رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛
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مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:

۷۶درصدواحدهایروستایی
لرستانبازسازیشد
استاندار بیان کرد؛
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با حضور جمعی از مسئوالن؛

آموزش دانشآموزان لرستانی با
رعایت دستورالعملهای بهداشتی

آیین کلنگزنیپروژه پلجدیدماسور برگزار شد
آیین کلنگ زنی و آغاز اجرای پروژه پل جدید ماسور با حضور موسی خادمی،
استاندار لرستان ،محمدشریفی مقدم شهردار خرم آباد ،رئیس و اعضای
شورای اسالمی شهر ،طوالبی فرماندار و دیگر مسئوالن استانی در محل اجرای این

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی

پروژه برگزار گردید.
به گزارش جامجم موسی خادمی استاندار لرستان ،در این مراسم با اشاره به آغاز
عملیات عمرانی این پروژهها ،گفت :تمامی طر حهای آسیب دیده از سیل سال گذشته
استان مانند پلها تامین اعتبار شده اند .وی اظهار داشت :پلهای استان بخش

کشت  ۲۳۴هزار هکتار گندم در لرستان

عمدهای از این طر حها را به خود اختصاص داده که برخی از آنها در حال بازسازی است
2

و عملیات اجرایی سایر آنها بزودی آغاز میگردد.
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مدیر کل بیمه سالمت لرستان:

در هفته دولت؛

مدیرکل شیالت لرستان:

صدور دفترچه درمانی برای  ۳۵هزار
مددجوی کمیته امداد لرستان

پل بهداری خرم آباد به بهره برداری
رسید

مجتمع  ۶هزار تنی پرورش ماهی
آماده واگذاری به بخش خصوصی
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منبع :خبرگزاری ایرنا

اســتان پیش بینی کرد؛
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان لرستان

پیشبینی کشت ۲۳۴هزار هکتار گندمدر لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد :گندم یکی از
محصوالت اساسی کشاورزی در سطح کشور بوده که تاکنون
سهمیه کشت آن به استان لرستان ابالغ نشده است.
به گزارش جامجم به نقل از ایسنا اسفندیار حسنیمقدم ادامه داد:
بر اساس سابقه سالهای گذشته پیشبینی میشود سهمیه

کشت این محصول در استان طی سال زراعی جاری  ۲۳۴هزار
هکتار باشد .وی افزود :پیشبینی میشود سطح زیر کشت گندم
در لرستان طی سال زراعی  1399-1400به ۴۶هزار هکتار گندم آبی و
 ۱۹۴هزار هکتار گندم دیم برسد .رئیس سازمان جهاد کشاورزی
ً
لرستان خاطرنشان کرد :امسال قطعا برای کشت گندم همین

خبر
مدیرکل کمیته امداد استان اعالم
کرد؛

اختصاص  ۲۲میلیارد تومان برای
تسهیالتاشتغالزاییکوهدشت

مدیرکل کمیته امداد لرستان گفت :درصدد
ش از  ۲۲میلیارد تومان را در
هستیم که امسال بی 
حوزه تسهیالت اشتغالزایی برای کوهدشت جذب
کنیم.
به گزارش جامجم جاسم محمدی فارسانی در
ستاد توسعه که در فرمانداری این شهرستان
برگزار شد ،اظهار داشت :در سال گذشته در
کوهدشت حدود  500شغل توسط کمیتهامداد
ایجاد و 15میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی
نیز سرمایهگذاری شدهاست .وی با بیان اینکه
درصدد هستیم که امسال حدود  22میلیارد و 100
میلیون تومان را در حوزه تسهیالت اشتغالزایی
برای کوهدشت جذب کنیم ،افزود :عالوهبر کار ما
بنیاد مستضعفان نیز یکی از نقاط هدفش را در
این شهرستان قرار دادهاست و ما بهعنوان رابط
برای اجراییشدن اهداف در خدمت مردم هستیم.
مدیرکل کمیتهامداد امامخمینی(ره) لرستان با
تأکید بر اینکه امیدواریم برای امسال  600تا 650
شغل را در کوهدشت ایجاد کنیم ،عنوان کرد:
راهاندازی پنلهای خورشیدی ،گلخانههای کوچک
زودبازده و کارگاه نان کامل را در برنامه توسعه این
شهرستان در دستور کار داریم .کوروش خسروی
رئیس شعبه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
در لرستان نیز در این جلسه بیان کرد :بنیاد برکت
یکی از زیرمجموعههای ستاد اجرایی فرمان امام
(ره) بوده و جامعه هدف ما روستاییان است.
وی با بیان اینکه بنیاد برکت  40میلیارد تومان
در کوهدشت سرمایهگذاری کرد ه است ،افزود:
 22صندوق توسعه روستایی در این شهرستان و
روستاهای هدف داریم .رئیس شعبه ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) در لرستان عنوان کرد:
بنیاد برکت از سال  1397تاکنون در  125روستای
کوهدشت فعالیت داشته و چتر خدمات این
نهاد در کل این شهرستان گسترده شدهاست.
وی بیان کرد :در کوهدشت یک مجری و دو
تسهیلگر از سوی بنیاد برکت داریم که خدمات
خود را بهصورت صددرصدی در این شهرستان
ارائه میدهند.

نمایندهولیفقیهدر لرستان:

تحصیل،زمینهساز ارتقایفرهنگی
جامعهاست

نماینده ولی فقیه در استان تحصیل را زمینه ساز
ارتقای فرهنگ جامعه عنوان کرد و گفت :نباید
اجازه داده شود که ویروس کرونا به تحصیل
دانش آموزان ضربه وارد کند.
به گزارش جامجم حجت االسالم سیداحمدرضا
شاهرخی ،در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در
دبیرستان دخترانه شکوه خرم آباد ،گفت :با توجه
به شرایط کنونی و وجود ویروس کرونا در جامعه،
رعایت پروتکلهای بهداشتی و توجه به سالمت
افراد ضروری است.
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به همه
گیر شدن ویروس کرونا در سراسر جهان اظهار
داشت :باید در شرایط کنونی با برنامه ریزی و
مدیریت صحیح از این اتفاق به عنوان یک فرصت
استفاده شود .وی در ادامه آغاز سال تحصیلی
را به دانشآموزان تبریک گفت و افزود :ارتباط
جدی با کتاب و مطالعه امر مهم توسعه و ارتقای
فرهنگی جامعه است .حجت االسالم شاهرخی
بیان کرد :دانش آموزان باید با کتاب دوست باشند
و با مطالعه ،تالش و پشتکار در ارتقای سطح علمی
خویش گام بردارند.
وی عنوان داشت :در شرایط کنونی و با توجه به
شیوع ویروس کرونا باید تالش دانشآموزان،
اولیا و معلمان در زمینه تحصیل دانش آموزان دو
برابر شود .نماینده ولی فقیه در لرستان بیان کرد:
تحصیل دانشآموزان امری مهم و ضروری برای
توسعه و پیشرفت استان و حرکت به سمت رشد
و تعالی فرهنگی است که نباید از آن غافل شد.

ً
برنامه را داریم ولی احتماال در بحث کشت گندم آبی به دلیل یک
سری مشکالت کاهش یابد .وی یادآور شد :در سال زراعی ۹۸-۹۹
بیشترین سطح زیر کشت گندم دیم استان در شهرستان نورآباد
با  ۳۷هکتار است .حسنی مقدم اضافه کرد :همچنین در سال
زراعی گذشته بیشترین سطح زیر کشت گندم آبی استان نیز در

شهرستان ازنا با  ۱۰هکتار است .رئیس سازمان جهاد کشاورزی
لرستان  اضافه کرد :با توجه به وضعیت نامناسب آب و اینکه
تخصیص آب در بخش کشاورزی در استان کم بوده تمایل
کشاورزان به سمت کشت محصوالت جایگزین با توجیه اقتصادی
نسبت به گندم است.

استاندار بیان کرد؛

آموزش دانشآموزان لرستانی با رعایت دستورالعملهای بهداشتی
استاندار لرستان گفت :در بحث آموزش و مدرسه به مردم اطمینان
میدهیم مسئوالن آموزش و پرورش همه شرایط الزم را سنجیدهاند
و اجازه نمیدهند که بچهها در معرض خطر قرار بگیرند.
به گزارش جامجم سید موسی خادمی در مراسم بازگشایی مدارس
لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت :خوشحال هستیم که
سال تحصیلی را امسال در استان لرستان آغاز میکنیم و به همه
دانشآموزان عزیز ،فرهنگیان و تمام کسانی که در آمادهسازی
مدارس ،محیطهای آموزشی و محتواهای آموزشی در سال جدید
نقش داشتند تشکر میکنم.

وی افزود :این کار به مراتب سختتر از سالهای گذشته است چون
معلمان و مدیران در حوزه آموزش و پرورش کار سختتری دارند
که امیدواریم هم دانشآموزان به وظایف خودشان عمل کنند و از
نظر تحصیل علم و دانش سال خوبی داشته باشند و هم معلمان
و مدیران بتوانند به وظایف خود عمل کنند و کار سخت آموزش و
پرورش را به روش تلفیقی که این روزها وجود دارد هم حضوری و هم
مجازی انجام دهند.
استاندار لرستان عنوان کرد :از خداوند متعال میخواهیم که هر
چه زودتر شرایط به حالت عادی برگردد و عزیزان ما در مدرسه در

کنار هم باشند چون به هر حال آموزش به این شکل حتما ناقص
خواهد بود.
حضور در کالس و مدرسه خود آثار متفاوتی دارد که امیدواریم
بزودی چنین فرصتی برای عزیزانمان فراهم شود.
وی گفت :در بحث آموزش و پرورش به مردم عزیز اطمینان
میدهیم که همه شرایط الزم را سنجیدهاند و خیالشان راحت
باشد که به هیچ وجه دوستان ما در این حوزه اجازه نمیدهند
بچهها در معرض خطر قرار بگیرند و با رعایت همه موارد الزم کار
آموزش را انجام میدهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛

خریداری  ۴۵میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای لرستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از خریداری  ۴۵میلیارد
تومان تجهیزات پزشکی برای این استان خبر داد.
به گزارش جامجم محمدرضا نیکبخت در مراسم بزرگداشت
شهیده «زهرا شیرویه» سرپرستار بخش کرونای بیمارستان
آیت اهلل بروجردی در سخنانی با بیان اینکه از طرف  ۱۳هزار
کادر بهداشت و درمان استان مأمور هستم که پیام تسلیت را
به خانواده این شهیده گرامی ابالغ کنم اظهار داشت :کسانی که
گرفتار این ویروس میشوند ،سالها گرفتار این بیماری هستند.
* پایین بودن مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران
وی با تاکید بر اینکه قسمت عمدهای از ریه بیماران درگیر این
ویروس میشود عنوان کرد :بیماران به ظاهر خوب میشوند ،اما
دیگر کوهنورد نیستند ،نمیتوانند فوتبال بازی کنند ،در کارهای
خانه خود میمانند و… ،این بیماری درد وحشتناکی را به فرد
تحمیلمیکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه همه ما
باید رعایت کنیم و بیماری هنوز تمام نشده است بیان داشت:

مردم ،مسئوالن ،بسیج و… خیلی همراهی و همکاری کردند ،ما
ً
باید حتما کاری کنیم که بیمار نشویم و اگر بیمار شویم دردسر
آن بخصوص برای افراد سن باال خیلی زیاد است.
نیکبخت با اشاره به اینکه این بیماری بزرگترین هجمه قرن
در جهان بوده است افزود :مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران کمتر
است ،بیش از  ۵۰درصد مرگ و میر کرونا در آمریکا ،برزیل و هند
است و این در حالیست که امکانات بهداشتی و درمانی زیادی
در آمریکا وجود دارد.
* احداث  ۶۰تخت «آی سی یو» در لرستان
وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری مانند یک کارشناس با
کرونا برخورد میکنند و در ایام محرم به دلیل رفتار ایشان بود که
جامعه پروتکلهای بهداشتی را رعایت کردند گفت :در همین
مدت با کمک مردم ،مسئوالن ،نمایندگان و… بیش از  ۶۰تخت
«آی سی یو» در استان احداث شد ،هر تخت بالغ بر یک میلیارد
تومان هزینه داشته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه ۸۱

متخصص طی این هفته وارد لرستان شده است عنوان کرد:
برای اولین بار  6متخصص «رادیولوژی» با هم برای استان جذب
شده است که چهار نفر از آنها خانم هستند.
* دریافت  ۴۵میلیارد تومان برای خرید تجهیزات پزشکی
نیکبخت با تاکید بر اینکه  ۱۲متخصص داخلی ،هشت
متخصص زنان 6 ،متخصص بیهوشی ،ارتوپدی ،چشم ،جراحی
و… برای استان جذب شده است افزود :امروز  ۷۶متخصص
پزشکی در شهرستان دورود در حال ارائه خدمات هستند.
وی بیان داشت ۴۵ :میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانکها به
دانشگاه پرداخت شده ،با کمک مسئوالن استان و تالشهای
دانشگاه وسایل مهم و ویژه پزشکی برای استان در حد کفایت
که نیاز به اعزام بیماران به استانهای دیگر نباشد در حال
خریداری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از خریداری تجهیزات
پزشکی برای بیمارستانهای شهرستانهای مختلف استان
خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطر ح کرد؛

تخصیص  ۲۰میلیارد تومان به چهارخطه خرمآباد -نورآباد
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت ۲۰ :میلیارد تومان اعتبار به چهارخطه خرمآباد
–نورآباد که قسمتی از کریدور بزرگراهی غرب کشور محسوب میشود اختصاص
یافته است.
به گزارش جامجم رضا خالقی با اشاره به آخرین وضعیت راههای لرستان اظهار کرد:
محور خرمآباد -نورآباد یکی از چهارخطههای استان به طول  ۸۵کیلومتر بوده که
تاکنون  ۶۲کیلومتر آن چهارخطه شده و بقیه مسیر در حال انجام است.
وی افزود :این محور قسمتی از کریدور بزرگراهی غرب کشور محسوب میشود و در
اعتبارات بودجهای امسال  ۲۰میلیارد تومان به آن تخصیص داده شده است.
خالقی در مورد آخرین وضعیت مسیر خرمآباد -پلدختر عنوان کرد :این محور به طول
ً
 ۹۵کیلومتر است که  ۴۰کیلومتر آن قبال چهارخطه شده بود اما به دلیل وقوع سیل
وزارت راه و شهرسازی برنامهای را تنظیم کرد تا این محور در چهار قطعه بهصورت راه
اصلی دوخطه به سمت پلدختر با ایمنی بیشتر و فاصله مناسب از رودخانه بازسازی

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:

شود .مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت :عملیات اجرایی قطعه یک محور خرمآباد
-پلدختر از سمت تنگ تیر و ویسیان به سمت معموالن از سال گذشته شروع

شده و  ۳۰۰میلیارد تومان قرارداد با قرارگاه خاتماالنبیا (س) بسته و در حال انجام کار
هستند.
خالقی اضافه کرد :قطعه چهارم محور خرمآباد -پلدختر به پیمانکار دیگری واگذار
شده و در قالب بیش از  ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار برای انجام این پروژه قرارداد بسته
شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بیان کرد :مطالعات قطعات دو و سه محور
خرمآباد-پلدختر در دست اقدام است که پس از اتمام مطالعات الزم به دست
پیمانکار سپرده میشود.
وی در مورد محور خرمآباد-سپیددشت گفت :یکی دیگر از محورهای لرستان
خرمآباد-سپیددشت به طول  ۷۰کیلومتر کار تعریض  ۱۸کیلومتر آن را در دست اقدام
بوده و بقیه مسیر در دست مطالعه است.
خالقی بیان کرد :برای این محور  ۶میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.

مدیرعامل توزیع نیروی برق استان خبر داد؛

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) خبر داد؛

۷۶درصد واحدهای روستایی لرستان بازسازی شد

افزایش پایداری شبکههای برق لرستان

اهدای  ۵۱کالس درس به آموزش و پرورش استان

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی لرستان گفت ۷۶ :درصد واحدهای مسکن
روستایی استان مقاوم سازی و بازسازی شده که امیدواریم این ضریب تا پایان امسال
به  ۸۵درصد افزایش یابد.
به گزارش جامجم مسعود رضایی اظهار داشت :حدود  ۱۵۳هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی
در روستاهای استان ساخته شد که از این تعداد  ۱۲۱هزار واحد از تسهیالت مقاوم
سازی و نوسازی بنیاد مسکن استفاده کردهاند.
وی گفت :تاکنون بیش از  ۷۶درصد از واحدهای مسکن روستایی استان بازسازی
شده و حدود  ۳۲هزار واحد دیگر نیاز به مقاوم سازی دارد که طبق برنامه و میانگین
ساالنه باید حدود  8هزار واحد در سال مقاوم میشود.
وی ادامه داد :امسال تسهیالت بازسازی روستایی از  ۴۰به  ۵۰میلیون تومان افزایش
یافته که در این راستا بیش از پنج هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی از این وامها استفاده
میکنند .مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی لرستان اضافه کرد :همچنین تمام
واحدهای خسارت دیده از سیل ارزیابی شده و برخی واحدهای آسیب دیده منطقه
کرگانه خرم آباد دارای مشکالتی هستند که تاکنون به  ۵۸واحد از این منازل را که امکان
دریافت تسهیالت داشتند وام پرداخت شده است.

 40دستگاه سکشن الیزر(قطع کننده خطوط  20کیلوولت) طی  7روز در نقاط مختلف استان
لرستان بر روی شبکههای توزیع برق نصب شد.
به گزارش جامجم به نقل از دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق لرستان ،مدیر عامل
شرکت توزیع برق استان اظهار داشت :در یک اقدام جهادی  40دستگاه سکشن الیزر در
مدیریتهای توزیع برق خرم آباد1و  ،2پلدختر ،الیگودرز ،چگنی ،نورآباد و کوهدشت بر روی
شبکه نصب و راه اندازی شد .فریدون خودنیا با اشاره به اینکه در فاز اول ،این پروژه موجب
جذب  65میلیارد ریال اعتبار شد ،گفت :این مبلغ از محل اعتبارات بازسازی شبکههای برق
خسارت دیده از سیالب فروردین  98تأمین شده است.
وی افزود :در فاز دوم نیز مقرر گردیده  10دستگاه دیگر در نقاط مختلف استان نصب گردد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه این اقدام توسط پرسنل شرکت صورت
گرفته ،ابراز داشت :نصب اصولی این دستگاهها نیاز به داشتن مهارت و دانش فنی باالیی
دارد که خوشبختانه نیروهای پرتالش شرکت در این امر موفق عمل نموده و عالوه بر صرفه
جویی در هزینهها در سریعترین زمان ممکن( 7روز ) اقدام به نصب و راه اندازی آنها نمودند.
خودنیا مزایای استفاده از این تجهیزات را اتوماسیون شبکههای توزیع برق ،افزایش پایداری
و کاهش مدت زمان خاموشیهای احتمالی برشمردند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) در جلسه مشترك سپاه استان با آموزش و
پرورش لرستان كه در سالن جلسات دفتر فرماندهي پادگان امام حسين(ع) خرم
آباد برگزار شد ،گفت :به لحاظ ضرورت سبک آموزشی و مقابله با بیماری کرونا در حال
حاضر مجبور به استفاده از فضای مجازی برای ایجاد کالسهای آموزشی هستیم.
به گزارش جامجم سردار مرتضی کشکولی افزود :سامانههای پیشرفته و برخط در
مجموعه علمی و آموزشی بسیج سپاه استان وجود دارد که معلمان و دانش آموزان
میتوانند به صورت آنالین در تمام شهرستانهای استان کالسهای درس را برگزار
کنند .وی اظهارداشت :سپاه برای کمک به مردم و آموزش و پرورش ،از ظرفیت
اضافی خود حدود  ۵۱کالس درس را به آموزش و پرورش اهدا کرد که انشااهلل بتوانیم
از این ظرفیت برای پیشرفت دانش آموزان استان بخوبی استفاده کنیم.
سردار كشكولي تصریح کرد :اگر این ظرفیت مورد قبول آموزش و پرورش قرار بگیرد
میتوانیم ظرفیتهای بیشتری را در اختیار آنها قرار دهیم و این سامانه یک شبکه
ویدئو کنفرانسی زنده و به عنوان یک الگوی موفق مطرح خواهد شد که در حال
حاضر  ۱۱مدرسه در استان از طریق این سامانه پوشش داده میشوند و انشااهلل
بتوانیم این خدمات رسانی را به مردم افزایش دهیم.
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صدور دفترچه درمانی برای  ۳۵هزار مددجوی کمیته امداد لرستان
مدیرکل بیمه سالمت لرستان گفت :دفترچه درمانی این نهاد برای ۳۵هزار
مددجوی کمیته امداد استان صادر شده است و خدمات مطلوبی به این
افراد ارائه میشود.
به گزارش جامجم شاهدخت فتحی بیرانوند بیان کرد :در این راستا
قراردادهاییباپزشکانطرفقراردادکمیتهامدادیادیگر پزشکانجایگزین

منعقدشدهاست کهمددجویان کمیتهامداداز خدماتسطحیکدرمانی
بیمه سالمت برخوردار شوند .وی ادامه داد :با ارائه دفترچه بیمه سالمت،
هزینه پرداخت تعرفه ویزیت پزشکان عمومی برای مددجویان کمیته
امداد  ۲هزار تومان و مبلغ تعهد بیمه  ۲۳هزار تومان است.
مدیرکل بیمه سالمت لرستان عنوان کرد :تعرفه پزشکان متخصص برای

بیمه شدگان سالمت مانند بقیه صندوقها حساب میشود که در نظام
ارجاع باید از طریق پزشک خانواده معرفی شوند .فتحی بیرانوند همچنین
گفت :مجموع بدهی سال گذشته این نهاد به بیمارستانهای دانشگاهی
شامل مطالبات داروخانهها و بیمارستانهای غیردانشگاهی تا پایان
بهمن پرداخت و تمامی مطالبات پزشکان ،دندانپزشکان و پاراکلینیکها

تسویه شده است .وی ادامه داد ۷۰ :درصد بیمه شدگان تحت پوشش
بیمه سالمت در صندوقهای روستائیان و عشایر و بیمه سالمت
همگانی استان مشمول دریافت دفترچه رایگان شدند و از جمعیت یک
میلیون و  ۸۰۰هزار نفری لرستان یک میلیون و  ۶۰هزار نفر تحت پوشش
بیمهسالمتهستند.

آمادگــی بــرای رفــع مشــکالت
پروژههای عمرانی

مدیرکل کار لرستان خبر داد؛

مدیرکل شیالت لرستان:

پرداخت  ۴میلیارد تومان تسهیالت به طر حهای آسیب دیده از کرونا

مجتمع  ۶هزار تنی پرورش ماهی ،آماده واگذاری به بخش خصوصی

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان از پرداخت بیش از
 ۴میلیارد تومان تسهیالت به طر حهای آسیب دیده از کرونا در
کوهدشت خبر داد.
به گزارش جامجم علی آشتاب در جلسه ستاد توسعه
کوهدشت با اشاره به اهمیت و نقش شرکتهای تعاونی
توسعه و عمران در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار
اظهار داشت :هدف از تشکیل تعاونیهای توسعه عمران
شهرستانی تسریع در رشد و توسعه شهرستانها ،مشارکت

ضمیمه رایگان روزنامه در استان لرستان

رئیسکلدادگستریلرستاناعالمکرد؛

ارزیابیها بسیار مهمتر است.
وی گفت :همچنین آییننامههای پایه استحقاقی ساالنه و پایههای تشویقی اصالح شدند و
دانشگاه لرستان تمام امتیازاتی که اعضای هیأت علمی در طول سالیان کسب کرده بود حذف
و به جای آن افرادی که  ۱۵۰امتیاز پژوهشی را کسب کرده بودند یک پایه پژوهشی دریافت
میکردند .معاون پژوهشی دانشگاه لرستان تصریح کرد :همچنین فعالیتهای اعضای هیأت
علمی را در یک بازه سهساله بهروز کردیم چراکه معتقدیم نباید کیفیت فدای کمیت شود و
فرصت میدادیم تا هیأت علمی مقاله خوب و کیفی تولید کند که همه این موارد در ارتقای پایه
علمی دانشگاه مؤثر بودند.
فیضیان عنوان کرد :همچنین فعالیت دانشکدههای دانشگاه لرستان در خصوص کارهای
علمی و انجام مقاالت کاربردی و کیفیتر شده است و خوشبختانه با همت همگان توانستیم
جایگاه دانشگاه لرستان را بهبود بخشیم.

مردم در برنامههای اقتصادی ،استفاده از ظرفیت فکری و
ایدههای مردم در توسعه اقتصادی ،تجمیع سرمایههای
مردمی و بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی
به فعالیتهای بزرگ اقتصادی است.
وی با بیان اینکه نیم درصد جمعیت شهرستان باید عضو
این تعاونی شوند ،افزود :انجام فعالیتهای عمران توسعه
و آبادانی شهرها و روستاها ،آبادانی بافتهای فرسوده و
انجام فعالیتهای مختلف اقتصادی از جمله وظایف این
تعاونیهاست .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان
در ادامه به بیان حمایت دولت از جمله مشوقهای بیمهای،
یارانه دستمزد و طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
پرداخت و عنوان کرد :در زمینه اشتغال روستایی در
شهرستان کوهدشت تاکنون  ۱۱۲طرح اقتصادی با اشتغال
 ۲۵۸نفر و تسهیالتی به مبلغ  ۱۶میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان
توسط بانکهای عامل پرداخت شدهاند.
آشتاب با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور نیز گفت:
تاکنون در شهرستان کوهدشت  ۴میلیارد و  ۲۳۰میلیون
تومان تسهیالت به طر حهای آسیب دیده از کرونا با اشتغال
 ۵۶۵نفر پرداخت شده است.
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ارتقای  10رتبهای جایگاه دانشگاه لرستان در رنکینگ کشور
معاون پژوهشی دانشگاه لرستان گفت :در رنکینگ کشور جایگاه این دانشگاه  ۱۰رتبه ارتقا
داشته است.
به گزارش جامجم محمد فیضیان اظهار کرد :هر ساله دانشگاههای کشور بر اساس رنکینگ
( ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم) مورد ارزیابی قرار میگیرند که خوشبختانه دانشگاه
لرستان موفق شده  ۱۰رتبه ارتقا یابد.
وی افزود :این مهم مستلزم یک برنامهریزی  ۱۰ساله بوده به طوری که از سال  ۹۴این موضوع
آغاز و بر اساس معیارها ،دانشگاه تصمیم گرفت مسیر مورد نظر را طی کند که امروز شاهد این
موفقیت باشیم.
معاون پژوهشی دانشگاه لرستان بیان کرد :یکی از معیارهای مهم در رتبهبندی دانشگاه ،انجام
کارهای علمی باکیفیت و سایتیشن (شاخص استنادی) مقاالتی بوده که انجام شده است.
فیضیان خاطرنشان کرد :سایتیشن (شاخص استنادی) مقاالت از انجام خود مقاالت در این

اجتماعی
اقتصادی

مدیرکل شیالت لرستان گفت :مجتمع  ۶هزار تنی پرورش
ماهی سپیددشت آماده واگذاری به بخش خصوصی و
متقاضیان سرمایهگذاری این حوزه است.
به گزارش جامجم کیارش بیرانوند در جمع خبرنگاران افزود:
به دلیل استفاده بهینه از ظرفیت چشمهها و رودخانهها،
لرستان را در کشور هم رده یک استان ساحلی میدانند و به
همین دلیل پرورش آبزیان در این منطقه موفق است.
وی تصریح کرد :یک مجموعه کامل از تولید ماهی ،بچه ماهی،
خوراک ،عمل آوری و چرخه کامل تولید در لرستان ایجاد شده
و عالوه بر این میزان تولید ماهی خاویاری در این استان به
 ۶۰۰تن رسیده است.
وی اظهار داشت :زمینه افزایش تولید آبزیان در لرستان از۳۰
هزار تن به  ۱۰۰هزار تن مهیاست و برنامه الزم برای تحقق این
مهم را داریم .مدیر کل شیالت لرستان با اشاره به اینکه
چندین طرح خوب آبزی پروری در کوهدشت دنبال میشود
ادامه داد :ما سربازان جبهه اقتصادی نظام هستیم و با تمام
توان تالش میکنیم ظرفیتهای استان را در حوزه آبزیپروری
شکوفا کنیم.

بیرانوند افزود :رتبه نخست تولید و تکثیر بچه ماهی کشور
مربوط به لرستان است و در حوزه پرورش ماهی در قفس نیز
بسیار موفق عمل کردهایم.
طی سالهای اخیر سرانه مصرف ماهی در لرستان از چهار به
هفت کیلوگرم رسیده در حالی که میانگین این شاخص در
کشور حدود  ۱۲کیلوگرم است.

رئیس کل دادگستری لرستان گفت :دادگستری
آمادگی همکاری با دستگاههای اجرایی برای برطرف
کردن مشکالت و معضالتی که سد راه پروژههای
عمرانی آنها شده است دارد.
به گزارش جامجم محمد رزم در جلسهای با مدیر
عامل شرکت گاز لرستان ضمن اشاره به اینکه
لرستان استانی محروم بوده و دارای مردمی خوب،
متدین ،مذهبی ،انقالبی ،تالشگر و والیتمدار است،
اظهار داشت :این مردم الیق بهترینها هستند
و هر چه به این مردم خدمت شود ،کم است و
موجب ثواب اخروی است.
وی با اشاره به اینکه آموزههای دینی و بزرگان بر
خدمت به خلق خدا تاکید فراوان کردهاند ،بیان
داشت :یکی از دستگاههایی که میتواند به مردم
خدمت کند و این خدمت در راستای آسایش مردم
است ،شرکت گاز است .رئیس کل دادگستری
لرستان ،افزایش امکانات در روستاها را باعث امید
به زندگی در مردم و مهاجرت معکوس عنوان کرد
و افزود :مقام معظم رهبری مدام بر رونق و جهش
تولید تاکید دارند و این خدمت رسانی به روستاها
سبب تولید ،رونق ،ایجاد اشتغال و نیز بهبود زندگی
مردم میشود .رزم ضمن تاکید بر اینکه از مدیران
زحمتکش ،انقالبی و با درایت که قصد خدمت و
عمران و آبادانی و توسعه استان را دارند حمایت
میکنیم ،عنوان کرد :دادگستری استان آمادگی
همکاری با دستگاههای اجرایی برای برطرف کردن
مشکالت و معضالتی که سد راه پروژههای عمرانی
آنها شده است دارد.

با حضور جمعی از مسئوالن؛

آیین کلنگ زنی پروژه پل جدید ماسور برگزار شد
آییـن کلنـگ زنـی و آغـاز اجـرای پـروژه پـل جدیـد ماسـور بـا حضـور موسـی
خادمـی ،اسـتاندار لرسـتان ،محمدش�ریفی مق�دم ش�هردار خ�رم آب�اد،
رئیـس و اعضـای شـورای اسلامی شـهر ،طوالبـی فرمانـدار و دیگـر
مسـئوالن اسـتانی در محـل اجـرای ایـن پـروژه برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش جامجـم موسـی خادمـی اسـتاندار لرسـتان ،در ایـن مراسـم بـا
اشـاره بـه آغـاز عملیـات عمرانـی ایـن پروژههـا ،گفـت :تمامـی طر حهـای
آسـیب دیـده از سـیل سـال گذشـته اسـتان ماننـد پلهـا تامیـن اعتبـار
شـده انـد.
وی اظهـار داشـت :پلهـای اسـتان بخـش عمـدهای از ایـن طر حهـا را بـه
خـود اختصـاص داده کـه برخـی از آنهـا در حـال بازسـازی اسـت و عملیات
اجرایـی سـایر آنهـا بـزودی آغـاز میگـردد.
اسـتاندار لرسـتان تصریـح کـرد :موضـوع امـکان تامیـن اعتبـار همزمـان
همـه پروژههـای اسـتان امـکان پذیـر نبـود امـا بـا لحـاظ نمـودن شـرایط،
اعتبـارات مناسـبی در همیـن راسـتا جـذب شـد.
خادمـی اظهارکـرد :تلاش بـر آن اسـت تـا از منابـع داخلـی شـهرداری و
منابـع دولتـی در زمینـه تکمیـل پروژههـای آسـیب دیـده اسـتفاده شـود.
محمدشـریفی مقـدم شـهردار خـرم آبـاد در حاشـیه ایـن مراسـم در جمـع
خبرنـگاران بـا اشـاره بـه اهمیـت و ویژگیهـای پـل ماسـور بـه عنـوان
ورودی جنـوب شـهر ،تصریـح نمـود :با افتتاح و تکمیـل این پروژه ضمن
افزایـش دبـی رودخانـه و رفـع خطـر سـیالب بـار ترافیکی کاهـش و عبور و
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مـرور ورودی جنـوب شـهر تسـهیل میگـردد.
وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد :بـه منظـور بازسـازی پروژههـای آسـیب
دیـده شـهر خـرم آبـاد اعتبـاری بالـغ بـر یکصـد میلیـارد تومـان جـذب
شـده کـه پـل منطقـه ماسـور  ۱۸میلیـارد تومـان از ایـن اعتبـار را بـه خـود
اختصـاص داده اسـت.
وی افـزود :ایـن پـل در سـیل فروردیـن سـال  ۹۸بـه دالیلـی از جملـه
کوچـک بـودن دهانـه پـل ،خسـاراتی را بـه سـاکنان منطقـه وارد کـرد بـه
همیـن سـبب بـر آن شـدیم کـه پـل را احیـا و دهانـه آن را بزرگتـر و ارتفـاع
پـل را بیشـتر کنیـم.
شـریفی مقـدم بـا بیـان اینکـه  ۱۹میلیـارد تومـان اعتبـار از مـاده  ۱۰بـه
ایـن پـروژه اختصـاص داده شـده اسـت اضافـه کـرد  :پیمانکار ایـن پروژه
شـرکت جهـاد نصـر اسـت کـه قـرار اسـت تـا پایـان شـهریور فـاز اول ایـن
پـل را تحویـل دهـد.
سـجاد بابایی رئیس کمیسـیون عمران شـورای اسلامی شـهر در ارتباط
بـا مـدت زمـان اجـرای پـروژه ،عنـوان کـرد :مـدت اجـرای پـروژه در قـرارداد
تعییـن شـده امـا بـا پیمانـکار توافـق کـرده ایـم کـه در سـه شـیفت کار
شـود و امیدواریـم کـه بتوانیـم در مـدت زمـان کوتاهـی نصـف مـدت
پیـش بینـی شـده ایـن پـروژه را بـه بهرهبـرداری برسـانیم و تاکیـد مـا ایـن
اسـت کـه پروژههـای عمرانـی در شـهر خـرم آبـاد بـه سـرعت بیشـتری
انجام بگیرد.

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

ضمیمه رایگان روزنامه در استان لرستان

در مراسمی با حضور استاندار ،شهردار و اعضای شورای شهر خرم آباد ،تنی چند از
مسئوالن شهرستان و نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی
پل بهداری خرم آباد که در گذشته بر اثر سیل تخریب شد ،به بهرهبرداری رسید.
به گزارش جامجم پل بهداری از محل اعتبارات سیل ،با اعتباری بالغبر  ۵میلیارد
و  ۹۰۰میلیون تومان تکمیل و به بهرهبرداری رسید .این پروژه در مهر سال ۱۳۹۸
کلنگ زنی شد و چهارم شهریور  ۱۳۹۹با حضور مقامات استانی و شهرستانی به
بهرهبرداری رسید.
قابلذکر است پروژه مذکور دارای  ۲وقفه یکماهه به دلیل شیوع بیماری کرونا و
جلوگیری میراث فرهنگی بود.
سید موسی خادمی استاندار لرستان در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران
با اشاره به اینکه طرح تفصیلی شهر خرم آباد تکمیل و آماده است اظهار داشت:
همچنین تفاهم الزم بین ارتش و شهرداری برای ساماندهی پادگان  ۰۷خرم آباد
انجام شده است.
وی با بیان اینکه سهم شهرداری در این تفاهم نامه برای ساماندهی خیابان
انقالب و سایر نقاط حساس شهر اختصاص پیدا خواهد کرد افزود :همچنین
برای ساماندهی قلعه فلک االفالک طبق تفاهم نامه  ۶۹۰میلیارد ریال را برای تخلیه
پادگان سپاه حضرت ابوالفضل (ع) پرداخت کردیم و ساخت پادگان جدید سپاه
حضرت ابوالفضل (ع) بیش از  ۴۰درصد پیشرفت داشته است و بزودی تکمیل
خواهد شد.
استاندار لرستان بیان کرد :با این تفاسیر در آیندهای نزدیک هم ساماندهی اطراف
قلعه تاریخی فلک االفالک و هم تکمیل و بهرهبرداری ساختمان جدید پادگان
نامبرده را خواهیم داشت.
خادمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سیل فروردین  ۹۸یک سیل
بی سابقه بود و اقدامات پیشگیرانه از خسارات جانی و مالی داشت و باعث شد
که تلفات جانی در این رابطه نداشته باشیم گفت :تبلیغات و آگاه سازی مردم کار
سادهای نبود که با تالشهای انجام شده به بهترین نحو انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه برگرداندن اوضاع بعد از آن سیل ویرانگر بخوبی انجام شد
گفت :آب ،برق ،گاز و همچنین برقراری راههای ارتباطی در کمتر از  ۱۲روز انجام شد.
استاندار لرستان با اشاره به مرحله جبران خسارات و بازسازی تصریح کرد :در این
راستا چهار هزار میلیارد تومان اعتبار از طرف دولت تخصیص داده شد که طی آن
بیش از  ۱۲هزار خانه ساخته شد ،بیش از  ۲۰هزار خانه تعمیر شدند ۳۶۰ ،میلیارد
تومان کمک بالعوض مسکن و  ۱۱۰میلیارد تومان کمک بالعوض برای کشاورزی
پرداخت شد.
خادمی ادامه داد :بیش از  ۴۳۰مدرسه در جریان این سیل خسارت دیدند که تمامی
ً
آنها تعمیر شدند ،بیش از  ۸۰مدرسه کامال تخریب شدند که بیشتر از  ۵۰مدرسه
بازسازی و تحویل داده شدند ،خیلی از راهها بازسازی شدند ،الیروبی و دیوارکشی
رودخانهها نیز بخوبی انجام شد.
وی تاکید کرد :ما در جریان این سیل داشتههای  ۵۰-۴۰ساله را از دست دادیم و برای
جبران کامل آنها هنوز به اعتبارات بیشتری نیاز داریم و پیگیری میکنیم اعتبارات
بیشتری برای جبران کامل خسارات جذب کنیم.

تحریریه شهرستانها:

021-44233511

w w w. d a n e s h p a y a m . i r

سرپرست استان لرستان :حسن نجف وند
دفتر سرپرستی استان لرستان 066-33405109

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r

در هفته دولت؛

پل بهداری خرم آباد به بهره برداری رسید
تمامی اموالم را به دستگاههای امنیتی اعالم کردهام
شهردار خرمآباد گفت :تمامی اموالم را به سازمان بازرسی و دستگاههای امنیتی
اعالم کردهام.
محمد شریفی مقد م در جلسه افتتاح  ۱۴پروژه سیل که با حضور استاندار،
نماینده ولیفقیه ،نماینده مردم خرمآباد و چگنی برگزار شد ،اظهار داشت :تمامی
اموالم را قبل از اینکه مسئولیت شهرداری را به عهده بگیرم به سازمان بازرسی و
دستگاههای امنیتی اعالم کردهام.
وی با بیان اینکه نظارت کامل بر آرای کمیسیون ماده صد توسط معاون عمرانی
استاندار صورت میگیرد ،اظهار داشت :نهایت تخفیفی که برای آرا در نظر گرفتهشده
حدود نیم درصد بوده است.
شهردار خرمآباد با تأکید بر اینکه از زمان حضور من هیچکسی در شهرداری
استخدام نشده ،خاطرنشان کرد ۴۵ :نفر از کارکنان شهرداری را که واجد شرایط

بودند بازنشسته کردهایم.
شریفی مقدم بابیان اینکه شهرداری هم مانند سایر دستگاهها مشکالت خاص
خود را دارد ،افزود :درخواست ما از نمایندگان محترم مجلس این است که حق
ارزشافزوده شهرداریهای استان را که در اختیار سایر استانهاست و توزیع آن
ناعادالنه است پس بگیرند.
شبهای سختی بر اعضای شورا ی شهر و شهرداری گذشت
زهرا نظری نائب رئیس شورای اسالمی شهر خرمآباددر جلسه افتتاح  ۱۴پروژه
شهرداری مرکز استان اظهار داشت :معابر متعددی در خرمآباد یا آسفالت ندارند یا
نیاز به ترمیم یا روکش جدید دارد.
وی خطاب به مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای
اسالمی اظهار داشت :اگر قیر در اختیار شهرداری خرمآباد قرار بگیرد ،کارخانه
آسفالت شهرداری این ظرفیت را دارد که بخش عمدهای مشکل آسفالت سطح

اى پيـــرطـــــــــريق ،دستگيرى فرما
طفليم در اين طريق پيرى فرما
فرسوده شديم و ره به جايى نرسيد
يارا ،تو درين راه اميرى فــــرما

امام خمینی
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شهر حل شود .عضو شورای شهر خرمآباد بابیان اینکه در پیک اول شیوع کرونا
نیروهای آتشنشانی  ۱۲۰روز سطح شهر خرمآباد را ضدعفونی کردند ،افزود :حوزه
آرامستان شهرداری نیز با توجه به شیوع این ویروس هزینههای سنگینی را متحمل
شده است و بعد از وزارت بهداشت بیشترین آسیب به شهرداریها وارد شد.
وی با بیان اینکه دغدغه اعضای شورای اسالمی شهر خرمآباد در سیل گذشته
ایمنی شهروندان بود ،اظهار داشت :در ایام سیل شبهای سختی بر شورای شهر
و شهرداری گذشت.
عضو شورای شهر خرمآباد عنوان کرد :زحمات اعضای شورا و شهرداری منجر شد که
هیچ شهروندی از سیل ،آسیب نبیند.
نظری همچنین گفت :طی  ۶ماه گذشته با شیوع بیماری کرونا تمامی امکانات
شهرداری برای مقابله با این ویروس به کار گرفتهشده است.
شهرداری خرمآباد طلبهای خود را وصول کند
نماینده مردم خرمآباد و چگنی گفت :طلبهای شهرداری خرمآباد باید وصول شود.
مهرداد ویسکرمی در جلسهای با شهردار و اعضای شورای شهر خرمآباد که با حضور
استاندار لرستان در خصوص افتتاح پروژههای سیل و هفته دولت برگزار شد ،اظهار
داشت :شهرداری خرمآباد حدود  ۲۷۰میلیارد تومان از افراد و نهادهای مختلف طلب
دارد که الزم است نسبت به وصول آن اقدامات الزم را به عمل آورد.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی بهضرورت توجه به حاشیه شهر نیز اشاره کرد و
گفت :بهطور مثال پشت پمپ گاز دره گرم مشخص نیست که آیا جزو محدوده
شهر است یا خیر؟
ویسکرمی همچنین گفت :شهرداری باید تدابیر ویژه ای برای وصول مطالبات
بیندیشد ،بیشتر این طلبها از دولت و سرمایه داران است و اگر این طلبها
وصول شوند میتوان به رفع خیلی از مشکالت شهرداری امیدوار بود.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری در رابطه با وصول درآمد خود در دوره کرونا
شفاف سازی کند افزود :روشنگری راه درمان مشکالت است و مردم حق دارند که
در مورد اموال و ثروت اعضای شورای شهر ،نمایندگان و مسئوالن ،چه قبل و چه
بعد از انتخابات بدانند.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه خدمات
شهرداری باید الکترونیکی شود تا دست رانت خوارها تا حدود زیادی کوتاه شود
گفت :به حاشیههای شهر باید توجه ویژه شود و به جای شهرداری ،شهر باید رشد
کند .ویسکرمی با اشاره به اینکه ما تاوان بی تدبیری گذشتگان خود را میدهیم
تصریح کرد :ساختن دیواره ساحلی و برداشتن کف رودخانه که اینقدر به طول
انجامید یعنی برگشتن به نقطه صفر و پیشرفت محسوب نمیشود؛ هر چند از
زحمات این عزیزان تشکر میکنم.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که مسئوالن ما نمایندگان مردم را نامحرم بدانند نباید
امید به اصالح داشته باشیم بیان داشت :بر خالف زحمت مسئوالن آب استان،
بعضی از مناطق روستایی و حتی شهری ما هنوز مشکل آب دارند.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی بیان داشت :باید به
فکر منبع آب شرب پایدار برای خرم آباد باشیم و تنها راه نجات آب شرب این شهر
تکمیل سدهای مربوط به آب شرب شهر است.

