
کمبود پزشک متخصص در لرستان 
سال ۹۹ حل می شود

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان گفت: امیدواریم در سال ۹۹ کمبودهای لرســتان در حوزه پزشکان 
متخصص رفع شود و دیگر معضلی به نام کمبود پزشک متخصص را نداشته باشیم.

محمدرضا نیکبخت در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه پرداخت های پزشکانی که ۱۲ ماه عقب 
بود، االن ۷ ماه عقب است و مطالبات آنها را تا خرداد نیز پرداخت کرده ایم، اظهار داشت: پرداخت کارانه پرستاران 

را تا پایان تیر داشته ایم.وی با بیان اینکه سعی کرده ایم ...

امکان تهاتر بدهی 
اشخاص حقیقی و حقوقی 

فراهم شده است

صبر مادران شهدا پایه های 
انقالب را مقاوم تر

 کرده است

مشارکت ۴۵ 
درصدی همدانی ها 

در انتخابات

شهروند سالم محور 
توسعه شهر است

5 هزار کارگر در واحدهای تولیدی لرســتان حقوق معوقه دارند
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صنعت گردشگری  در کردستان
 مغفول مانده است
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رئیس شورای اسالمی شهر کرمانشاه: 



و  داروخانه  ها  از  مردم  شـکایت 
تعزیرات  بـه  پزشـکی  تجهیزات 

مدیـرکل تعزیـرات حکومتی همدان از شـکایت 
مـردم از داروخانه هـا و تجهیـرات پزشـکی بـه 
تعزیـرات حکومتـی در خصوص گرانـی و عدم 
فـروش ماسـک، الـکل و مـواد ضدعفونی خبر 

داد.
علیرضا حسن پور در گفت وگو با خبرنگار فارس 
تعزیرات  بازرسی  تیم  فعالیت  از  همدان  در 
حکومتی برای نظارت بیشتر در خصوص فروش 
تجهیزات پزشکی خبر داد و اظهار کرد: مردم 
الکل  از فروش  مرتب تماس گرفته و مواردی 
و ماسک به عنوان تخلف به ما اطالع داده  اند. 
وی با بیان اینکه بازرسی هایی را در این زمینه 
و  تیم  دو  استان  مرکز  در  گفت:  کرده ایم  آغاز 

در شهرستان ها نیز دو تیم فعال خواهند بودند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان افزود: 
به همکاران خود اطالع داد ه ایم به صورت ویژه 
لوازم  تمام تجهیزات پزشکی و داروخانه  ها که 
بهداشتی نظیر الکل، ماسک و مواد ضدعفونی 
داشته  نظارت  و  بازرسی  می فروشند  را  کننده 
باشند.وی اشاره به اینکه از طریق سامانه انبارها 
پزشکی  تجهیزات  و  داروخانه  هر  موجودی 
بررسی می  شود  و همکاران ما به صورت میدانی 
نیز حضور دارند تاکید کرد: هرگونه تخلفی اعم 
از امتناع عرضه و اخفا و نیز گرانفروشی داشته 
باشند به شدت برخورد می شود.حسن پور گفت: 
سازمان  و  اصناف  اتاق  دادستانی،  همکاری 
صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و در صورت 
تخلف فاحش در صورت لزوم اقدام به تعطیلی 
واحد می  کنیم .  وی گفت: شهروندان عالوه بر 
 ۳۲۵۲۳۱۶۱ شماره  با  می توانند   ۱۲۴ شماره 
تماس گرفته و هرنوع تخلف را اطالع دهند تا با 

قید فوریت رسیدگی شود.
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صبر مادران شهدا پایه های انقالب را مقاوم تر کرده است
مادران  ایثار  بنیاد شهید دهلران گفت: شکوه  رئیس 
ایثار،  و  صبر  اسوه های  عنوان  به  شهدا  معظم 
از  مقاوم تر  را  اسالمی  مقدس  انقالب  این  پایه های 

پیش ساخته است.

محمود خدائی با مادر شهید معظم »نصراهلل آبساالن« 
دیدار کرد. در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
الهام از آموزه های  با  شهدا، گفت: مادران معظم شهدا 
ترین  شایسته  انجام  به  شرایط  سخت ترین  در  دینی 

برومند  و  رشید  فرزندان  و  پرداختند  خویش  رسالت 
این  ایثار  شکوه  افزود:  وی  کردند.  انقالب  تقدیم  را 
مقدس  انقالب  این  پایه های  ایثار،  و  صبر  اسوه های 

اسالمی را مقاوم تر از پیش ساخته است.

خبــریادداشت
صنعت گردشگری در کردستان 

مغفول مانده است
فردین کمانگر/ روزنامه نگار

رسمی  مرز  از  خارجی  گردشگری  هزاران  ورود 
که  است  موضوعاتی  از  یکی  مریوان  باشماق 
ایجاد  کنشگران  ذهن  در  را  متعددی  پرسش های 
تعداد  این   از  کردستان  اقتصاد  سهم  که  کرده 
گردشگر چقدر است؟ پرسشی که پاسخ آن می تواند 
رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان را به دنبال 

داشته باشد.
وابسته  اقتصاد کشور  تاکنون  در چند دهه  گذشته 
به نفت بوده و هست و در شرایط کنونی که شاهد 
اقتصاد کشور  و  نفت کشور هستیم  بازار  در  رکود 
دچار نوسانات شده است صنعت گردشگری می تواند 
اساس  بر  باشد  اقتصادی  مشکالت  گشای  گره 
از  نفر  هزار  چندین  ساالنه  رسمی  غیر  آمارهای 
می کنند  سفر  ما  کشور  به  استان  رسمی  مرزهای 
تهران  پرواز  و  پرویزخان  مرز  از  تعدادی کمی  که 
سلیمانیه سفر می کنند و بیش از ۸۰درصد این تردد 
از مرز زمینی باشماق مریوان انجام می شود استان 
کردستان به عنوان مرکز اقامت و مقصد گردشگران 
دیگری  مناطق  به  استان  از  عبور  با  آنها  و  نیست 
برنامه ریزی  دلیل عدم  به  این مهم  سفر می کنند. 
و عدم توجه مسئوالن حوزه گردشگری برای ایجاد 
زیرساخت ها و ساماندهی تورلیدرها در استان است 
که بدون توجه به ظرفیت های گردشگری استان به 
ویژه بهره مندی فرودگاه سنندج جهت دایر نمودن 
و  هتل ها  و  وبیمارستان ها  سلیمانیه  سنندج  پرواز 
جاذبه های گردشگری در استان چشم پوشی کرده اند 
و سهم استان از ورود هزاران مسافر به داخل کشور 
هیچ است.به گفته کارشناسان این حوزه در صورت 
این  از  حاصله  درآمد  گردشگری،  صنعت  توسعه 
استان  عمرانی  بودجه  از  بیشتر  ۱۵درصد  صنعت 
خواهد بود و این به معنای رونق اقتصاد استان است.

نیازمند برنامه ریزی تامین امنیت  حوزه گردشگری 
گردشگران  مهم  این  تحقق  با  زیرساخت هاست  و 
رغبت بیشتری برای سفر به کشور و استان کردستان 
را خواهند داشت بنابراین با توسعه زیرساخت ها و 
دایر نمودن خط هوایی سنندج سلیمانیه و ساماندهی 
شرکت های خدمات گردشگری در استان می توان 
حوزه گردشگری استان را رونق بخشید و شاهد رشد 

اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان بود.

رییس شورای اسالمی شهر کرمانشاه در نشست با جمعی از دانشجویان 
رشته شهرسازی بر اهمیت سالمت شهروندان به عنوان محور توسعه 
شهرها تأکید کرد و گفت: شهروند سالم محور توسعه در شهرهاست و 
امروزه شهرنشینی و سالمت به یک امر مهم در عرصه مدیریت شهری 

تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر حاج غالمرضا امیری گفت: 
گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکالت پیرامون آن که به خاطر عدم 
توجه به زیرساخت ها و فقدان برنامه ریزی در سالیان گذشته بوده است 
بیش از هر زمان دیگری توجه و تمرکز بر برنامه ریزی و استراتژیهای 
مناسب، برای بهینه سازی کیفیت زندگی ساکنان شهرها را در کنار توسعه 
پایدار، ضروری کرده است.وی در ادامه با بیان اینکه امروزه اکثر شهرها 
با مباحثی همچون محیط زیست و حمل و نقل درون شهری، مواجه 
هستند افزود: آلودگی هوا و آلودگی صوتی و افزایش تولید زباله از جمله 
هشدارهایی است که جامعه شهروندی با آن مواجه شده است ضمن این 
که وظیفه مقابله با این مباحث تنها بر عهده مدیریت شهری و شهرداری ها 
نیست و دیگر دستگاه های دولتی نیز باید با حساسیت بیشتری کمک 
رسان مجموعه مدیریت شهری در این زمینه باشند.رئیس شورای اسالمی 
شهر کرمانشاه تصریح کرد: برای دستیابی به شهری انسان محور که همه 
عناصرش بر مدار سالمت و آرامش و رفاه ساکنانش استوار باشد، باید 
مشارکت تشکل های مردم نهاد و یکایک شهروندان بیشتر از هر زمان 
دیگری در برنامه ریزی های مجموعه مدیریت شهری مدنظر قرار گیرد.

امیری ادامه داد: شهرداری ها به عنوان یک نهاد مردمی باید وظیفه خود را 
برای خدمت رسانی بهتر در راستای جلب رضایت جامعه شهروندی با تکیه 
بر دانش و اطالعات به روز، برای برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب  

انجام دهند.وی بر لزوم نگاه متفاوت به مفهوم و حقوق شهروندی در 
جامعه تأکید کرد و افزود: باید تفاوت بین شهرنشین و شهروند را درک و 

برای شهر بهتر شهروندان مسئول و مطالبه گر تربیت کنیم.
رئیس شورای اسالمی شهر کرمانشاه همچنین با بیان اینکه شهروند جدا 
از شهر نیست گفت: مفهوم شهروندی زمانی تحقق می یابد که افراد جامعه 
عالوه بر آشنایی با حقوق شهروندی و اجتماعی بتوانند از فرصت های 
پیش رو در شهر برای تفریح، کار ، آموزش و پیشرفت های اقتصادی و 
اجتماعی نهایت استفاده را ببرند و عالوه بر آن نسبت به محیطی که در 
آن زندگی می کنند احساس مسئولیت و مشارکت داشته باشند و خود را 
در برابر آن و حقوق شهروندی مسئول بدانند. وی گفت: مدیریت شهری 
باید با باال بردن توانمندی های خود در عرصه شهری برای بستر سازی 
کند.امیری   ریزی  برنامه  شهروندی  جامعه  و  اجتماعی  عدالت  مناسب 
افزود: در بحث توسعه پایدار باید شهروندان در مرکز توجه قرار گیرند و 
زمینه مشارکت همگانی با توجه به شرایط و وضع موجود فراهم شود.وی 
یادآورشد: شورای اسالمی شهر به عنوان پارلمان محلی تمام تالش خود 
را به کار برده است تا با ارائه مدلی کارآمد و قابل اجرا، بستری مناسب و 
علمی را با توجه به ظرفیت های شهری برای رسیدن به توسعه  همه جانبه 
فراهم نماید.رئیس شورای اسالمی شهر کرمانشاه در پایان تصریح کرد: 
کمیسیون های تخصصی شورای اسالمی شهر با دعوت از صاحبنظران 

تمام تالش خود را برای تحقق این امر مهم به کار گرفته است.

رئیس شورای اسالمی شهر کرمانشاه: 

شهروند سالم محور توسعه شهر است

رئیس ستاد انتخابات استان همدان از اتمام شمارش 
آراء در ۶ حوزه انتخابیه استان خبر داد و گفت: از 
حوزه   ۶ کنون  تا  همدان  استان  انتخابیه  حوزه   ۷

انتخابیه تعیین تکلیف شده است.
جمع  در  اسفند  سوم  شنبه  آزادبخت  مصطفی 
در  مشارکت  میانگین  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
انتخابات مجلس در استان همدان حدود ۴۵ درصد 

است که نسبت به میانگین کشوری باالتر است.
در  سالم  انتخابات  از  یکی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بازرسی  سیستم  کرد:  تصریح  شد،  برگزار  کشور 
امکان هرگونه تخلف را در انتخابات به صفر رسانده 
است. وی با بیان اینکه در استان همدان ۱۴۰ نامزد 
در انتخابات مجلس رقابت داشتند، افزود: در استان 
همدان یک میلیون و ۴۰۴ هزار و ۷۳۰ نفر واجد 
اشاره  با  آزادبخت  داشت.  وجود  دادن  رأی  شرایط 
به اینکه در شهرستان مالیر از ۲۳ نامزد انتخابات 

به  نژاد«  بیگی  هادی  و  آزادیخواه  »احد  مجلس 
مجلس راه یافتند، ادامه داد: در مالیر احد آزادیخواه 
با ۳۶ هزار و ۴۷۸ رأی و هادی بیگی با ۲۲ هزار و 
۵۳ رأی به مجلس راه یافتند.وی با اشاره به اینکه 
در مالیر ۲۳۱ هزار و ۹۵۷ نفر واجد شرایط رأی 
بودند که میزان آراء مأخوذه از این تعداد ۸۵ هزار و 
۴۸۱ رای بوده است، یادآور شد: میزان مشارکت در 
شهرستان مالیر ۳۶.۸ درصد بوده است. آزادبخت 
در  مجلس  انتخابات  نامزد   ۱۴ وجود  به  اشاره  با 
رأی  شرایط  واجدین  تعداد  کرد:  تصریح  نهاوند، 
این  در  که  بوده  نفر  و ۶۹۸  هزار  نهاوند ۱۴۳  در 
شهرستان ۷۶ هزار و ۵۳۵ رأی اخذ شد.وی با بیان 
اینکه میزان مشارکت در نهاوند ۵۳.۳ درصد بوده 

ادامه داد: در این حوزه »علیرضا شهبازی«  است، 
با ۱۸ هزار و ۵۸۸ رأی به مجلس راه یافت. وی با 
اشاره به اینکه در تویسرکان ۱۰ نامزد باهم رقابت 
داشتند، بیان کرد: تعداد واجدین شرایط رأی در این 
شهرستان ۸۳ هزار و ۵۴۷ نفر است که ۳۹ هزار و 
این حوزه اخذ شده است.رئیس ستاد  ۳۳۷ رأی در 
انتخابات استان همدان با اشاره به وجود ۱۰۰ شعبه 
اخذ رأی در این حوزه و با بیان اینکه درصد مشارکت 
است،  بوده  درصد   ۴۷.۱ تویسرکان  شهرستان  در 
ادامه داد: »محمدمهدی مفتح« با ۱۶ هزار و ۲۵۸ 
رأی در تویسرکان به مجلس یازدهم راه یافت.وی با 
بیان اینکه در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ ۲۲ 
نامزد انتخاباتی با یکدیگر رقابت داشتند، خاطرنشان 

کرد: تعداد واجدین شرایط در حوزه انتخابیه بهار و 
کبودراهنگ ۱۹۲ هزار و ۳۶۸ نفر بوده و تعداد آراء 
بوده  رأی   ۸۸۴ و  هزار   ۱۰۸ حوزه  این  در  مأخوذه 
است. آزادبخت میزان مشارکت در حوزه انتخابیه بهار 
و کبودراهنگ را ۵۶.۶ درصد دانست و بیان کرد: در 
حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ »عیسی جعفری« با 
۳۶ هزار و ۸۸۴ رأی راهی بهارستان شد.وی با اشاره 
به رقابت هشت نامزد انتخاباتی در شهرستان اسدآباد 
یادآور شد: تعداد واجدین شرایط رأی در شهرستان 
اسدآباد ۷۹ هزار و ۶۹۲ نفر بوده که در این حوزه ۴۸ 

هزار و ۶۸۳ رأی اخذ شده است.
 رئیس ستاد انتخابات استان همدان با اشاره به وجود 
۱۱۰ شعبه اخذ رأی در این حوزه، میزان مشارکت 
گفت:  و  کرد  اعالم  درصد   ۶۱.۱ را  اسدآباد  مردم 
به  رأی   ۱۱۱ و  هزار   ۲۶ با  سرمدی«  »کیومرث 

مجلس یازدهم راه یافت.

مشارکت ۴۵ درصدی  همدانی ها در انتخابات
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: امیدواریم در سال ۹۹ کمبودهای 
لرستان در حوزه پزشکان متخصص رفع شود و دیگر معضلی به نام کمبود 

پزشک متخصص را نداشته باشیم.
اینکه  به  اشاره  با  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  نیکبخت  محمدرضا 
پرداخت های پزشکانی که ۱۲ ماه عقب بود، االن ۷ ماه عقب است و مطالبات 
آنها را تا خرداد نیز پرداخت کرده ایم، اظهار داشت: پرداخت کارانه پرستاران را 
تا پایان تیر داشته ایم.وی با بیان اینکه سعی کرده ایم حق التدریس اساتیدی 
را که در دانشگاه تدریس می کنند بدهیم که در این رابطه مطالبات معوقه یک 
و نیم ساله آنها را پرداخت کردیم، تصریح کرد: فراخوان جذب ۳۶ عضو هیئت 

علمی را نیز داده ایم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه امسال در جذب پزشکان 
متخصص خوب عمل کردیم، افزود: امیدواریم در سال ۹۹ کمبودهای لرستان 
در حوزه پزشکان متخصص رفع شود و دیگر مضلی به نام کمبود پزشک 
در  که  متخصصانی  اینکه  به  اشاره  با  باشیم.نیکبخت  نداشته  را  متخصص 
لرستان هستند بهترین اند، بنابراین از مردم می خواهیم وقت و پول خود را 
صرف مراجعه به پزشکان استان های دیگر نکنند، گفت: تعداد زیادی از این 
پزشکان در کلینیک های دولتی کار می کنند.وی یادآور شد: من نمی خواهم 
بگویم هیچ تخلفی در حوزه سالمت و درمان صورت نمی گیرد اما میزان آن 
کم است، اگر کسی بوده که زیرمیزی گرفته بسیار مختصر و کم بوده و با 
شدت هم برخورد کرده ایم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش 
اینکه در بخش بهداشت کارهای خوبی در  با بیان  دیگری از سخنان خود 
استان صورت گرفته است، تصریح کرد: همین که آمار مرگ و میر مادران 
باردار در استان اینقدر پایین است و به دو نفر در سال ۹۸ رسیده است یک 
موفقیت بزرگ است؛ این امر ناشی از فعالیت مراکز بهداشت فراگیر در استان، 

فعالیت خوب اورژانس هوایی، تعدد متخصصان زنان و … است و۴۴۴ سورتی 
پرواز در سال داشته ایم تا بیماران، مجروحان و مادران باردار منتقل شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: مجوز راه اندازی یک داروخانه در 
محله »پشت بازار« خرم آباد را صادر می کنیم تا مردم این منطقه از خدمات 
دارویی الزم برخوردار شوند.وی خطاب به معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: شما هم در کمیسیون مربوطه برای صدور 
مجوز داروخانه محله پشت بازار باید رأی مثبت بدهید و داروخانه هم باید راه 
اندازی شود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد :۳ متقاضی هم 
برای ایجاد داروخانه وجود دارد و خواهش می کنم پیگیری شود و بررسی الزم 

صورت گیرد.
* تعرفه های خدمات دندانپزشکی در حال تنظیم است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به وضعیت جذب نیرو در 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: برای جذب نیرو در یک ارگان نیاز 
به مجوز است، تمام نیروهای طرحی را وارد بیمارستان ها کرده ایم و االن 
نیرویی در نوبت طرح نداریم اما همچنان به نیرو در مراکز درمانی نیازمندیم 
ومجوز جذب ۸۰ نیروی پرستار را گرفته ایم که در ۱۸ مرکز درمانی استان 
آنها را توزیع می کنیم.عباس پزشکی با بیان اینکه در حوزه دندانپزشکی تعرفه 
مصوبی در سطح وزارت بهداشت وجود نداشت، تصریح کرد: دکتر جان بابایی 
معاون درمان وزارت بهداشت دستور دادند این تعرفه ها مشخص شود و االن 
تعرفه های دندانپزشکی در حال تنظیم است و به محض ابالغ به حوزه درمان 

آنها را به مطب ها ابالغ می کنیم و نظارت های الزم را نیز اعمال می کنیم. 
* هپاتیت A در روستای »جوجه حیدر« کنترل شد

با  نشست  در  لرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون  یاراحمدی  اکبر  علی 
خبرنگاران با اشاره به مراکز ضایعاتی در سطح خرم آباد و مسائل بهداشتی که 
برای مردم ایجاد می کند، اظهار داشت: در شهرستان خرم آباد ۵۷ ضایعاتی 
داشته ایم که ۱۷ مورد از آنها را در منطقه اسد آبادی پلمب کرده ایم.وی با 
بیان اینکه متأسفانه ضایعاتی ها جزو هیچ صنفی نیستند، پروانه ندارند و باید 
اساسًا در خارج از شهر باشند، تصریح کرد: ما از دادستانی و شهرداری خواسته 
ایم این ضایعاتی ها را جمع آوری کنند، قانون به ما اجازه برخورد نمی دهد، 
باید شهرداری ها و صنوف در این رابطه کار کنند.سرپرست معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
وضعیت بهداشتی روستای »جوجه حیدر« و ابتالی برخی از اهالی این روستا 
به بیماری هپاتیت A گفت: بیماری هپاتیت A از طریق آب و غذای آلوده 
منتقل می شود، این روستا یکسری چاه آب دارد که مردم در زمان کمبود آب 
از این چاه ها استفاده می کردندواین چاه های آب آلوده شده اند و همین عامل 

بروز بیماری شده است.

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: بایــد ایــن احســاس از مــردم 
لرســتان جــدا شــود کــه پروژه هــای اســتان اولویــت نــدارد 

و آن هــا را در تعطیلــی و عــدم تقــدم گذاشــته ایم.
مقاومتــی  اقتصــاد  ســتاد  نشســت  در  اســالمی  محمــد 
لرســتان بــا اشــاره بــه پــروژه راه آهــن دورود- خــرم آبــاد 
ــروژه  ــن پ ــراردادی ای ــکل ق ــه مش ــه اینک ــه ب ــت: باتوج گف
حــل شــده اســت گفــت: بایــد بــه رونــد اجــرا ســرعت 
ــروژه هــم حــل شــود  ــاری پ بخشــیده شــود و مشــکل اعتب
و پــروژه فعال تــر شــود.وی در خصــوص پــروژه آزادراه 
ــاس از  ــن احس ــد ای ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــز ب ــرد نی بروج
مــردم لرســتان جــدا شــود کــه ایــن پــروژه اولویــت نــدارد 
و آن را در تعطیلــی و عــدم تقــدم گذاشــته ایم، افــزود: 

ــک دارد. ــدم ی ــروژه تق ــن پ ای
وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه پــروژه چهارخطــه خــرم 
آبــاد- کوهدشــت و مشــکالت آن نیــز گفــت: قیــر و اعتبــار 
ــاز پــروژه را کمــک می کنیــم و پــروژه در اولویــت  مــورد نی

ــرد. ــرار می گی ق
اســالمی خطــاب بــه خالقی مدیرکل راه و شهرســازی لرســتان 
یــادآور شــد: شــخصاً پــروژه چهارخطــه کوهدشــت را دنبــال 
کنیــد.وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه پــروژه راه 
خــرم آبــاد- پلدختــر اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: بــرآورد 
اعتبــار مــورد نیــاز ایــن پــروژه هــزار میلیــارد اســت و کار 

بســیار بزرگــی اســت.

ــا احــداث ایــن مســیر  وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: ب
ــد  ــرار می مان ــردم برق ــت م ــتاها و معیش ــال روس ــم اتص ه
ــان  ــی اســت و از خــروش کشــکان در ام و هــم محــور ایمن

اســت.
اســالمی بــا بیــان اینکــه ایــن جــاده قدیــم و بســیار زیبــا و بــا 
ســابقه تاریخــی پلدختــر بــه خــرم آبــاد را احــداث می کنیــم 
بــه 85 کیلومتــر کاهــش  نیــز  و 95 کیلومتــر طــول آن 
ــد، تصریــح کــرد: ایــن مســیر یــک جــاده درجــه یــک  می یاب

خواهــد شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای آزادراه پــل زال چقــدر زجــر 
ــوص  ــا، در خص ــا و رانش ه ــوص ریزش ه ــیدیم در خص کش
ــر  ــه خاط ــم ب ــد کرده ای ــا تاکی ــر م ــاد- پلدخت ــور خــرم آب مح
ــی  ــن شناس ــات زمی ــه مطالع ــت منطق ــی و باف ــن شناس زمی
ــه  ــازی رودخان ــن س ــزود: ایم ــود، اف ــام ش ــق انج ــالً دقی کام
کشــکان نیــز از ســوی شــرکت آب منطقــه ای در حــال انجــام 
اســت و امیدواریــم بتوانیــم جــاده را بخوبــی احــداث کنیــم 

ــی الزم را داشــته باشــیم. و اســتفاده عملیات
* پـروژه 6.6 هکتـاری طـرح اقدام ملی مسـکن در خرم آباد 

کلنگ زنی شـد
ــز  ــکن در مرک ــی مس ــدام مل ــرح اق ــاری ط ــروژه 6.6 هکت پ
و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون  حضــور  بــا  لرســتان 

شــد. کلنگ زنــی  اســتانی  مســئوالن 
در مراســمی بــا حضــور محمــود محمــودزاده معــاون مســکن 
و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی، اســتاندار لرســتان، 
مســئوالن  دیگــر  و  لرســتان  و شهرســازی  راه  مدیــرکل 
اســتانی، پــروژه 6.6 هکتــاری طــرح اقــدام ملــی مســکن در 

ــاد کلنــگ زنــی شــد. خــرم آب
ایــن پــروژه 870 هکتــاری در زمینــی بــه مســاحت 6.6 
ــاد  ــرم آب ــه« خ ــوده »کرگان ــت فرس ــا باف ــوار ب ــار همج هکت
کلنــگ زنــی شــد.پروژه مذکــور در قالــب مجتمــع مســکونی، 
تجــاری، آموزشــی، ورزشــی و درمانــی تعریــف شــده اســت 
ــد  ــداث 426 واح ــامل اح ــه ش ــت آن ک ــاز نخس ــروز ف و ام

ــد. ــاز ش ــود آغ ــکونی می ش مس
شــرکا،  آورده  محــل  ســه  از  پــروژه  ایــن  مالــی  تأمیــن 
ــرکا  ــهم ش ــای س ــروش واحده ــش ف ــی و پی ــهیالت بانک تس

پیــش بینــی شــده اســت.

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

اولویت است در  لرستان  پروژه های 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

کمبود پزشک متخصص در لرستان سال ۹۹ حل می شود

حاتم شاکرمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تشکل های 
کارگری و کارفرمایی لرستان که در محل سالن اجتماعات اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با تبریک دهه فجر اظهار کرد: جامعه کارگری 
همواره از اقشاری هستند که همراه خوبی برای نظام و امام راحل بودند و قبل 

از همه اقشار جامعه برای به ثمر رسیدن انقالب اسالمی وارد عرصه شدند.
وی اضافه کرد: در جبهه های جنگ و دفاع مقدس نیز جامعه کارگری یا در 
خط مقدم بودند یا در امر رونق تولید تالش داشتند و کارنامه درخشانی در دفاع 

از ارزش های انقالب اسالمی دارند.
امروز جامعه کارگری  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
چرا  دارد  قرار  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  از  دفاع  مقدم  در صف 
که روش تهاجم دشمن تغییر کرده و به سمت اقتصاد ماست، افزود: چرا که 
تاثیر می گذارد.  متغیرهای اقتصادی خیلی سریعتر روی کیفیت زندگی مردم 
وی با اشاره به اینکه امروز بخاطر ایجاد تنگناها برای مردم به تحریم اقتصادی 
روی آوردند و  تضعیف جامعه تولید کشور از اهداف استراتژیک دشمن است، 
عنوان  به  اقتصادی   تحریم  مقابل  در  کارگری  جامعه  و  کارفرمایان  گفت: 
افسران جبهه اقتصاد مقاومتی هستند که با تالش، اتحاد، انسجام و همدلی 
از این مقطع عبور خواهند کرد. شاکرمی درباره اقتصاد لرستان با بیان اینکه 
در این استان بهره وری در حوزه تولید پایین است، خاطر نشان کرد: یکی از 
مشکالت لرستان در این امر خالصه شده است و این حوزه منحصرا مربوط به 
بخش صنعت نیست؛ در بخش صنعت ۲۶ واحد تعطیل و نیمه تعطیل داریم 
و بیش از ۵۰۰۰ کارگر در این واحدها دچار حقوق معوق شدند و این نشان 
می دهد که واحد صنعتی در استان با حداقل ترین ظرفیت کار می کنند.معاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در سیل امسال از کل کشور ۲۰ 
میلیارد تومان کاال را جمع آوری کرده و به ستاد استان ارسال کردیم، گفت: در 
امر اشتغال نیز توانستیم ۱۵۰میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت مازاد بر سهم 
استان بگیریم و با امضای وزیر به بانکهای استان ابالغ شد؛ البته از این رقم 
۵۰ میلیارد تومان فقط برای مناطق سیل زده است.شاکرمی با اشاره به اینکه 
برخی  کرد:  تصریح  است،  رودخانه ای  برکشاورزی  مبتنی  لرستان  کشاورزی 
جاها حوادثی مانند سیل می آید و تبدیل به فرصت می شود؛ بخش کشاورزی 

استان می توانست سیل را تبدیل به یک فرصت کند.
* ۱۳۰۰ واحد صنعتی کشور، در آستانه بحران 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه لرستان 
از آن عدم سرمایه  نیافتگی دارد که بخشی  یک ضعف کهنه ای در توسعه 
گذاری بوده اما بخش دیگر آن کاهش بهره وری در حوزه کار و تولید است، 

اظهار داشت: در بحث استفاده از سرمایه های فیزیکی هم از بهره وری خوبی 
بهره مند نیستیم. باید فکری کرد و حداقل کارگروهی برای این منظور تشکیل 
کشور  در  صنعتی  دار  مشکل  واحدهای  در خصوص  اینکه  بیان  با  شود.وی 
لرستان  به  مربوط  آنها  از  مورد   ۳۸ که  داریم  بحران  آستانه  در  واحد   ۱۳۰۰
است، تصریح کرد: ۵۸۰۰ نفر در این واحدها مشغول هستند که بین ۲ تا ۳ 
ماه و گاهی ۵ ماه است حقوق نگرفته اند.شاکرمی در بخش دیگری از سخنان 
خود به خسارات سیل لرستان اشاره کرد و افزود: کشاورزی لرستان مبتنی بر 
کشاورزی رودخانه ای است که باید تغییر یابد. اگر کسی دیگر به جای ما بود 
تهدید سیل را تبدیل به فرصت می کرد و کشاورزی رودخانه ای را به صنعتی 
کرد:  عنوان  است.وی  نگرفته  صورت  استان  در  اقدام  این  اما  می داد  تغییر 
امید می رود در حوزه کشاورزی با آموزش ها، حمایت ها و برنامه های راهبردی 
معیشت  درصد   ۸۰ تا   ۷۰ دهیم؛  نجات  رودخانه ای  کشاورزی  از  را  لرستان 
روستاییان متکی بر بخش کشاورزی است.وی ادامه داد: تهاجم دشمن علیه 
کشور همواره وجود دارد که اکنون روش آن تغییر کرده، به سمت اقتصاد سوق 
داده شده و فشار اقتصادی بیش از هرچیزی بر روزمره مردم از جمله قشرکارگر 
وارد شده است وکارگران و کارفرمایان به عنوان افسران جبهه اقتصاد مقاومتی 
با تالش، اتحاد و وحدت خود می توانند مشکالت اقتصادی را برطرف کنند.

شاکرمی با اشاره به اینکه ۳۱۰ تشکل کارگری و کارفرمایی فعال در لرستان 
و  داشته  رشد خوبی  استان   این  در  کارگری  تشکل ها  داد:  ادامه  دارد  وجود 
باتوجه به اینکه ۲درصد نسبت به میانگین کشوری عقب است اما نسبت به 
سال های گذشته شاهد افزایش عملکرد در این حوزه هستیم.وی اضافه کرد: 
قرارداد موقت کارگری اجتناب ناپذیر است و در دنیا کار به سمت این موضوع 
پیش می رود اما قراردادهای کار، حذف شدنی نیست و باید آن را مدیریت کرد.

* ۶۰ درصد دعاوی کارگری لرستان منجر به سازش شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در این نشست  با اشاره به اینکه 
امسال  ۶هزارو ۱۰۴ دادخواست دعوی گزارش شد گفت: بیش از ۶۰ درصد 
دعوی کارگری و کارفرمایی استان با سازش برطرف شده است.اظهار داشت: 

دهه فجر فرصتی مناسب برای بیان عملکرد و خدمات نظام است.
تعاملی  فضای  یک  در  استان  کارفرمایان  و  کارگران  گفت:  آشتاب  علی 
همکاری دارند اما شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحریم های ظالمانه دشمن 
مشکالت  این  تولید،  و  کار  مجموعه  تحمل  و  صبر  با  باید  و  است  سخت 
برطرف شود.وی ادامه داد: رونق تولید به عنوان شعار سال در دستور کار این 
دستگاه  بوده  و با به کارگیری عوامل موثر و تدبیر استاندار لرستان اقدامات 
مثبتی انجام گرفته است.وی بیان کرد: اکنون ۲هزار و ۸۰۰ تعاونی در لرستان 
تسهیلگری  در  دولت  و  دارند  ویژه  همکاری  عوامل  مجموعه  دارند،  فعالیت 
شرایط تالش می کند. آشتاب اضافه کرد: در هیچ مقطع تاریخی به این میزان 
روابط  ساماندهی  نداشت همچنین  وجود  تولیدی  واحدهای  بحث  در  مشوق 
کار پوشش مناسبی برای تامین امنیت شغلی برای کارگران می باشد. مدیرکل 
تعاون و کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: ۳۱۱ تشکل کارگری و کارفرمایی 
وجود دارد که آموزش برای این قشر همواره در دستور کار است که در این 
راستا یکهزارو ۱۹۴ نفر ساعت آموزش ارایه شد.آشتاب بیان کرد: تولید رقابتی 
اشکاالت  و  ایرادات  از  باید  اما  بوده  واحدها  کار  دستور  در  پسند  مشتری  و 
جلوگیری کنیم که امسال هفت هزار و ۶۷۷ مورد بازرسی صورت گرفته است 
امسال ۳۷ درصد  باید منجر به کاهش حوادث شود که  بازرسی ها  وخروجی 

کاهش ثبت شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
۵ هزار کارگر در واحدهای تولیدی لرستان حقوق معوقه دارند

اسـتاندار کرمانشـاه در نشست شـورای پدافند غیرعامل گفت: تمام دستگاه 
هـای اجرایـی موظـف بـه همـکاری با دانشـگاه علوم پزشـکی بـه منظور 

انجـام اقدامـات پیشـگیرانه برای مبـارزه بیماری کرونا ویروس هسـتند.
بـه گـزارش واحد خبر اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل اسـتانداری 
کرمانشـاه؛ هوشـنگ بازوند بـا بیان اینکـه تاکنون هیچ گونه مـورد مثبتی 
از ابتـال بـه بیمـاری کرونا ویـروس در کرمانشـاه گزارش نشـده اسـت، از 
تهیـه امکانـات الزم بـرای پیشـگیری خبرداد و اظهار داشـت: مـردم توقع 
دارنـد واقعیـت هـای موجـود در کمتریـن زمان ممکـن از طریق شـورای 
 اطالع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی منتشـر شـود و بر این اساس اعالم

 مـی کنیـم کـه تمامی اخبار در رسـانه هـای معتبر به اطالع مـردم خواهد 
رسـید. اسـتاندار کرمانشـاه مسـوولیت ویـژه دانشـگاه علـوم پزشـکی در 
حوزه اطالع رسـانی، آموزش و پیشـگیری را خاطرنشـان سـاخت و افزود: 
مسـوولیت تمـام برنامـه هـای مذکور بـر عهده دانشـگاه علوم پزشـکی و 
خدمـات بهداشـتی درمانی اسـت و تمام دسـتگاه های اجرایـی نیز موظف 
بـه اجرای دسـتورالعمل هـا و مصوبات در بازه زمانی تعیین شـده هسـتند. 
وی تصریـح کرد: با تمهیدات اندیشـیده شـده در شـوراي پدافند غیرعامل 
و دانشـگاه دانشـگاه علوم پزشـکي و خدمات بهداشـتي درماني هم اکنون 
تیـم هـاي مراقبـت مـرزی بـرای غربالگـری مسـافران حضـور دارنـد و 
اقدامـات الزم بـرای امـر پیشـگیري و مبـارزه بـا ایـن ویـروس در حـال 
انجام اسـت. مقام ارشـد اسـتان مشـارکت مـردم را در اجـرای توصیه های 
بهداشـتی و پیشـگیرانه بسیار ضروری دانسـت و تأکید کرد: از مردم ضمن 
رعایـت تمـام اصول بهداشـتی توقع داریـم از دامن زدن به شـایعه پراکنی 
هـای و انتشـار اخبـار در فضـای مجازی جـداً خـودداری نماینـد و با بهره 
منـد از توصیـه های بهداشـتی در پیشـگیری از شـیوع این بیماری کوشـا 
باشـند.بازوند در پایان این نشسـت به نقش بسـیار مهم آموزش در تقویت 
فرهنـگ پیشـگیری اشـاره کـرد و بیـان داشـت: بحـث آمـوزش را جدی 
پیگیـری نمایـد و بـا توجه به اینکه خوشـبختانه مـوردی هم نداریـم یقینًا 
بـرای افزایـش سـطح ارتقـاء و آگاهی مردم نسـبت به شـیوه هـای مقابله 

بـا بیمارهـای واگیـر موثر خواهـد بود.

استاندار کرمانشاه:
دستگاه های اجرایی موظف به اجرای دستورالعمل پیشگیری از شیوع کرونا هستند 


