گرفته است.
آسیب های  کاهش  در  ورزش  ــرد:   کـ اظــهــار  فتوحی 
و  دارد  بسزایی  نقش  جامعه  سالمت  و  اجتماعی 
توسعه  مجتمع   ایــن  احـــداث  اهـــداف  از  یکی  قطعا 
سرانه های  افــزایــش  و  شهر  ورزشــی  زیرساخت های 
ورزشی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای اوقات 
منطقه 3  است.شهردار  نوجوانان  و  جوانان  فراغت 
ایجاد بستر مناسب ورزشی  لــزوم  بر  آبــاد  شهر خرم 
بــا توجه بــه گــرایــش شــهــرونــدان بــه ایــن فعالیت ها 
بر  عالوه  شهرداری ها  کرد:  تصریح  کرد.فتوحی  تاکید 
سبک  ایجاد  در  بسزایی  نقش  عمرانی  فعالیت های 
زندگی و الگوهای رفتاری شهروندان دارند.وی گفت: 

شهروندان  ســالمــت  شــاخــص هــای  ارتــقــا  و  توسعه 
ــوده اســت و  ب ــورد توجه مدیریت شهری  هــمــواره م
احداث زمین های چمن مصنوعی فوتبال، والیبال و 
بسکتبال در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی و 
شهروندان  سالمت  استانداردهای  ارتقاء  همچنین 
تکمیل  در  تسریع  بر  تاکید  ضمن  فتوحی  می باشد. 
ــرای ایــن پــروژه هــا را  ــای ورزشـــی ،هـــدف از اجـ ــروژه ه پ
دسترسی آسان شهروندان به اماکن مناسب ورزشی 
و در راستای تشویق و ترغیب جوانان و نوجوان به امر 

ورزش عنوان کرد.
آباد در بخش دیگری از  شهردار منطقه 3 شهر خرم 
در  گزرفته  صــورت  اقدامات  دیگر  به  صحبت هایش 
این منطقه اشاره کرد و گفت:  الیروبی خیابان اصلی 
برچیدن  و  جــداول  الیروبی    ،10 تا  نیلوفر ۷  و  نیلوفر 
علف های هرز کانال خیابان پردیس ۷شرقی، الیروبی 

جلوی  از  کندرو  باند  سلیمانی  شهید  بلوار  ــداول  ج
فروشگاه اتکا تا سر کانال بزرگ روبرو پوشاک و... از 

دیگر اقدامات بوده است.
علف های  برچیدن  کـــرد:  تصریح  فتوحی  مهندس 
هرز خیابان نبوت و کوچه های منتهی به آن، الیروبی 
جداول باند کندرو بلوار شهید سلیمانی از باالی وردی 
شهرک حکمت به سمت کانال بزرگ روبرو پوشاک، 
اقدامات  از  بخشی  و...  رودخانه  پاکسازی  و  الیروبی 

صورت گرفته است.
وی ادامــه داد: همچنین  کنده کاری و ترمیم سنگ 
فرش رفیوژ وسط خیابان علوی،  لکه گیری آسفالت 
خیابان اصلی باغ ارتش ماسور،  تخلیه جدول کوچه 
از  بخشی  و...  جــدوگــذاری  اجــرای  جهت  یک  اکباتان 
اقدامات صورت گرفته توسط واحد عمران شهرداری 
آبــاد  خــرم  منطقه 3شهر  شــهــردار  اســـت.  منطقه 3 

همچنین عنوان کرد: کنده کاری و نخاله برداری پیاده 
آسفالت میدان شقایق  رو خیابان فردوسی، پخش 
، کنده کاری و نخاله بــرداری کوچ یــاس،  کنده کاری و 
واحد  توسط  نیز  و...  نسترن  خیابان  ــرداری  بـ نخاله 

عمران شهرداری این منطقه صورت گرفته است.
حسین  میر  چـــال  مــخــازن  شستشوی  افــــزود:  وی 
آزادی  درب ورودی بیمارستان شهیدرحیمی، میدان 
خیابان  معابر  شستشوی  مــجــاهــدیــن،  خــیــابــان  و 
شرقی-خیابان  گلدشت  مخازن  شستشوی  علوی، 
از  و...نــیــز  پروین  ،خیابان  ارغـــوان  ،خیابان  فــردوســی 
دیگر فعالیت هایی است که روزانــه در منطقه انجام 
کرد:  بیان  آبــاد  خرم  منطقه 3شهر  شهردار  میشود. 
بــر ایــن الیــروبــی رودخــانــه نیز توسط عوامل  عـــالوه 
همکاری  و   3 منطقه  شـــهـــرداری  شــهــری  خــدمــات 

خدمات شهری شهرداری منطقه 2 ادامه دارد.

ــارک ــزرگ پـ ــ  اســـتـــمـــرار عــمــلــیــات احـــــداث پـــــروژه بـ
 صخره ای پاگر

شهردار منطقه 3 گفت: یکی از اقدامات مهم و چشم 
گیر شهرداری منطقه ٣ آغاز پروژه  بزرگ پارک صخره ای 
پاگر است که این پارک به مساحت 45 هکتار و اعتبار 
قریب 5٠ میلیارد تومان برآورد اولیه شده که با توجه 
به وسعت این پارک پیش بینی شده تا احداث کامل 

حداقل ٢ سال به طول خواهد انجامید. 
وی بیان کرد: تقویت ظرفیت های درآمدی در منطقه 
آباد یکی از ضروریات است و بر همین  3 شهر خرم 
ارائــه شده افزایش و رضایت مندی  اساس خدمات 
شهروندان حاصل می شود. به همین منظور تقویت 
و  شکوفایی  بــرای  منطقه  این  ــدی  درآم ظرفیت های 

توسعه محالت از اولویت های کاری است.
شهردار منطقه 3 شهر خرم آباد تصریح کرد: در صورتی 
که پروژه های در دست اجرا و اقدام به زودی به اتمام 
ریزی های  برنامه  و  وعده ها  و  برسند  بــرداری  بهره  و 
از  دست  این  اتمام  بــرای  شهری  مدیریت  مجموعه 
پروژه ها تحقق پیدا نماید تاثیرات بسزایی در رونق و 

توسعه شهری ایجاد خواهد شد.

مدیرمنابع طبیعی و آبخیزداری لرستان 

افتتاح پنج پاسگاه جنگلی 
در لرستان

 
 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: 
پنج پاسگاه جنگلی با هدف حفظ مراتع و برخورد 
افتتاح  استان  در  امسال  تاپایان  متخلفان،  با 

می شود.
تا  افزود:  نجفی  شیرزاد  جم:   جام  گزارش  به 
پایان امسال، پنج پاسگاه جنگلی در شول آباد، 
سپیددشت، میربگ جنوبی، چم چیت و بشارت 
داد:  ادامه  وی  می رسد.  برداری  بهره  به  لرستان 
پیشگیری از حریق، حل تداخالت مرزی با برخی 
احداث  دوم  مرحله  شروع  همجوار،  استان های 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  ساختمان 
استان و احاله مدیریت بام خرم آباد از برنامه های 
تصریح  نجفی  است.  امسال  در  رو  پیش  مهم 
مسکن  مشکل  کردن  برطرف  همچنین  کرد: 
پارک  احداث  طبیعت،  همیاران  جذب  کارکنان، 
حفاظت،  یگان  نیروهای  ساماندهی  آبخیز، 
تقویت گشت زنی ها، برطرف کردن مشکل دفاتر 
بر  نظارت  شهرستان ها،  برخی  در  تخلفات  ثبت 
بندهای آبخیزداری و انجام تعهدات تخریب های 
سنواتی در دستور کار قرار دارد.وی تصریح کرد: 
تعهدات حوزه اداره جنگل داری و جنگل کاری، 
و  سازی  غنی  احیا،  هکتار   200 و  هزار  دو  شامل 
توسعه جنگل، ۶00 هکتار جنگل کاری اقتصادی، 
۶00 هکتار توسعه زراعت چوب، هزار مترمکعب 
استحصال چوب، ۷20 هزار اصله تولید نهال، 5 
 ۷ جنگلی،  نهالستان های  مدیریت  احاله  مورد 
هزار   20 و  جنگلی  پارک های  مدیریت  احاله  مورد 
هکتار تکمیل، شناسایی، تعیین حدود و آگهی 

است. 

خبر

منطقه 3 شهر خرم آباد روی ریل توسعه و عمران
شهردار منطقه 3 شهر خرم آباد خبر داد:

پرتاژ ر


