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واکسن هپاتیت هدیه ای 
 برای اهدا کنندگان

 مستمر خون

رئیــس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد 
گفت: از ابتدای سال تا کنون پنج حادثه...
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بروجرد

34 مورد از تجهیزات 
 شهربازی های بروجرد
 استاندارد هستند

رئیس اداره اســتاندارد بروجرد گفت: ســه واحد شهربازی 
سرپوشــیده در ایــن شهرســتان وجود دارد کــه 34 مورد از 

تجهیزات آنها دارای استانداردهای الزم هستند.
عنایت شرفی در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت 
هفته ملی اســتاندارد در اداره اســتاندارد بروجرد برگزار شد، 
افزود: از ســال 1382 مصوبه اخذ گواهی استاندارد آسانسور 
صادر شد ولی از ســال 1392 ساختمان های باالی سه طبقه 

برای گرفتن پایان کار ملزم به اخذ گواهی اســتاندارد شدند.
وی با اشــاره به اینکه 87 گواهی اســتاندارد آسانسور در 6 
ماهه نخســت امســال در بروجرد صادر شد، اظهار داشت: در 

طول چهارسال گذشته...
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 صفحه3

 بروجرد »شهر ملی
 ورشو« می شود

8 طرح مخابرات در بروجرد اجرا شد
مدیرشــرکت مخابرات بروجرد با اشــاره به اینکه 92 درصد این شهرســتان تحت پوشش شبکه همراه اول است، گفت: هشت طرح 

مخابراتی با اعتبار 28 میلیارد و 400 میلیون ریال امســال در این شهرســتان اجرا شد.
اکبر شــیخی افزود: شــرکت مخابرات شهرســتان با توجه به ظرفیت های موجود این آمادگی را دارد که تعداد مشترکان adsl را 

تا 100 هزارمشترک افزایش دهد.
وی اظهارداشــت: از مجموع 52 روســتای دارای اینترنت شهرستان 37 مورد به طورمســتقیم و 15 روستا نیز از طریق روستاهای 

همجوار به صورت اقماری متصل...

با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران و جهاد دانشگاهی لرستان؛

اولین دوره hse و ms  برگزار شد 
اولین دوره hse وms به صورت تخصصی در پروژه های عمرانی و صنایع با همکاری انجمن علوم 
ایمنی ایران و جهاد دانشگاهی استان لرستان در شهرستان بروجرد با ارائه گواهینامه معتبر جهاد 

دانشگاهی کشور برگزار شد. 
دکتــر داوود گــودرزی دارای دکتــرای عمران مدیریت ســاخت گرایــش hse و ms پروژه های 
عمرانــی، مدیــر پژوهش انجمن علوم ایمنی ایران در کشــور، دارای چهل مقالــه در بحث بحران و
 hse همکاری با شــهرداری ها در بحث زمانبندی و ،isiدر همایش های کشــور، دارای دو مقاله hse
در تحلیل ســاختارms برای ماژول های مختلف، مشــاوردر ده طرح عمرانی به عنوان مشاور hse در 

این دوره حضور داشت.
این انجمن در غرب کشــوردارای ســه دفترفعال می باشــد که در آن اعضای انجمن حدود 200 
اســتاد برجسته کشور در رشــته های مختلف وجود دارد، داوود گودرزی به عنوان مدیر پژوهشی 
در ایران و رئیس هیئت مدیره در غرب کشــورزمینه کاری انجمن علوم ایمنی ایران را درراســتای 
اهداف واســتانداردهای زندگی بشــر تعریــف می کند که در چهار ماژول یا پــارت اصلی نقش ایفا 

می نماید.
این چهار ماژول ایمنی، سالمت و بهداشت، محیط زیست، ارزیابی ریسک و بحران تعریف می شود.
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان  لرستان

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج 
شهرســتان بروجرد گفت: انسجام 
و وحــدت مردم و مســئوالن رمز 
پیروزی ملت درجنگ اقتصادی راه 
اندازی شده توســط دشمنان علیه 

نظام و انقالب اسالمی است.
ســرهنگ مجیــد ســوری در 
جمــع نمازگزاران مســجد شــیخ 
احمد بروجــرد در تبیین ابعاد جنگ 
اقتصادی علیه ملــت ایران افزود: 
اســتکبار جهانی از بــدو پیروزی 
انقالب اســالمی به دنبــال ایجاد 
مشکالتی برای ملت و کشور است.

وی اظهــار داشــت: دشــمن 
در همــه عرصه هــا از جمله ترور 
شــخصیت های انقالبــی، جنگ 
تحمیلــی، تهاجم فرهنگی و جنگ 
نــرم از انقــالب اســالمی ایران 

شکست خورد.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج 
بروجرد با اشــاره بــه اینکه آخرین 
حربه دشمن ایجاد جنگ اقتصادی 
اســت، بیان کرد: اســتکبار جهانی 
تمام امکانات خــود را در منطقه به 
کار گرفت تا طرح خاورمیانه بزرگ 
را اجرا کند ولی در مواجهه با انقالب 
اسالمی ایران با شکست روبرو شد.

ســرهنگ ســوری اضافه کرد: 
استکبار در عراق، ســوریه، یمن و 
لبنان در مقابل مقاومت اســالمی 
با شکست بزرگی روبرو شد و برای 
جبــران نا کامی هــا در عرصه بین 
المللــی جنگ اقتصادی و تحریم را 

علیه ملت ایران آغاز کرد.
وی ادامــه داد: یکــی از دالیل 
مهــم جنــگ اقتصــادی و ایجاد 
توطئه توسط دشــمنان علیه ملت 

ایران پیشــرفت های بزرگ علمی، 
فناوری و نظامی ملت ایران است.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج 
بروجرد گفت: دشمنان با راه اندازی 
جنــگ روانی رســانه ای به دنبال 
کمرنگ جلوه دادن پیشــرفت های 
بــزرگ انقالب و ترویــج روحیه نا 

امیدی در بین مردم هستند.
ســرهنگ ســوری گفــت: در 
حوزه رشــد علمی ایران اســالمی 
امروز دارای 93 درصد افراد باسواد 
اســت و رتبه هفدهم علمی دنیا را 
دارا می باشــد.وی افزود: دشمنان 
می گوینــد اگــر در 10 کیلومتری 
مرزهــای شــما گروهک هــای 
تروریســتی فعالیــت دارنــد نباید 
اعتراض کنید و برد موشــک های 
شــما نیــز نبایــد از 200 کیلومتر 
بیشــتر باشــد تا ما به اهداف شوم 
خود برسیم.فرمانده ناحیه مقاومت 
بســیج بروجرد بیان کــرد: هدف 
دشــمن در جنگ اقتصادی شکل 
گیری نارضایتی عمومی، فشــار به 
اقشــار ضعیف و ایجاد شکاف بین 
مردم و حاکمیت و کشاندن ملت به 

خیابان هاست.
ســرهنگ ســوری اضافه کرد: 
مــردم در جنگ اقتصــادی نباید با 
احتــکار اقالم اساســی در خانه ها 
دشــمن را در رســیدن به اهدافش 
یــاری کنند و مســئوالن نیز باید با 
برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی 

توطئه دشمنان را خنثی کنند.
وی اظهار داشت: مردم ایران در 
مواجهه با جنگ اقتصادی دشــمن 
فرهنگ مصــرف گرایــی را اجرا 
می کننــد و با مصــرف صحیح آب 

در آسیاب دشمن نخواهند ریخت.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج 
بروجرد ادامه داد: هجوم برای خرید 
کاالهای اساسی یک بی فرهنگی 
است که نباید آن را ترویج دهیم زیرا 
یکــی از دالیل گرانی و تورم همین 

احتکارهای خانگی است.
ســرهنگ ســوری گفــت: در 
اوضــاع کنونــی کشــور و عرصه 
جنگ اقتصادی وظیفه داریم روش 
صحیح مصرف گرایی را یاد بگیریم 
و نگذاریم دشمن در این عرصه ملت 

ایران را شکست دهد.

وحدت مردم و مسئوالن؛ رمز پیروزی 
در جنگ اقتصادی فاطمه حافظی

ورشو ســازی یکی از هنرهای زیبــا و ازجمله 
حرفه های ظریف بروجرد اســت که بیشتر از یک 

قرن قدمت دارد. 
به دلیل ســابقه زیاد این حرفه در این شهر سعی 
بر این اســت که با ثبت ملی بروجرد به عنوان شهر 
»ورشــو« و سپس ثبت در یونســکو بتوان آن را به 
عنوان شهر جهانی ورشــو به همگان معرفی کرد. 
ورشوسازی یا قلمزنی ورشــو، هنر و صنعت تولید 

اشیای فلزی با استفاده از آلیاژ ورشو است. 
معاون صنایع  دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردشگری لرستان می گوید: یکی از 
سیاست های کلی و اصلی سازمان میراث فرهنگی 
کشــور ثبت میراث ملموس و ناملموس است. این 
آثار ممکن است هنر، اثر یا حرکتی فرهنگی شامل 
موســیقی و رقص های آیینی، غذا، مکان یا صنایع  

دستی باشند. 
افشــین باباحســینی ادامه می دهد: بروجرد در 
زمینه ورشوســازی دارای ســابقه، اســناد محکم 
و تاریخ مدون اســت. از ابتدای قــرن 19، با ورود 
وســایلی مانند سماور از روسیه به ایران، هنرمندان 
فلــزکار به این حرفه روی آوردند و تحولی بزرگ در 
آن ایجاد کردند. در آن زمان آنها ســاخت ســماور، 
ظروف چایخوری، آفتابه و  لگن، شــکرپاش، سینی 

و... را از ورشو انجام می دادند.
وی اظهار می کند: در حال حاضر، به دلیل تولید 
نشــدن ورق ورشو، این حرفه رونق چندانی ندارد و 
فعاالن آن هم از ورق های استفاده شــده ورشــو یا 

ورق های برنجی برای کارشان استفاده می کنند. 
این مســئول می افزاید: مقدمــات ثبت بروجرد 
به عنوان شــهر ملی ورشو فراهم شده است.  برای 
این که این شــهر ثبت جهانی شــود و از یونســکو 
امتیازات مــادی و معنوی دریافت کند، باید ابتدا به 
صورت ملی ثبت شــود که بــه تامین فاکتورهایی 

نیاز دارد.
باباحســینی بیان می کند: به دلیل قدمت باالی 
ورشوسازی در بروجرد و وجود هنرمندان چیره دست 
بزرگ و بنام این حرفه در آن، ســعی بر این است که 
این شــهر را به عنوان شهر ورشو در کشور و جهان 

ثبت کنیم. 
وی می افزاید: باید موزه تخصصی در این زمینه 
راه اندازی شود. قرار است یکی از خانه های تاریخی 
در بافت قدیمی شــهر به خانه خالق صنایع  دستی 
تبدیل شــود. همچنین قرار اســت نماد مشخصی 
ساخته و در یکی از میادین شهر نصب شود و نام آن 

میدان نیز به ورشو تغییر یابد.
این مســئول ادامــه می دهد: مســتندنگاری، 
کارهــای اولیه ثبت و رایزنی بــرای تملک یکی از 
خانه های تاریخی بروجرد )ترجیحا خانه بیرجندی( 
کــه در بافت تاریخی و مرکز آن قرار دارند برای این 
کار انجام شــده و در حال به نتیجه رساندن کارهای 

تملک هستیم. 
معاون صنایع  دستی استان اظهار می کند: توسعه 
و ترویــج کارگاه ها را نیز در دســتور کار داریم و به 
این ســمت می رویم که موزه ورشوســازی را نیز با 
همکاری سایر ارگان ها راه اندازی کنیم. شهرداری 
و شــورای شــهر هم باید در ساخت نماد و تغییر نام 
یکی از میادین شهر به ورشو همکاری الزم را داشته 

باشند. 
وی می گوید: ثبت ملی شــدن شهر حدود یک 
ســال زمان می برد. این کارها باید انجام شود تا در 
مرحله بعدی داوری که 4 ماه آینده اســت، آمادگی 
الزم را برای دفاع داشــته باشــیم و بتوانیم بروجرد 
را به عنوان شــهر ورشوســازی ثبت کنیم. بعد از 
مراحل ملی، تالش ها برای ثبت بروجرد در سازمان 
فرهنگی یونســکو آغاز می شــود و سعی می کنیم 

امتیازاتی را برای آن دریافت  کنیم.
معاون صنایع  دســتی اداره کل میراث فرهنگی 

لرســتان با اشــاره به مزیت های ثبت ملی شــدن 
بروجرد عنوان می کند: با ثبت ملی شــدن این شهر 
اعتباراتی برای تبلیغات گســترده و گردشگری آن 
اختصــاص می یابد. از طرف دیگــر، این کار باعث 
جان گرفتن دوباره هنرمندان و ســوق دادن مردم 

به سمت پرداختن به این هنر می شود.
باباحسینی در بخش دیگری از صحبت هایش به 
اعتبار الزم برای این کار اشــاره می کند و می گوید: 
بــرای تملک خانه تاریخی، ســاخت موزه، ایجاد و 
ســاخت نماد، کارگاه ورشو و... که همگی هزینه بر 

هستند بیش از 6 میلیارد تومان اعتبار الزم است.

* قدیمی های ورشو سازی در بروجرد
این مســئول می گوید: در گذشته اساتید زیادی 
در این حرفه مشــغول کار بودنــد که نام و یاد نیک 
آنهــا همچنان بر زبــان مردم اســت و بخوبی از 
آنهــا یاد می کنند. مرحوم اســتاد »محمد بادآور«، 
مرحوم اســتاد »محمــد رحیم میناگــر«، مرحوم 
اســتاد »رئوفیان« و »علی میناگر«، مرحوم استاد 
»شــاددل«، مرحوم اســتاد »باقر حق شــناس«، 
خاندان »هنــرور« و مرحوم »قبادی« از بزرگان و 

اساتید بنام حرفه ورشو در بروجرد بوده اند.
وی ادامــه می دهد: در حال حاضر نیز اســاتید 
بزرگی همچون اســتاد »اندلیبــی«، »اورنگ«، 
»فرخ پی«، »رئوفیان«، »موفقی«، »موســوی« 
و... در ایــن عرصه فعالیــت دارند. هر چند بازار آنها 

رونــق چندانی ندارد اما باز هم حاضر نیســتند این 
حرفه را کنار بگذارند. آنها با این هنر زندگی می کنند 

و به آن عشق می ورزند.
معاون صنایع  دســتی اداره کل میراث فرهنگی 
لرســتان اظهــار می کند: در حال حاضر در شــهر 
بروجرد 10 تا 15 کارگاه کامال فعال ورشو ســازی 
وجــود دارد. به دلیل این که آموزش در این حرفه به 
شــیوه استادی و شاگردی است تقریبا هر کارگاهی 
بین یک تا 2 کارآموز دارد. وی می افزاید: همچنین 
30 تا 40 هنرمند و پیشکسوت فعال در ورشو سازی 
بروجرد فعالند که همگــی برای حفظ و انتقال این 
حرفه به آیندگان تــالش می کنند. تعدادی از این 
افراد در بازار قدیم هســتند و تعــدادی در بازارچه 
موقــت میدان بهــار بوده و چند نفــری هم مغازه 

مستقل دارند. 
باباحســینی درباره تعداد بیمه شدگان این حرفه 
نیز می گوید: متاســفانه تعداد زیــادی از این افراد 
بیمه نیســتند زیرا بیمه هنرمندان با بیمه قالیبافان 
هماهنگ شــد و به دلیل تالش تعداد زیادی از افراد 
بــرای دریافت این بیمه، متاســفانه افراد واقعی از 
لیســت حذف شــدند.وی عنوان می کند: از طرفی 
نیز ســال 93 جلوی بیمه گرفته شد و اجازه معرفی 
هیچ کس به بیمه داده نشــد. اما طبق مصوبه ای که 
در مجلس در دســت بررسی است، 50 هزار هنرمند 
تحت پوشــش بیمه قرار می گیرنــد که امیدواریم 
لرستان نیز سهمیه خوبی در این زمینه دریافت کند.

بروجرد »شهر ملی ورشو« می شود



رئیــس اداره اســتاندارد بروجرد 
گفت: سه واحد شهربازی سرپوشیده 
در ایــن شهرســتان وجــود دارد که 
34 مــورد از تجهیــزات آنها دارای 

استانداردهای الزم هستند.
عنایت شــرفی در نشست خبری 
بــا خبرنگاران که به مناســبت هفته 
ملی اســتاندارد در اداره اســتاندارد 
بروجرد برگزار شــد، افزود: از ســال 
1382 مصوبه اخذ گواهی اســتاندارد 
آسانسور صادر شد ولی از سال 1392 
ساختمان های باالی سه طبقه برای 
گرفتــن پایان کار ملزم به اخذ گواهی 

استاندارد شدند.
وی با اشــاره به اینکه 87 گواهی 
استاندارد آسانسور در 6 ماهه نخست 
امســال در بروجرد صادر شد، اظهار 
داشت: در طول چهارسال گذشته در 
مجموع 364 گواهی استاندارد سازی 
آسانسور در این شهرستان صادر شده 

است.
رئیس اداره استاندارد بروجرد بیان 
کرد: تعرفه استاندارد سازی آسانسور 

ســه میلیون و 583 هزار و920 ریال 
می باشد و به ازای هرتوقف آسانسور 
در طبقــات 300 هزار ریــال اضافه 

می شود.
شــرفی اضافه کــرد: هزینه های 
دیگراســتاندارد ســازی مربوط به 
کمبــود قطعات آسانسوراســت که 

نصاب تهیه و نصب می کند.
وی ادامه داد: 173 آسانســور در 
مســکن مهر بروجرد بازرسی شد که 

دارای نقص فنی و سازه ای بوده اند و 
از ابتدای احداث تاکنون 36 دســتگاه 
آسانســور مســکن مهر شهرستان 

استاندارد سازی شده است.
رئیس اداره اســتاندارد بروجرد با 
اشاره به صدور پروانه کاربرد عالمت 
اســتاندارد اجبــاری در واحد هــای 
تولیدی گفت: در 6 ماهه امسال تعداد 
پنج پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد 
اجباری بــرای واحدهــای تولیدی 

صادر شــده اســت.وی بیان کرد: در 
6 ماهه نخســت ســال جاری 236 
مورد بازرسی فنی از واحدهای تحت 
پوشــش اداره استاندارد شهرستان به 

عمل آمد.
شرفی افزود: امســال 985 مورد 
بازرسی و 151 نمونه برداری کنترل 
کیفیت کاالهــا از بازار بروجرد انجام 
شــده که 122 مورد توقیف کاالهای 

غیر استاندارد داشته ایم.
وی اظهارداشــت: در 6 ماهــه 
نخســت امســال 332 مورد آزمون 
از پمــپ بنزین هــای بروجرد برای 

محاسبه لیتر انجام شده است.
رئیــس اداره اســتاندارد بروجرد 
گفــت: 42 واحــد تولیــد مصالــح 
ســاختمانی در بروجرد وجود دارد که 
26 واحد پروانه استاندارد معتبر دارند.

شــرفی افــزود: در بروجرد فقط 
یک آزمایشــگاه اســتاندارد تســت 
مصالح ساختمانی وجود دارد و هشت 
آزمایشــگاه دیگر مجوز اســتاندارد 
ندارند و غیر قانونی فعالیت می کنند.
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واکسن هپاتیت، هدیه ای برای اهدا کنندگان 
مستمر خون 

رئیس سازمان انتقال خون بروجرد گفت: اهدا کنندگان مستمر خون در بروجرد 
واکسن هپاتیت B را به صورت رایگان دریافت می کنند.

غالمرضــا حامدی افــزود: به منظور قدردانی از اهدا کنندگان مســتمر خون 
که متولد ســال 68 به بعد هســتند طرح اهدای واکسن هپاتیت به صورت رایگان 

آغاز شد.
وی اظهار داشت: با اجرای این طرح معرفی نامه الزم به اهدا کنندگان مستمر 
خون داده شــده تا با هماهنگی شــبکه بهداشــت به 2 درمانگاه شهید خالقی و 
اورژانس بیمارســتان شهید چمران مراجعه و واکسن هپاتیت را در سه دوره زمانی 

دریافت نمایند.
رئیس سازمان انتقال خون بروجرد با اشاره به اینکه حدود چهار هزار اهدا کننده 
مســتمر خون در بروجرد وجود دارد بیان کرد: به منظــور جلوگیری از ازدحام در 
تزریق واکسن هپاتیت درمانگاه شهید خالقی در نوبت صبح و اورژانس بیمارستان 

در نوبت بعد از ظهر پذیرش اهدا کنندگان را بر عهده دارند.
حامدی اضافه کرد: تزریق واکســن هپاتیت B بین 5 تا 10 ســال ایمنی را در 
بدن ایجاد می کند و از طریق انجام آزمایش آنتی بادی می توان میزان ایمنی بدن 

در مورد ضرورت واکسن را مورد سنجش قرار داد.
وی ادامه داد: در ســال جاری 9 هزار و 388 نفر به سازمان انتقال خون بروجرد 

مراجعه کرده اند که از این تعداد 7005 نفر خون اهدا نموده اند.
رئیس سازمان انتقال خون بروجرد گفت: از این تعداد 689 نفرخانم و چهار هزار 

و 681 نفر اهدا کننده مستمر خون بودند.
حامــدی افزود: از خون های اهدا شــده فرآورده های خونی مانند گلبول قرمز 

متراکم، پالسما، پالکت و براساس نیاز کرایو استخراج می شود.
وی بیــان کرد: خون های اهدایی بعد از آزمایش های الزم و ضروری در اختیار 

مراکز بهداشتی، درمانی و بیماران نیازمند قرار می گیرد.

8 طــرح مخابرات در بروجرد اجرا 
شد

مدیرشــرکت مخابرات بروجرد با اشاره به اینکه 92 درصد 
این شهرســتان تحت پوشش شــبکه همراه اول است، گفت: 
هشــت طرح مخابراتی با اعتبار 28 میلیارد و 400 میلیون ریال 

امسال در این شهرستان اجرا شد.
اکبر شــیخی افزود: شرکت مخابرات شهرستان با توجه به 
ظرفیت هــای موجود این آمادگی را دارد که تعداد مشــترکان 

adsl را تا 100 هزارمشترک افزایش دهد.
وی اظهارداشــت: از مجموع 52 روســتای دارای اینترنت 
شهرســتان 37 مورد به طورمســتقیم و 15 روستا نیز از طریق 
روســتاهای همجــوار به صــورت اقماری متصل به شــبکه 

. هستند
مدیرشــرکت مخابرات بروجرد بیان کرد: هم اکنون 100 
هزار مشــترک تلفن ثابت شــهری و 15 هزارمشــترک تلفن 
 ثابت روستایی و20 روستا برخوردار از شبکه موبایل روستایی

)wll ( دراین شهرستان وجود دارد.
شــیخی اضافــه کرد: با توجه به رشــد و توســعه ســریع 
مخابرات و نیاز مشــتریان برای دسترســی هر چه ســریع تر 
به ســرویس های جدید، در برنامه ریزی های کالن توســعه 
مخابرات کشــور، قابلیت انعطاف پذیری بــرای هماهنگی با 

این تغییرات و جلب رضایت مشــتریان مورد توجه قرار دارد.
وی ادامه داد: شــبکه مخابرات به گونه ای طراحی می شود 
کــه با صرف حداقل هزینه ها و اعمال کمترین تغییرات، بتوان 
تکنولوژی های جدید این حوزه را پوشش داده و سرویس های 
متنوع مورد نیاز مشــتریان را که روز به روز درحال گســترش 

هستند، به سرعت ارائه کرد.
وی اظهارداشت: امسال طراحی و جابه جایی سایت همراه 
اول روســتای گیجالی، نصب و راه اندازی تجهیزات اینترنت 
پرســرعت نسل چهارم همراه اول معروف به 4g در قالب سه 
ســایت در مناطق پارک فدک، ترمینال شرق داملران، نصب 
و راه اندازی تجهیزات اینترنت شــبکه شــهری که در مرکز 
مخابرات بروجرد نصب شــده و راه اندازی اینترنت همراه اول 

معروف به 3g دانشــگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد می باشد.
مدیر شــرکت مخابرات بروجرد گفت: هم اکنون 110 هزار 
مشــترک تلفن ثابــت در بروجرد وجود دارد کــه ازاین تعداد 

15هزار مشــترک روستایی و95 هزار مشترک شهری است.
شــیخی افزود: هم اکنون 150هزار تلفن همراه و اعتباری 
در بروجرد فعال اســت وچهارمرکز پرظرفیت در بروجرد و 33 

مرکز روستایی در این شهرستان وجود دارد.

34 مورد از تجهیزات شهربازی های بروجرد 
استاندارد هستند

خبرخبر

رئیــس اداره تعاون، کار و رفــاه اجتماعی بروجرد 
گفت: از ابتدای ســال تا کنــون پنج حادثه کارگری در 
بروجرد رخ داده که نســبت به ســال گذشته 16 درصد 

کاهش یافته است.
 گیــوه کی در گفت و گو با ســفیر افالک گفت: در 
نیمه نخســت امسال پنج حادثه کارگری در شهرستان 
بروجرد رخ داده که متاسفانه 2 کارگر بر اثر حادثه حین 
کار فوت کرده و سه کارگر نیز دچار نقص عضو شده اند.

وی از کاهــش 16 درصدی حوادث کار در بروجرد 

خبر داد و اضافه کرد: در مدت مشــابه ســال گذشته 6 
حادثــه کارگری رخ داد که منجر به فوت ســه کارگر و 
نقص عضو ســه کارگر دیگر شد که نشان از کاهش 16 

درصدی آمار حوادث دارد.
گیوه کی اظهار داشت: کارگران ساختمانی بیشتر در 
معرض حوادث ناشی از کار هستند که ضروری است تا 
کارفرمایان شرایط الزم را برای کارگران در نظر بگیرند 
تا شاهد کاهش این حوادث باشیم و آموزش های الزم 

در این راستا می تواند تا حد زیادی از حوادث کم کند.

به گفته وی همچنین رعایت نکات ایمنی از ســوی 
کارگران در راســتای کاهش حوادث کار بســیار موثر 
است و بیمه کارگران بسیار ضروری است تا در صورت 

بروز هر گونه مشکل بتوان اقداماتی را انجام داد.
رئیــس اداره تعاون، کار و رفــاه اجتماعی بروجرد 
تصریــح کرد: بیش از 30 هــزار کارگر در بخش های 
مختلف در شهرســتان بروجرد مشغول کار هستند که 
ضروری اســت با رعایت نــکات ایمنی و آموزش های 

الزم از آمار حوادث کارگری کاست.

کاهش 16 درصدی حوادث کارگری 
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ایجاد 10 هزار شغل با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

هادی مقدسی، نماینده مردم بروجرد در دوره  
مجلس هشــتم به تشــریح مهمترین نقاط ضعف و 
قوت اجــرای منطقه ویژه اقتصادی بروجرد و علل 
عدم اجرای دو کارخانه مهم داروســازی "واکسن 
سازی "و "پاالیشگاه خون "پرداخت و توصیه هایی 
نیــز افــرادی که با اجرای ایــن پروژه های بزرگ و 

زیربنایی ارائه کرد.
گفتگــو بــا نماینده 54ســاله و خنــدان  مردم 
بروجــرد در مجلس هشــتم ، از آن جهــت برای ما 
اهمیــت دارد کــه صرف نظــر از جایــگاه حقوقی و 
مدیریتــی  وی در ادوار گذشــته، خصوصیــات 
ذاتــی او هــم قدری با بقیــه نماینــدگان بروجرد 
در گذشــته و حال متفاوت اســت! او در عین حال 
که ســعی می کنــد آداب و تعارف هــای ضروری یا 
غیرضــروری را رعایت کند، اما آنجایی هم که الزم 
بداند، خیلی صریح و غیرپیچیده موضع می گیرد؛ 
نکتــه ای که در جای جای گفتگــوی ما با وی خودش 

را نشان می داد.
نکته جالبی که در گفتگو ما با دکتر هادی مقدسی 
جــذاب بود این بود که او بــا لهجه روان بروجردی 
با نگارنده گفتگو داشت. گفتگویی که منجر به باز 
شــدن حقایقی شــد که قطعا موجــب آگاهی مردم 

بروجرد از اتفاقات اطرافشان خواهد شد.
مصاحبــه بــا او در یک عصر بهــاری در منزل وی 
در بروجــرد  انجــام شــد؛ نماینده مــردم بروجرد 
در مجلس هشــتم و متولی منطقه ویژه اقتصادی 
بروجــرد در گفتگویــی به تشــریح عملکــرد خود 

پرداخت.
حساسیت مقدسی بر سر منطقه ویژه  اقتصادی 
بروجرد خارج از بحث تعصب وی نسبت به بروجرد 
یک جنبه پدرانه ای به خود گرفته اســت به طوری 
کــه در جــای جای گفتگوی ما  بــا او این مهم خود را 

نمایان می کند .

* در ابتدای این گفتگو  از وی سوال می پرسیم 
که اصال چه شــد که شــما پیگیر ایجاد منطقه ویژه 

اقتصادی بروجرد شدید ؟
- مقدســی در پاسخ به این ســوال با نگاهی پر 
مفهوم  که نشــانگر آن اســت که ضمن گفتگو با ما 
در حــال مرور تمام وقایــع اتفاق افتاده در دوران 
مسئولیتش است گفت:در نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران قانون اساســی وظیفــه هر یک از 
قوا را مشــخص نموده اســت. در این میان وظیفه 
نماینــده مردم در مجلس شــورای اســالمی کامال 
مشــخص است و در کل مســئولیت قانونگذاری و 
نظــارت بر اجرا توســط دولت را بــر عهده دارد  که 
این خود به تنهایی وظیفه ســنگینی اســت و ابعاد 

وسیعی دارد.
اما این اســتقالل قوا در شــرایطی میسر است 
کــه هر قــوه با برنامــه صحیحــی به وظایــف خود 
عمــل کند امــا متاســفانه در ادوار گذشــته عدم 
برنامه ریزی مناســب و عملکرد بعضا ضعیف برخی 
از مســئوالن در قــوای مختلــف موجــب گردید تا 
توســعه در کشور عادالنه صورت نپذیرد و مناطق 
توســعه یافته و مناطق محروم ســر از خاک بیرون 
بیاورند پدیده ای که موجب مهاجرت و مشــکالت 
عدیده برای ساکنین مناطق محروم گردیده است 
و کیفیــت زندگــی را در مناطق محروم به نســبت 
مناطق توسعه یافته بشدت کاهش داده است  به 
همیــن علت مردم نیز بحق انتظار دارند با توجه به 
شناختی که از ظرفیتهای منطقه زندگی خود دارند 

از مســئوالن مطالبه کنند و در میان مســئوالن در 
دســترس ترین آنهــا نمایندگان مجلس هســتند 
و مــردم مرتــب از  نمایندگان مجلــس که توانایی 
نظارت و تذکر و حتی قانونگذاری را بر عهده دارند 
محرومیت زدایی حوزه انتخابیه را مطالبه می کنند 

.
در دوره ای کــه بنــده کســوت نماینــده مردم 
محترم بروجرد و اشــترینان را بر تن داشتم سعی 
و تمرکــزم بر این مهم بود که همگام با نگاه ملی به 
مســائل به منظور حل مشــکالت مردم که در اصل 
همه نقاط کشور را شامل می شود و تاثیر مثبت آن 
بر حوزه انتخابیه مشــخص نیز کم نیســت نگاهی 
عمیق به مشکالت مختلف منطقه نیز داشته باشم.

* اقدامات شــما در ســطح ملی به کدام مسائل 
محدود می شد؟

- مصوبــات خوبــی که در آن دوران انجام شــد 
و دولــت موظف به اجــرای آن بود طرح بزرگ بیمه 
بیکاری بود که متاسفانه به علت عدم تمایل دولت 
و پیگیری هــای مجلــس نهم هنوز بــه مرحله اجرا 
نرســیده است که اگر این مهم تحقق یابد بسیاری 
از مشــکالت جوانــان جویای کار قبــل از ورود به 

بازار کار حل خواهد شد.
یکــی دیگــر از قوانیــن مصــوب آن دوران که 
بنده پیگیری های فراوانی در کمیسیون اجتماعی 
مجلس بر روی آن داشــتم قانــون درمان رایگان 
بود که امروز در قالب طرح بیمه سالمت به صورت 

نیم بند و ناقص به اجرا در آمده اســت .
همچنیــن در آن دوران 10هــزار نفر مهندس 
کشــاورزی با مشــکل زیــادی مواجه شــدند و بال 
تکلیــف بودند که با پیگیری هــای فراوان باالخره 
مشــکل آن عزیزان حل شــد. که موارد مطرونحه 

بخشی از پیگیری ها در آن دوران است.

* در دو ســطح ملی و منطقه ای عملکرد داشــته 
اید. می توانید به شــرح بخشــی از فعالیتهای خود 

در سطح منطقه ای بپردازید؟
- بــه علــت کــم کاری هــا در ادوار گذشــته و 
محرومیت ها که زاییده بی عدالتی هاســت  وظیفه 
و شرایط نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
ایجاب می کند که به مســائل منطقه ای ورود جدی 
کند و در حل مشــکالت مردم مبادرت به یک سری 
اقدامــات نمایــد و ما در این بعد هم خوشــبختانه  

موفق عمل کردیم.

* در مجلــس هشــتم کــه شــما نماینــده مردم 
شهرستان بروجرد بودید بارها در جراید مشاهده 
شــد که صحبتهایی از احداث یک کارخانه واکسن 
ســازی و یک پاالیشگاه خون در بروجرد می کردید 
آیا ایــن کارخانجات طرح های توســعه شــرکتهای 

داروسازی اکسیر و زاگرس فارمت پارس بود؟
- خیر این دو کارخانه بزرگ داروسازی که شما 
به آن اشــاره داشــتید جدای از داروســازی های 
فعلی اســت و همانطور که می دانید در شهرستان 
بروجــرد یکــی از مشــکالت مــردم شــریف عدم 
شــغل اســت که همین مساله مشــکالت فراوانی 
را در شهرســتان بــه وجــود مــی آورد بــه همین 
علــت با پیگیری های ســنگینی که انجام شــد و بنا 
بر مصوباتی که داشتیم ســازمان تامین اجتماعی 
را قانــع کردیــم به ســرمایه گــذاری دارویی در 
شهرســتان بروجــرد در قالــب دو پــروژه بزرگ 

واکسن سازی و پاالیشگاه خون که اتفاقا مصوبات 
خوبــی هم از دل آن بیرون آمد .و ســازمان تامین 

اجتماعی مکلف به اجرای آن شد.

* این مصوبات چقدر عملی شد؟
- همانطور که می دانید ســالها پیش کارخانه  ای 
قــرار بود در بروجرد احداث شــود به نام خوراک 
کودک که ســاختمان آن نیز کامل شــده و به تملک 
بانــک صنعت و معدن رســیده بــود و این کارخانه 
هیچــگاه به مرحلــه بهره برداری نرســیده بود به 
همین منظــور ما طبق اولویت بندی که انجام داده 
بودیــم قرار بر این بود که ابتدا کارخانه واکســن 
ســازی در ســاختمان خوراک کودک شکل اجرایی 
بــه خود بگیرد اما برای اجرای این مهم نیاز به این 
بــود که تامین اجتماعی بــه عنوان متولی این طرح 
ابتدا مالک این ســاختمان خوراک کودک باشــد تا 
بتوانــد پروژه خود را عملی کند به همین منظور با 
همه تالشها این پروژه نیز به تملک سازمان تامین 

اجتماعی رسید.

* لبخند شما به چه مفهوم بود؟ 
- بحــث تملــک ایــن کارخانــه از بانــک صنعت 
و معــدن بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی دارای 
پیچیدگی هــای خاصــی بــود کارخانــه خــوراک 
کــودک با وســعت15هکتار و 13هــزار متر مربع 
تاسیســات ســاختمانی و چنــد حلقــه چــاه آب به 
ارزش 1/8میلیــارد تومان برای ســازمان تامین 
اجتماعــی خریداری شــد امــا همه ایــن کارها به 

همین سادگی ها هم نبود.

* چطور؟
- از ابتــدای پیگیری ما بــرای خرید این پروژه 
مهــم و حیاتی مخالفتها و کارشــکنی ها آغاز شــده 
بود و متاســفانه ســردمدار این مخالفتها شخصی 
غیر دولتی بود که باید خود به حل مشــکالت مردم 

مظلوم بروجرد می پرداخت .
امــا بــا همــه موانعــی که بر ســر راه مقدســی 
گذاشته بودند مقدسی از تالش و کوشش دست 
برنداشــت و ایــن کارخانه را خریــداری نمود اما 
پس از مدتی نامه ای نوشــته شــد به دفتر رئیس 
جمهور که مقدسی این کارخانه را از پسر عمویش 
خریداری کرده اســت در صورتی که من اصال پسر 
عمو ندارم یعنی عمو ندارم که بخواهم پســر عمو 
داشــته باشم و من ِگله ای ندارم چرا که در فضای 
سیاســی از این گونه رفتارها زیاد اســت و امروز 
هــم اگر کمــی نگاه های نماینده دولت در اســتان 
بــه بروجــرد مثبت باشــد مــا باید شــاهد تحرکی 
برای اجرایی شــدن این کارخانجات می بودیم اما 

افسوس که اینگونه نیست.

* آقای مقدســی ماجــرای منطقه ویژه اقتصادی 
بروجرد به کجا ختم شد؟

- از اولیــن روزهــای نمایندگی مــن در مجلس 
مراجعات زیادی از سمت مردم شهرستان بروجرد 
مشــاهده شد که اغلب از بنده می خواستند که در 
مسائل اجرایی کشور که بر عهده دولت است و نه 
مجلس ورود پیدا کنم و حق هم داشتند چون سالها 
بــی توجهی بــه بروجرد از بروجرد شــهری محروم 
ســاخته بود من با این تز جلــو رفتم ،حاال که مردم 
می خواهند مشکالتشان حل شود و من در مسائل 
اجرایی بــه منظور محرومیت زدایــی ورود کنم با 
خود گفتم برای بروجرد کاری کنم که دولت مجبور 
شــود در بروجرد فــرودگاه و راه آهن ایجاد کند و 
اصال در بروجرد ســرمایه گذاری زیر بنایی کند به 
همین منظور طــرح تصویب منطقه ویژه اقتصادی 
بروجــرد را کلیــد زدم علت آن هم ایــن بود که با 
توجه به محرومیتهایی که در بروجرد دیده می شد 
و مشــکالتی که مردم با این همه استعداد در حال 
دست و پنجه نرم کردن با آن بودند نیاز دیده شد 
کــه پیگیر این مصوبه اســتراتژیک و حیاتی برای 

زادبوممان باشم.
آنچه که از مشــکالت بروجــرد و مردم بروجرد 
دیــده می شــد این بود که یا مردم نیازمند شــغل 
بودنــد یــا در آرزوی زیرســاختهای مهمــی چــون 
فــرودگاه و راه آهــن و... به همیــن علت ما طرحی 
برای بروجرد به ذهنمان رسید که عمرانه باشد و 
ســالیان سال مشــکالت مردم را حل کند و پس از 
اجرای منطقه ویــژه اقتصادی بروجرد نیاز به این 
نباشــد که مــا فرودگاه و راه آهــن را مطالبه کنیم 
بلکــه دولت بــرای اجرای این طرح هــای زیربنایی 

خود به سراغ بروجرد  می آید .
زمانی کــه کارخانجات بــزرگ در بروجرد ایجاد 
شــود و تردد کاال باال رود و زمانی که کارشناســان 
فنــی و اقتصادی رفت و آمــد فراوانی به بروجرد 
داشــته باشند، زمانی که اشــتغال در بروجرد باال 
باشــد و سطح معیشــتی باال برود همچون گذشته 
بروجرد تبدیل به بارانداز منطقه شود  به صورت 

خــودکار دولت به منظــور امنیت این تعداد افراد 
و ویژگی های بروجرد خود دســت مردم بروجرد را 
می بوســد و راه آهن و فرودگاه می ســازد و نیازی 
به التماس کســی نیســت که با هــزار اصرار یک 
نفــر دولت قولهایی بدهد که هیچ گاه اجرا نشــود 
و مــردم هــم به ایــن گونه وعده هــا از بس تحقق 

نیافته است بخندند.

* دربــاره روند تصویب منطقــه ویژه اقتصادی 
بروجــرد توضیحی دهید مردم کمــی در ارتباط با 

این موضوع آگاه تر شوند.
-  مــن به دنبال طرحی کلــی برای بروجرد بودم 
تا مشــکالت ریشــه ای از جمله بیکاری، مشکالت 
اقتصادی وعدم  زیرساختهای  اساسی در بروجرد 

را رفع نمایم .
به همیــن منظور پیگیر منطقــه ویژه اقتصادی 
بروجــرد شــدم کــه در ابتــدای کار بایــد زمیــن 
مناســبی بــرای ایــن طرح ملــی به دولــت معرفی 
می شــد کــه با تالشــهای فــراوان 2هــزار هکتار 
زمیــن غیــر کشــاورزی منطقــه دهکــرد را که در 
تملک اداره کل منابع طبیعی اســتان بود به دولت 
معرفــی کردیم و دولت زمین ها را برای بررســی 
به کمیســیون اقتصادی دولت فرستاد و چه خون 
دلها خوردیم تا از تهــران برای تایید این زمین ها 
بیایند و پس از چند مرحله که از طرف کمیســیون 
اقتصــادی دولــت نمایندگانی زمین هــای منطقه 
دهکرد را بازدید کردند و بر اســاس منطقه و نوع 
توپوگرافی زمینهای منطقه دهکرد در کمیســیون 
اقتصادی دولت مــورد تایید قرار گرفت  و دولت 
ایــن طرح عظیــم ملی را بــه تصویب رســاند و به 
صــورت الیحه ای برای تصویــب در اختیار مجلس 
شــورای اســالمی قرار داد که اتفاقــا این طرح در 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس بر اســاس همان 
زمین هــای منطقه دهکرد و با توجه به توپوگرافی 
منطقه مذکور ایــن طرح را تصویب کرد و بعد این 
طــرح بــرای تصویب نهایی  به صحــن علنی مجلس 
آمــد کــه اتفاقــا در تصویــب نهایــی طــرح مجدد 
زمینهای منطقه دهکرد در آن تاکید شــده اســت 
و منطقــه ویژه اقتصادی بروجرد در تاریخ 28آذر 
1389به شــکل قانون درآمد و اتفاقا این قانون 

به تایید شورای نگهبان نیز رسید .
البتــه در کنار ایــن منطقه پردیــس بین الملل 
دانشگاهی با محوریت تربیت مدرس نیز تصویب 
شــده بود که از طرح های مهم و ملی برای بروجرد 

هستند .

* ایــن طرح پــس از تصویب و تبدیل شــدن به 
قانون چه  شد؟

- منطقه ویژه اقتصادی بروجرد پس از تصویب 
در مجلس اولیــن منطقه ویژه اقتصادی هم دوره 
خود بود که سازمان مسئول آن پس از استعالمات 
فــراوان مــورد تایید اســتانداری قــرار گرفت و 
اولیــن اقدامات خود را جهت اخذ زمین آغاز کرد.

منطقــه ویژه اقتصــادی بروجرد پــس از آنکه 
تبدیــل به قانون شــد بــا پیگیری های فــراوان و 
موانع گســترده که بر سر این پروژه چه در درون 
شهرســتان و چــه در اســتان بــود 440هکتار از 
2هزار هکتار مصوبه این پروژه در فاز اول تحقق 
یافت و این شــدنی نبود مگر با تالشهای گسترده.

* دربــاره مانــع تراشــی در اجرای ایــن مصوبه 
حیاتی برای بروجرد کمی توضیح دهید؟

- منطقــه ویژه اقتصادی بروجرد از همان ابتدا 
که تصویب نشده بود مورد مخالفتهای نمایندگان 
اســتان بود اما این موانع مــا را ناامید نکرد و این 
منطقــه تصویب شــد اما پــس از تصویب عده ای 
از هــر طریــق مانع تراشــی می کردند چه بر ســر 
تخصیــص زمیــن و چــه در تحریک اهالــی اطراف 
دهکــرد با این عنوان که می خواهند با منطقه ویژه 
اقتصادی زمین های شــما را بگیرند و کشــاورزی 
نابود می شــود و از این دست شایعات در حالی که 
زمین های مورد نظر ما در تملک منابع طبیعی و کامال 
غیر کشــاورزی بود که خوشبختانه وقتی مستقیما 
بــا کشــاورزان صحبت شــد که بــا ایجــاد منطقه 
ویــژه اقتصادی بروجــرد جلوی مهاجــرت جوانان 
بروجردی گرفته می شود و فرزندان همان روستا 
به شغل مشغول می شوند و با بررسی منطقه ویژه 
اقتصادی بروجرد برای روســتاییان آنها کامال قانع  
شــدند و مشــکل رفــع گردید اما همــان افرادی 
کــه در آن ســالها به هر طریقی نمی خواســت این 
پــروژه در بروجــرد اجرایی گردد امــروز با بهانه 
دیگــری کامال غیر قانونی با رمز اجرای منطقه ویژه 
اقتصادی در اشــترینان قصد دارند جلوی اجرای 

این پروژه را بگیرند.

* چرا آقای دکتر مگر چه اشکال دارد این منطقه 
در دهکرد باشد یا اشترینان؟

- منطقــه ویــژه اقتصــادی بروجــرد قانــون و 

یــک امتیــاز خاص اســت  و این قانون بر اســاس 
زمین هــای دهکرد به دولت اجازه داده که در این 
زمینهــا منطقه ویــژه اقتصادی ایجــاد کنند یعنی 
خــود دولت این زمین ها را به مجلس معرفی کرده 
است اگر اینطور بود که هرکس  هرجا میل داشت 
منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند که دیگر نام آن را 

قانون نمی گذاشتند .
زمین هــای دهکــرد در تملک دولــت جمهوری 
اســالمی اســت نه شخص مقدســی و جزو الینفک 
منطقــه ویژه اقتصادی بروجرد اســت چون قانون 

بر اساس این زمین ها تصویب گردیده است.
برای منطقــه ویژه اقتصادی بروجرد ســازمان 
مســئول تعیین و بر اســاس آن ســازمان تشکیل 
شــده اســت و منابــع طبیعی از 2هــزار هکتار در 
مرحله اول 440هکتار زمین در دهکرد تخصیص 
داده اســت و آن سازمان یکســری کارها را پیش 
بــرده و هزینه کرده اســت و حال بــدون توجه به 
اقدامــات دولــت قبــل در تایید افراد مســئول 
در ایــن ســازمان زیــر نظر مراجــع ذی  صالح آقای 
اســتاندار بی هیچ دلیل سازمان مسئول جدیدی 
بدون انحالل سازمان مسئول اولیه تعیین می کند 
کــه ایــن کار کامال غیــر قانونی اســت و بعد بدون 
اطالع ســازمان مســئول اولیه این سازمان منحل 

می شود.
این طرح ،طرحی ملی اســت و افــرادی از جمله 
آقــای اســتاندار کــه بی هیــچ دلیلی بــدون هیچ 
گونه اطالع رســانی سازمان مســئول منطقه ویژه 
اقتصــادی بروجــرد را منحــل می کنــد آن هــم 
ســازمانی که مورد تایید اســتانداری لرستان در 
دولت قبل  بوده است و در مرحله اول 440هکتار 
زمیــن را تملک کــرده و طرح را آمــاده کلنگ زنی 
می کند چــه مفهومی دارد؟ یعنی هر اســتانداری 
آمد باید ســازمان مســئول منطقه ویژه اقتصادی 

بروجرد تعویض شود .
در دولــت قبل یک عــده فشــار می آوردند که 
دولــت زمیــن ندهد و در این دولــت همان افراد 
می خواهنــد بــا جابه جایــی آن جلوی اجــرای این 

پروژه مهم در بروجرد را بگیرند.
 افرادی که بی هیچ دلیلی اصرار می کنند منطقه 
ویژه اقتصادی بروجرد در اشترینان باشد یا جهل 
به قانون دارند کــه در هر صورت از جنبه قانونی 

پذیرفتنی نمی باشد.
منطقــه ویژه اقتصــادی بروجرد چــون مصوبه 
مجلس شــورای اســالمی دارد مجری یا دولت حق 
تغییر محل آن را ندارد.حتی ما برنامه داشتیم در 
فاز بعدی این پروژه در اشــترینان اجرا شــود که 
بــرای این مهم باید بار دیگــر مراحلی که در ابتدا 
مطرح شــد طی شــود و کار باید قانونی باشــد واال 
قوانین منطقه ویژه بر روی آن اعمال نمی شــود و 

شهرستان ضرر می کند.

* کالم آخر؟
- مــن تعهد می کنم با کلنگ زنی این طرح حیاتی 
در مرحلــه اول 10هــزار شــغل ایجــاد می شــود 
آقایــان اجازه دهند این طرح کلنگش زده شــود و 
نــام مقدســی را از روی آن برداریــد اصال به نام 
خود تمامش کنید امــا بگذارید با اجرای این طرح 
جوانــان آنقدر از بروجرد مهاجرت نکنند. بروجرد 
را شــهر بازنشسته ها نکنید. بگذارید جوانان در 
بروجرد بمانند و در همین شهر کار و ازدواج کنند 
و شــهر را پیش ببرند به خــدا برخی افراد اجرای 
ایــن پروژه در دهکرد دغدغه بروجرد را ندارند و 
میل به منافع شخصی  دارند و این چه عنادی است 
که با مردم دارید که گره در طرح ملی می اندازید ؟

حــال که یک نفر آمــده به واســطه منطقه ویژه 
اقتصــادی بروجــرد تلنگــری بــه دولــت بزند تا 
کاســتی های گذشــته جبران شــود یک عده مانع 
می شــوند. آقای دولت به نماینده ات در لرستان 
تذکــر بده که جلــوی این طرح ملــی را در بروجرد 
نگیرد لرســتان امروز بیکار ترین اســتان کشــور 
است و اگر می خواهیم این استان از این وضعیت 
نجــات یابد بگذارید  این گونه پروژه ها اجر شــود 
و اگــر اجرایی شــود برگ زرینی در ســابقه دولت 
اســت از این رسانه اعالم می کنم  آقای دولت اگر 
دلســوزید به نماینــده ات تذکر بده بــه حرفهای 
برخــی افراد توجه نکند چرا که این ها نه دلســوز 
مــردم اند نه دلســوز دولــت و فقط خودشــان را 
می بینند امروز 2سال از دولت آقای روحانی رفت 
و این پروژه اجرا نشــد 2سال دیگر می رود و هیچ 
اتفاقــی در بروجرد نمی افتد و این می شــود لکه 

ننگی بر دامن دولت .
کاری کــه مصــوب شــده و فراینــد اجرایی آن 
طی شــده اســت چرا جلوی اجرای آن را می گیرید 
؟البتــه ایــن تنها راه شــکوفایی بروجرد نیســت 
امــا اگر ایــن طرح در بروجرد اجرایی شــود تحول 
 شــگفتی نه تنها در بروجرد بلکــه در منطقه ایجاد 

می کند.


