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لرستان

آموزش و پرورش ناحیه یك 
پرچمدار موفقیت در لرستان

همايش فصلي مديران مــدارس وتجليل از معلمان نمونه 
آموزش وپرورش ناحيه يک خرم آبــاد با حضوردکتر عبدالهي 
فرمانــدار خرم آباد،عباس زاده مدير آمــوزش وپرورش ناحيه 
خرم آباد، بازگيران سرپرست معاونت آموزش متوسطه آموزش 
وپرورش لرســتان، تني چند از خيرين مدرســه يــار، مديران 
ومعلمين نمونه مدارس آموزش وپرورش ناحيه يک خرم آباد به 
مدت يک روز در مجموعه فرهنگي، ورزشــي، تفريحي دهکده 
مقاومت حمزه سيدالشهداء لرستان ودرکنار مخملکوه خرم آباد، 

برگزار شد. 
اسداله عباس زاده مديرآموزش وپرورش ناحيه يک خرم آباد 

با بيان اينکه خداوند در آيات قرآن به ارزش... 4

مدير حفظ نباتات جهاد کشاورزی لرستان گفت: 
عدم بسته بندی و برند، اصلی ترين چالش...

۳ هکتار از مزارع گندم »معموالن« در آتش سوخت
صفحه 2
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تجهیز 1245 روســتای لرســتان به 
اینترنت پرسرعت 

مديــرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعــات لرســتان گفــت: در 
فاز نخســت اينترنت رســانی به 
روستاها، يکهزار و 245 روستای 
اين اســتان به اينترنت پرسرعت 

تجهيز شد.
شــهاب حيدری افــزود: اين 
طرح در راســتای دسترسی 25 
هزار روســتای کشور به اينترنت 

انجام شده که سهم لرستان يکهزار و 245 روستا بوده است.
وی اظهار داشــت: همچنين در فاز دوم نيز 750 روســتای استان به اينترنت 
پرســرعت مجهز می شــوند که در حال حاضر مراحل تملک زمين برای نصب 
سايت های مخابراتی در دست اقدام است.مديرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
لرستان اضافه کرد: بنا بر قانون ششم توسعه ايجاد 115 دفتر فناوری اطالعات 
روســتايی بايد در لرســتان راه اندازی شود که سهميه سالجاری از اين تعداد 20 
دفتر اســت.حيدری افزود: در اين دفاتر خدمات مختلف بانکی و ساير خدمات به 
روستاييان ارائه می شود که با برنامه ريزی های صورت گرفته از توجيه اقتصادی 

الزم برخوردار هستند.

زمان دریافت نتایج تســت های ورزشی 
مرکز مشاوره و تندرستی دانشگاه 

از روز يکشنبه، 27 خردادماه، 
دانشــجويانی کــه در تســت 
تندرســتی شــرکت کرده انــد 
می توانند به ورزشــگاه امام علی 
)ع( دانشــگاه لرســتان مراجعه 
کنند و نتايج تســت ورزشی خود 

را دريافت کنند. 
مسعود رحمتی، مدير تربيت 

بدنی دانشگاه لرستان، توضيح داد:»ساعات مراجعه جهت مشاوره و مشاهده  
نتايج تســتها برای دانشجويانی که در اين تست ها شرکت کرده اند از ساعت 
10 تا 13 اســت«. وی بيان داشــت:»تاکنون 300 نفر از دانشجويان تستها 
را انجام داده اند و اين نشــان می دهد که از چند روز گذشــته تاکنون استقبال 
دانشــجويان از مرکز مشــاوره ورزشی و تندرستی دانشــگاه، گسترده بوده 

است«. 
گفتنی اســت چند روز پيش، مرکز مشــاوره ورزشی و تندرستی دانشگاه 

لرستان افتتاح شد.

آخرین خبرها از عملیات اجرایی 
سد »معشوره«

مديرعامل شــرکت آب منطقه ای لرستان آخرين اخبار از 
عمليات اجرايی سد »معشوره« را اعالم کرد.

رضا ميرزايی اظهار داشــت: آب مهم ترين زيرســاخت 
توسعه همه بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و ... است.

وی بــا بيان اينکه کشــورهايی می توانند توســعه پيدا 
کنند که آب کافی در اختيار داشــته باشــند و آن را مديريت 
کننــد افــزود: با توجه بــه اينکه آب مهم ترين زيرســاخت 
توســعه اســت نماينــدگان مــردم لرســتان در مجلس 
 شــورای اســالمی بايــد به بحــث آب اهميت بيشــتری 

بدهند.
مديرعامل شــرکت آب منطقه ای لرســتان با بيان اينکه 
مجمع نمايندگان جلســات کارشناســی خــود را به صورت 
ماهانه با اين شــرکت برگزار کنند گفت: اميدواريم از ظرفيت 
نماينــدگان مردم لرســتان در مجلس شــورای اســالمی 
 در وزارت نيــرو بــرای اخذ تخصيص آب و اعتبار اســتفاده 
کنيم.ميرزايی با اشاره به وضعيت سد معشوره نيز بيان داشت: 
قبال حجم مخزن اين سد حدود 5۸0 ميليون متر مکعب بوده 
است.وی با بيان اينکه کارفرمای اين سد شرکت توسعه منابع 
آب و نيروی ايران اســت تصريح کرد: وزارتخانه تغييراتی در 
ابعاد ســد معشــوره داده و آن را به مشاور برای طراحی ابالغ 
کرده اســت.مديرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با بيان 
اينکه حجم مخزن ســد معشوره از 5۸0 ميليون متر مکعب به 
100 ميليون متر مکعب کاهش پيدا کرده است افزود: هدف از 
اجرای اين سد تامين 100 ميليون متر مکعب آب شرب، صنعت 
و کشــت های گلخانه ای برای شهرستان کوهدشت و تامين 
حق آبه های پايين دســت در شهرســتان های پلدختر، دوره 
چگنی و خرم آباد اســت.ميرزايی با بيان اينکه در حال حاضر 
عمليات جاده های دسترســی توسط قرارگاه خاتم آغاز شده 
است گفت: نقشه های اجرايی اين سد که در حال تغيير است 
تا دو ماه آينده آماده می شــوند.وی با بيان اينکه امسال برای 
اجرای سد معشوره 12 ميليارد تومان اعتبار مصوب شده است 
افزود: از اين ميزان پنج ميليارد تومان تخصيص يافته اســت.

مديرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: اميدواريم طی 
دو تا سه ماه آينده عمليات اجرايی بدنه سد آغاز شود.ميرزايی 
تاکيد کرد: اين ســد جدول زمان بنــدی دارد و اعتبار آن بايد 
تامين شــود و نمی توان گفت که اين ســد چه زمانی اجرا می 
 شــود و ممکن بوده چهار تا پنج سال عمليات اجرايی آن طول 
بکشــد.وی گفت: مشــاور هنوز نهايی نکرده است که زمان 

اجرای اين سد چند سال است.

خبرخبر

شهردار معموالن از آتش سوزی در سطح 
سه هکتار از مزارع گندم اين شهر خبر داد.

محمد عزيزی با اشاره به آتش سوزی در 
سطح سه هکتار از مزارع گندم »معموالن« 
اظهار داشــت: اين آتش ســوزی در منطقه 
»آميــران کوشــکی« معمــوالن از توابع 

شهرستان پلدختر رخ داد.
وی افــزود: آتش نشــانی شــهرداری 
معموالن بالفاصله پس از اطالع از موضوع  
دو دستگاه خودرو و هفت نيروی آتش نشان 

و خدمه را به محل اعزام کرد.

شــهردار معموالن گفــت: آتش پس از 
گذشت يک ســاعت با حضور بموقع آتش 
نشانی شهرداری مهار و از ادامه آتش سوزی 
به اراضی گندم منطقه جلوگيری شد.عزيزی 
افزود: در اين حادثه سه هکتار از مزارع گندم 
آبی و يک شبکه آبرسانی بارانی به طور کامل 
در آتش ســوخت.وی با بيان اينکه دليل اين 
آتش سوزی تا کنون مشخص نيست خاطر 
نشــان کرد: بر اســاس برآورد اوليه از سوی 
کارشناسان ميزان خسارت وارده ۸0 ميليون 

ريال است.

مدير حفظ نباتات جهاد کشــاورزی لرستان گفت: عدم 
بسته بندی و برند، اصلی ترين چالش صادرات محصوالت 

کشاورزی استان لرستان است. 
مجيد جوادی در جلسه کارگروه سالمت و امنيت غذايی 
استان که در ســالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد 
اظهار داشــت: برنامه ارتقای ســالمت هشــت محصول 
کليدی و توليد محصول ســالم ازجملــه انار، خيار و گوجه 
گلخانه ای و فضای باز، پياز، ســيب زمينی و سيب درختی 
اجرايی شده و لرســتان جزو استان های برتر و پيش روی 

کشور در اين زمينه است.

وی افزود: در حال حاضر فاز دوم گلخانه کشت و صنعت 
خرم آباد بهره برداری شــده و گوجه بيولوژيک 10 هکتار از 

اين گلخانه به روسيه و قطر صادر می شود.
مدير حفظ نباتات جهاد کشــاورزی لرستان با اشاره به 
آناليز ســالمت محصول اســتان در تهران و فسادپذيری 
زودهنگام محصوالت عنوان کرد: ســال گذشــته هفت 
ميليــارد ريال برای خريد دســتگاه های آناليز ســالمت 
تخصيص يافتــه که در حال خريداری و نصب در اســتان 
هســتند.وی بيان کرد: بــا راه اندازی اين دســتگاه ها تا 
پايان امســال، آناليز بموقع محصوالت برای مقايســه با 

اســتانداردهای ملی انجام خواهد شد و از ورود محصوالت 
با ريسک باال ازجمله سيب زمينی توليد کشاورزان مهاجر تا 

حد بسياری جلوگيری می شود.
جــوادی گفت: همچنيــن 2۸0 ميليارد ريــال اعتبار 
سراســری برای توليد محصوالت سالم در کشور مصوب 
شــده کــه از اين ميزان تنهــا 12 ميليارد ريــال برای امر 
آموزش، به اســتان ها پرداخت شــده اســت.وی درزمينه 
مشــکالت اين حوزه تصريح کرد: عدم بسته بندی و نبود 
برند ازجمله چالش های اصلی هستند و جهاد کشاورزی از 

سرمايه گذاران در اين حوزه استقبال می کند.

طی ماه مبارک رمضان، بازار فعاليت های خير خواهانه 
خيرين نيز بيش از ساير ايام سال داغ می شود. 

نوزدهم خردادماه مصادف با بيســت و چهارم رمضان، 
محمدرضــا محمــدی مديــرکل امور مالياتــی در طرح 
مفتاح الجنة کميته امداد امام خمينی)ره( اســتان لرستان 

شرکت نمود. 
اين ديدار که در راستای طرح مفتاح الجنه که به پيشنهاد 
خادمی استاندار لرستان و با برنامه ريزی و هماهنگی کميته 

امداد حضرت امام خمينی)ره( استان در حال برگزاری است 
صورت گرفت. 

در هميــن خصوص، قبل از سرکشــی از خانواده های 
نيازمند جلســه هماهنگــی طرح مفتاح الجنه در ســالن 
اجتماعات اســتانداری لرســتان با حضــور مديران کل و 
مســئولين روابط عمومی دســتگاه های اجرايی اســتان 

برگزار گرديد. 
طی اين طرح در ماه مبارک رمضان مديران دســتگاه 

هــای اجرايی مختلف اســتان با هماهنگــی کميته امداد 
حضرت امام خمينی)ره( و با همراهی کارشناسان اين اداره 
کل از خانواده های نيازمند تحت پوشــش ديدار و عالوه بر 
اين که در جريان مشــکالت اين خانواده ها قرار می گيرند، 
اقداماتی را در خصوص رفع اين مشکالت صورت خواهند 
داد. در بازديــد  محمدی و هيئت همراه عالوه بر دلجويی از 
خانواده نيازمند، نيازهای مالی و درمانی بررسی و برای رفع 

آن برنامه ريزی های الزم صورت گرفت. 

۳ هکتار از مزارع گندم »معموالن« در آتش سوخت

 عدم بسته بندی و برند، اصلی ترین چالش صادرات محصوالت لرستان 

 مشارکت مدیرکل امور مالیاتی لرستان در طرح 
»مفتاح الجنه« کمیته امداد 



مدير عامل شــرکت گاز اســتان 
لرســتان گفت : آخرين اقليم بندی 
شهرهای استان از سال 95 اعالم شده 
و از آن زمــان تغييری در اقليم بندی 
و نحوه محاسبه گازبهای مشترکين 

استان صورت نگرفته است .
لطفعليان با اعالم اين خبر افزود: 
اقليم بنــدی مناطــق جغرافيايی و 
فصــول گرم و ســرد ســال با توجه 
بــه اعالم ســازمان هواشناســی و 
پژوهشکده هواشناسی کشور صورت 
گرفته و بر اين اساس شهرهای کشور 

تقسيم بندی می گردند .
وی گفــت : بر اين اســاس برای 

محاسبه گازبها، سال به دو فصل گرم 
و سرد تقسيم و شهرهای کشور نيز در 

5 اقليم مختلف قرار گرفته اند . 
ايــن مقام مســؤول گفت : طبق 
آخرين تقســيم بندی که در سال 95 
بــا توجه به اعالم نظر پژوهشــکده 
هواشناسی کشــور صورت گرفته، 
شهرهای اســتان لرستان در 4 اقليم 
قرار دارند. لطفعليــان تصريح کرد: 
در فصــل گرم کــه از 16 فروردين تا 
15 آبان می باشــد، نــرخ گاز به ازای 
هر مترمکعب به صــورت پلکانی از 
10۸1 ريال تا 1500 ريال محاســبه 
می شــود ولی در فصل سرد که از 16 

آبان تا 15 فروردين ماه اســت قيمت 
هر متر مکعب گاز به صورت پلکانی 
از حداقل 414 ريال شروع و بر اساس 
دامنه مصرف تا 4۸30 ريال می رسد. 
وی خاطرنشــان کرد: در فصل گرم 
حداکثر نرخ دريافتی از مشــترکين 
خانگی به ازای فروش هر متر مکعب 

گاز 1500 ريال اســت و همانطور که 
مشــاهده می شــود در صورتيکه در 
فصل گرم الگــوی مصرف رعايت 
نگردد مشترک بايد گازبهای بيشتری 

پرداخت نمايد . 
مدير عامل شــرکت گاز لرستان 
افزود: با توجه به اينکه برخی مناطق 
اســتان از جمله سردسيرترين نقاط 
کشور به شــمار می آيند اين تقسيم 

بندی مورد رضايت نيست .
وی از مشترکين درخواست نمود 
با رعايت الگــوی مصرف مطابق با 
فصول گرم و ســرد مصارف گاز خود 

را مديريت نمايند .
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گازبها از سال 95 تا کنون تغییری نکرده است
مطابق ســنوات گذشــته در ايام مبارک ماه رمضان 
مديرکل و کارکنان بانک قوامين استان لرستان با دعوت 
دفتر نماينده ولي فقيه در اســتان و امام جمعه خرم آباد و 
برنامه زمانبندي کميسيون هماهنگي بانکها در جلسات 
تفســير قرآن در مســجد بعثت حضور حداکثري داشتند 
کمااينکه مشــارکت و حمايتهاي مالي بانک قوامين در 
جلسات تفسير قرآن در راستاي ايجاد فضاي قرآني انجام 

مي گيرد.
مديرکل شعب بانک قوامين لرستان  درجلسه تفسير 
قــرآن کريم با محوريت ســوره مبارکه »زمر« توســط 
نماينــده ولي فقيه در اســتان و امام جمعــه خرم آباد در 
مســجد بعثت با اشاره به تاثير ســازنده قرآن در زندگي، 
از برپايي کالســهاي آموزش قرآن ويژه کارکنان بانک 

قوامين در اســتان خبرداد و گفت: همدلي، روابط انساني، 
تعهد، وجدان کاري، وقت شناســي و پرهيز از رفتارهاي 
غيراخالقي از برکات عمل به دســتورات الهي و ســبک 
زندگي قرآني اســت و ما محيــط کاري مملو از اخالق 
حســنه را مرهون حضور همکاران در اينگونه مراسمات 
مذهبي و قرآني هســتيم.روح اهلل بهمئي، ضمن حمايت 

از برنامه هــاي فرهنگي، مذهبي، برگزاري نماز جماعت 
ظهر و عصر به صورت مســتمر، کالســهاي آموزشي 
تجويد و قرائت قرآن، برگزاري مراســم زيارت عاشورا و 
مشارکت در برنامه هاي فرهنگي و مذهبي را از مهمترين 

فعاليتهاي بانک قوامين در استان دانست.
وي به تاثير ســازنده و جامع قرآن بر زندگي انســان 
و بخشــهاي زندگي کاري، خانوادگي و اجتماعي اشاره 
کــرد و افزود: انس گرفتن با قرآن موجب اثربخشــي بر 
جنبه هاي اخالق فردي و تمامي شــئونات زندگي انسان 
مي شــود.بنا براين گزارش، جوايز نقدي بانک قوامين به 
برگزيدگان قرآني اهدا شــد و در پايان جلسه تفسير قرآن 
مجموعه کارکنان بانــک قوامين با نماينده ولي فقيه در 

استان ديدار و گفت وگو کردند.

نقش پررنگ بانك قوامین لرستان در فعالیت هاي مذهبي

مديرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی لرســتان گفت: ايجاد شهرک 
ســنگ شهرســتان چگنی، به دليل 
مشــکالت ناشــی از عدم تخصيص 

زمين تاکنون محقق نشده است.
بختيار رازانی در جلســه بررســی 
مســائل و مشکالت شــهرک سنگ 
شهرســتان چگنــی اظهار داشــت: 
متاسفانه بررسی های ميدانی نشان می 
دهد که شهرســتان چگنی فاقد زمين 
مناســب برای اجــرای مصوبه هيئت 

وزيران و شــهرک صنعتی اســت و با 
عنايت به اينکه اکثر اراضی شهرستان 
دارای پوشــش جنگلی هستند، بايد در 
نقطه ای که کمترين پوشش جنگلی را 
دارد نسبت به ايجاد شهرک اقدام شود.

وی تصريــح کــرد: از مزايــای 
ايجــاد و راه اندازی شــهرک صنعتی 
و شهرک سنگ، اســتقرار واحدهای 
فرآوری ســنگ و جلوگيــری از خام 
فروشــی معــادن کــه دارای مزيت 
نسبی در کشــور بوده و ايجاد اشتغال 

 در منطقــه و شهرســتان دوره چگنی
 است.

شــهرک  شــرکت  مديرعامــل 
هــای صنعتی لرســتان گفت: بيش از 
10 ســال از مصوبه هيئــت دولت در 
خصوص ايجاد اين شــهرک می گذرد 
که متاســفانه به دليل مشکالت ناشی 
از عدم تخصيص زميــن تا کنون اين 
امر محقق نشــده اســت و در صورت 
همکاری متوليان مربوطه قابليت ايجاد 
يک شــهرک با اولويت پتانسيل های 

موجود منطقه خصوصا معادن سنگ و 
صنايع تبديلی  وجود دارد.

بر اساس اين گزارش، در اين جلسه 
که با حضور مسئولين ذيربط به منظور 
پيگيری مشــکالت واگــذاری زمين 
شهرک فرآوری سنگ دوره چگنی در 
اين شهرســتان برگزار شد،  مقرر شد 
که پس از حذف اراضی دارای پوشــش 
جنگلی، بقيه اراضی برای انتقال ســند 
و انجام عمليات شــهرک سازی به اين 

شرکت اعالم شود.

توقف پروژه شهرک سنگ چگنی در مرحله تخصیص زمین

 به منظور مقابله با رفع کمبود احتمالی آب شــرب در 
شهر کوهدشت دو حلقه چاه به بهره برداری رسيد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان لرستان، مديرعامل شرکت 
آب و فاضالب شــهری لرستان در اين خصوص گفت: با 

نزديک شــدن به فصل گرما و احتمال کمبود آب در شهر 
کوهدشــت دو حلقه چاه آهکــی و عمق 300 متر و دبی 

حداقل 50 ليتر بر ثانيه وارد مدار گشت.
حميدرضا کرم وند گفت: دو حلقه چاه مذکور با اجرای 
خط انتقال 1000 متر و هزينه ای بالغ بر 15 ميليارد ريال به 

بهره برداری رسيد.الزم به ذکر است که با کاهش نزوالت 
آسمانی در دهه گذشته بسياری از منابع آبی استان از جمله 
شهر کوهدشت با افت ســطح مواجه شده به طوری که 
تابستان سال گذشته در ساعات پيک مصرف آب برخی 

از نقاط شهر دچار قطعی يا افت فشار می شدند.

مدیرعامل آبفا خبرداد؛ 

بهره برداری از 2 حلقه چاه آب در کوهدشت

مسلم رضايی پور معاون بهره وری اقتصادی اداره 
کل اوقاف اعالم کرد : براساس تدابيرنماينده معظم 
ولی فقيه و رياست محترم سازمان اوقاف و امورخيريه 
وتاکيد مديرکل محترم اوقاف اســتان مبنی بر ايجاد 
امکانات رفاهی برای خدمت رســانی به زائران بقاع 
متبرکه ، باتوجه به حجم باالی زائران آستان مقدس 
امامزاده محمدبن حســن )ع( شهرســتان اليگودرز 
عالرغم بعد مسافت و مشــکالت جاده دسترسی ، 
احداث زائر سرای اين بقعه متبرکه دردستور کار اداره 

اوقــاف و امخور خيريه قرار گرفت و عمليات اجرايی 
فاز اول اين طرح عملياتی شد.

به گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی اوقاف 
وی گفت: درفاز اول اين طرح 12 باب اتاق در دو طبقه 
در نظر گرفته شده که با پيگيری مستمر همکاران اداره 
اجرايی شهرســتان اليگودرز ، اين طرح با 50 درصد 
پيشــرفت فيزيکی درحال اجرا می باشد.رضايی پور 
گفت : آماده سازی 20 چشمه سرويس بهداشتی و 10 
چشمه حمام جديد درمجاورت بقعه متبرکه ، عالوه 

برسرويس های بهداشتی قديمی ضلع جنوبی ، ازجمله 
 فعاليت های عمرانی انجام گرفته دراين مکان مقدس 
می باشــد.معاون بهره وری اوقاف افــزود: باتوجه 
به حضور زائــران اين بقعه متبرکــه از اقصی نقاط 
کشــور وحتی برخی کشــورهای خارجی همسايه ، 
ظرفيت های زيادی برای خدمت رسانی وجود داشته 
که اجــرای طرح هادی و تبديل به روســتای هدف 
گردشــگری ، همت همه دستگاهای اجرايی مرتبط 

را می طلبد.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايی لرستان از 
افزايش تعداد روســتاهای آب رسانی با تانکر در استان در 

صورت ادامه داشتن کاهش بارندگی ها خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار استان لرستان 
عليرضا کاکاوند گفت: در سال های قبل حتی 220 روستا 
آبرسانی با تانکر داشته ايم که سال گذشته اين عدد به 14 
رسيد، يعنی در اوج گرمای تابستان 96، اين 14 روستا به 

طور ثابت و دائم با تانکر آب رسانی می شدند.وی ادامه داد: 
با توجه به اوضاع بارندگی ها پيش بينی ما افزايش تعداد اين 
روستاها طی امسال نسبت به سال گذشته است.کاکاوند 
تصريح کرد: برف آنچنانی نداشتيم و فقط در فصل بهار 
بارندگی ها خوب بود که مشــکل جذب آن را داشــتيم.

مديرعامل شــرکت آب و فاضالب روستايی لرستان با 
اشــاره به فرهنگ مصرف آب، تأکيد کرد: اگر مشترکين 

الگوی مصرف را رعايت کنند به مراتب مشکالت کمبود 
آب کمتر می شــود.وی اضافه کرد: بحث خشکســالی  
چالشــی جدی بوده و شــوخی بردار نيست و اگر جديت 
الزم را نداشــته باشــيم، مردم با مشکل مواجه خواهند 
شــد.کاکاوند بيان کرد: شرايط به گونه ای است که بايد 
همت کنيم و مشــکل کمبود آب در روستاها را به حداقل 

برسانيم و در اين مسير به کمک مردم هم نياز داريم.

پیشرفت فاز اول زائر سرای امامزاده محمد بن حسن )ع( 

مدیرعامل آبفار لرستان:
چالش خشکسالی شوخی بردار نیست
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شما می توانید با استفاده هوشمندانه از 
نور در طراحی دکوراسیون داخلی، فضایی 
را وســیع تر یــا کوچک تر نمایــش دهید . 
برای این منظور کافی اســت نورپردازی ها 
را بــر روی دیوارها و کنج هــای محیط انجام 
دهید. به این ترتیب اطراف محیط روشــن 
تر از مرکز شــده و بزرگ تــر جلوه می کند. 
حال آنکه به عنوان مثال اگر در نورپردازی 
یک اتاق نشیمن تنها به منبع نورزایی برای 
روشــن کردن منطقه ای کوچک در محدوده 
مبلمان بســنده کنیــم، دامنه دیــد افراد 
محدود شده و در نتیجه فضا حتی کوچک تر 
از آنچه هست به نظر می آید . طلوع خورشید 
با پراکنده شدن اشعه هایی همراه است که 
مجموع آنها نور نامیده می شود. نور از جمله 
مهم ترین مواهب الهی است که در زندگی 
بشــر از ارزش بســزایی برخوردار است. 
در واقع هیچ عنصــری در دنیا بدون وجود 
نــور هویت دیداری ندارد. نور واســطه ای 
میان چشمان بیننده و محیط اطراف اوست 
یعنی در صورتی که نوری به چشم ما نرسد 
تصویری در شــبکیه تشــکیل نشــده و در 
نتیجه حس بینایی معنــا و مفهوم کاربردی 
نخواهد داشــت. ارزش واقعی نور هنگام 
تاریکــی نمایــان می شــود. ایــن تاریکی یا 
حاصــل غــروب خورشــید و تابــش آن بر 
عرصه دیگری از گیتی اســت یــا در نتیجه 
خامــوش کردن کلیدی از یــک نورپرداز یا 
سیســتم نورپردازی است . در یک تقسیم 
بنــدی کلی نور خورشــید را نــور طبیعی و 
نــور حاصــل از نورپردازی های دیگر را نور 
مصنوعی می نامیــم . در نورپردازی طبیعی 
تنها یک وسیله نورزا وجود دارد که آن هم 
خورشــید است و نور طبیعی در واقع همان 
نور خورشــید اســت که گذشــته از ایجاد 
روشــنایی در زمین، مزایای بسیار دیگری 
نیــز دارد. زندگی همه موجودات وابســته 
به این منبع پرانرژی اســت و همه هســتی 

از نور خورشید هویت می گیرند.
اتــاق خــواب از آن اتاق هایی اســت که 
نــور یکی از اصلی ترین اجزای آن اســت و 
رکن اساســی آن به حساب می آید . یک نور 
بســیار مالیم برای شــب ها، باعث می شود 
تا شــما براحتی خوابتان ببــرد و یک خواب 
راحت و آســوده داشته باشــید. همچنین 
یــک نور قوی باعث می شــود شــما صبح ها 
دچار مشــکل باال نشــوید و برای پوشیدن 

لبــاس الزم نباشــد اتاق خوابتــان را ترک 
کنید. مهم ترین چــراغ و نور در اتاق خواب 
شــما چراغ هایــی اســت که در کنــار تخت 
خــواب اســت. این چراغ هــا بــرای زمانی 
کارایــی دارند که یکی از شــما می خواهید 
کتــاب بخوانید یا تلویزیون تماشــا کنید و 
فرد دیگــری می خواهد بخوابد . برای قرار 
دادن این چراغ ها شــما می توانید از دیوار 
پشــت تخت اســتفاده کنید و چراغ را روی 
دیوار نصب کنید. دقیقا مشابه چراغ هایی 
که در هتل ها وباالی تخت از آن ها استفاده 
می شــود. برای ایــن کار از یک دیوار کاذب 
هــم می شــود اســتفاده کــرد. چراغ ها را 
می توانید با استفاده از این دیوار پشت آن 
نصب کرد.در طراحی داخلی آشپزخانه های 
امروزی قســمت اعظم کار در آشپزخانه بر 
روی ســطح کابینت هــا در کنار اجــاق گاز یا 
شیر آب و سینک ظرفشویی انجام می شود 
کــه در اغلب آشــپزخانه ها همگــی در کنار 
دیــوار قــرار دارنــد امــا هنــوز چراغ های 
ســقفی از وســط سقف آشــپزخانه آویزان 
هســتند ، در نتیجه افراد اغلب پشــت به 
منبع نور و در زیر سایه خود مشغول به کار 
هســتند و هنگام کار از نور کافی برخوردار 
نیســتند. بــا توجه بــه تغییرات ســاختار 
آشــپزخانه های امروزی نسبت به گذشته ، 
ما در بخش هایی از آشپزخانه که اغلب محل 
انجام کار محسوب می شود به نور کافی نیاز 
داریم. مانند ســطح روی اجاق گاز، ســینک 
ظرفشویی و سطوح روی کابینت ها که برای 
آماده سازی وســایل آشپزی و مواد غذایی 
مورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. عالوه بر 
نیاز به روشــنایی در این اماکن، فضای کلی 

آشــپزخانه نیز باید از نــور کافی برخوردار 
باشد . همچنین در بسیاری از آشپزخانه ها 
بعضــی از کابینت ها با درهای شیشــه ای و 
بــه صورت ویترین ســاخته شــده اند تا از 
آنها برای به نمایش گذاشــتن ظروف زیبا و 
تزئینی استفاده شود. این کابینتها نیز نیاز 
به نورپردازی داخلی دارند. به این ترتیب 
ما نیــاز به یک مجموعه منابــع نوری داریم 
که هریک به صــورت جداگانه قابل کنترل 
باشــند . نور کافی برای سطح روی اجاق گاز 
در آشــپزخانه هایی که دارای یک هواکش 
یا هــود در باالی اجاق گاز هســتند براحتی 
توســط چراغ هواکش تأمین می شــود. اگر 
باالی اجاق گاز، هواکش مجهز به چراغ وجود 
نــدارد باید یک چــراغ قابل تنظیم در باالی 
اجاق گاز نصب شود. همچنین باالی سینک 
ظرفشــویی نیز بــه یک چراغ نیاز اســت تا 
شــب هنگام نور کافی برای شست و شوی 
ظروف و مواد غذایی را برای ما فراهم کند. 
ترجیحــا هر یک از ایــن چراغ ها باید دارای 
کلید کنترل مجزا باشــند تــا فقط در مواقع 
لــزوم مــورد اســتفاده قرار گیرنــد .آنچه 
تاکنــون بیان شــد در جهت تأمین نور کافی 
و روشــنایی الزم برای انجــام فعالیت های 
گوناگــون در هــر یــک از اتاق ها بــود ؛ اما 
نورپردازی می تواند در جهت زیباســازی و 
جلب توجه بیننده به سوی اشیای تزئینی و 
ویژگی های زیبای یک اتاق نیز باشــد. برای 
این منظــور بهترین انتخاب چراغ های قابل 
تنظیمی هســتند که به صورت تک، دوتایی 
و سه تایی در بازار موجودند و پس از نصب 
در یک نقطه از دیوار می توان هر یک از آنها 
را به ســمت دلخواه تنظیــم کرد به صورتی 
که محــل مورد نظر مــا را روشــن کند. نور 
ایــن چراغ ها را می توان براحتی بر روی یک 
دیوار، یک تابلو یا یک مجسمه دلخواه تنظیم 
کرد یا حتی بخشی خاص از اتاق )مانند محل 
قرارگیری شــومینه و یا یک آرک در سقف ( 
را به وســیله آنها روشن کرد . طبقات داخل 
کابینت های در شیشــه ای را نیز می توان با 
اســتفاده از روش های گوناگون روشنایی 
بخشــید اما یکــی از بهتریــن راه ها نصب 
چراغ هــای کوچک در زیــر هر یک از طبقات 
یا در مواقعی که طبقات شیشــه ای هستند 
نصــب یک المپ در قســمت بــاال و یا پایین 

کابینت است.
مهندس طراح معماری، میالد میرزاوند

تاثیر نورپردازی در طراحی داخلی منازل مسکونی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
لرســتان از کســب رتبه عالــي اداره کل 
حفاظت محیط زیست لرستان در ارزیابي 

عملکرد سال 96 خبر داد. 
مهــرداد فتحي بیرانوند گفت: با توجه 
به ارزیابي عملکرد ســال 96 ادارات کل 
استاني به استناد شــاخص هاي عمومي 
و اختصاصــي، اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت لرســتان با کســب 1954/69 
امتیاز در مجموع شــاخص هــاي عمومي 
و اختصاصــي موفق به کســب رتبه عالي 
گردیــد. وي ضمن تشــکر از تالش همه 
همکاران در راستاي بهبود شاخص هاي 
عملکرد، بر انجام برنامه ریزي منســجم 
و مــدون جهــت ارتقــاي ایــن عملکرد و 
پوشــش نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقاط 
قــوت جهت ارائــه هرچه بهتــر خدمات 
ســازماني به شــهروندان در سال جاري 

خبر داد.
* بــه کارگیــری ظرفیت دســتگاه هاي 

لرستان براي پیشگیري از حریق 
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان 
بابیان اینکه افزایش وقوع آتش سوزیها 
در فصل گرما پیش بیني مي شــود گفت: 
از ظرفیت دســتگاهها وادارات اســتان 
در راســتاي پیشــگیري از آتش سوزي 
استفاده شود. فتحي بیرانوند در ادامه 
اظهار داشــت: بــا توجه بــه بارندگیهاي 
خوبي که بهار امســال داشــتیم پوشش 
گیاهي خوبي ایجادشده که احتمال وقوع 
آتش ســوزي را در فصــل گرما افزایش 
در  متأســفانه  افــزود:  وي  مي دهــد. 
لرستان به دلیل ناهماهنگي دستگاهها و 
استفاده از امکانات درزمینه پیشگیري 
از آتش سوزیها عملکرد منسجمي وجود 

ندارد که باید به این موضوع رســیدگي 
شــود. مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
استان لرستان عنوان کرد: در این راستا 
مي توان از ظرفیت ادارات و دستگاههاي 
مختلف به منظور حفاظت از منابع طبیعي 
اســتفاده کرد و همچنین قوانین قضایي 
بازدارنده از آتش سوزي و حفاظت منابع 
طبیعي نیز بازنگري شــود.  وي با اشــاره 
به اینکه 95 درصد آتش ســوزیها عامل 
انســاني دارد بیان کــرد: این امر به این 
معنا نیســت که تمامي مــوارد به صورت 
عمدي صورت مي گیــرد بلکه دالیل غیر 
عمد نیز دلیل آن اســت که در این زمینه 
نیــز نیازمنــد فرهنگ ســازي و آموزش 
هســتیم. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
لرستان با اشاره به تنوع زیستي منحصر 
به فرد اســتان لرســتان گفت: اســتان 
لرســتان با داشتن 1/7 درصد مساحت  
کشــور 25 درصد تنوع زیســتي کشور 
را دارا مــي باشــد و از این لحــاظ یکي از 
اســتان هاي برتر کشــور از لحــاظ فون و 
فلور هستیم. فتحي بیرانوند با اشاره به 
نزدیکــي فصل زاد و ولد حیات وحش، از 
انجام تدابیر ویژه مانند گشــت و کنترل 
شــبانه روزي در مناطــق، نصب دوربین 
تله اي، هماهنگي با دســتگاه قضا جهت 

برخــورد با متخلفیــن، آمــوزش جوامع 
محلــي، ایجــاد فضایي امن بــرا ي حیات 
وحــش در ســطح مناطــق حفاظت شــده 
استان خبر داد. وي در پاسخ سوالي مبني 
بــر اقدامات انجام شــده جهت افزایش 
ســطح مناطق حفاظت شده استان ،گفت: 
مســاحت مناطق تحت مدیریت اســتان 
لرستان 177 هزار هکتار و مناطق شکار 
و صیــد ممنوع 250 هزار هکتار اســت 
کــه امیدواریــم بــا پیگیري هــاي انجام 
شــده و اقدامات موثر صورت گرفته در 
خصوص ارتقاء ســطح مناطق شکار صید 
ممنوع، با تصویب شــوراي عالي حفاظت 
محیط زیســت این مســاحت را  به میزان 
مناطق حفاظت شده استان اضافه نموده 
تــا ضمــن ایجاد شــرایط مناســب جهت 
حراســت و حفاظت از گونه هاي جانوري 
به اســتانداردهاي جهاني در این زمینه 
دست پیدا کنیم. مدیر کل حفاظت محیط 
زیست لرســتان آتش ســوزي، شکار و 
صید بي رویه، پدیده ریز گردها، تخریب 
جنگلهــا، آلودگي هــاي آب و خاک، کمبود 
منابــع آبي و تغییر کاربــري اراضي را از 
جمله چالشــهاي محیط زیست در استان 
و کشــور دانســت و عنوان نمــود:  تمام 
تالش مجموعه محیط زیســت در راستاي 
کاهش و حذف این چالش ها و اثرات آن 
ها مي باشد. وي با اشاره به نقش فرهنگ 
ســازي و انجام فعالیت هاي فرهنگي در 
حفاظــت و حراســت از محیط زیســت به 
عنــوان یکي از ارکان توســعه پایدار، از 
امضاء تفاهم نامه با دستگاه هاي اثرگذار 
بر جامعه  در زمینه فرهنگ سازي و انجام 
فعالیت هاي مشترک با آن ها در آموزش 

مفاهیم زیست محیطي خبر داد.

همایش فصلــي مدیران مــدارس وتجلیل 
از معلمــان نمونه آموزش وپــرورش ناحیه یک 
خرم آبــاد بــا حضوردکتــر عبدالهــي فرماندار 
خرم آباد،عباس زاده مدیــر آموزش وپرورش 
ناحیــه خرم آباد، بازگیران سرپرســت معاونت 
آموزش متوســطه آموزش وپرورش لرستان، 
تنــي چنــد از خیریــن مدرســه یــار، مدیــران 
ومعلمیــن نمونه مــدارس آمــوزش وپرورش 
ناحیــه یک خرم آباد به مدت یک روز در مجموعه 
فرهنگي، ورزشــي، تفریحي دهکــده مقاومت 
حمزه سیدالشــهداء لرستان ودرکنار مخملکوه 

خرم آباد، برگزار شد. 
اسداله عباس زاده مدیرآموزش وپرورش 
ناحیه یک خرم آباد با بیان اینکه خداوند در آیات 
قرآن به ارزش قلم و مقام تعلیم سوگند یاد کرده 
است، گفت: پیامبران الهي براي تعلیم و تربیت 
مبعوث شدند، ضمن اینکه نزول کتاب قرآن به 
این واسطه بوده است.عباس زاده ضمن تقدیر 
از تالشهاي یک ساله مدیران ومعلمین مدارس 
این ناحیه، یادآور شد: هر ساله گردهمایي فصلي 
مدیران را که یک جمع بندي از کل سال بوده، در 
اردیبهشت ماه برگزار مي کنیم.وي با بیان اینکه 
طي سه سال گذشــته آموزش وپرورش ناحیه 
یــک خرم آبــاد در همه زمینه ها برنــد و الگوي 
استان بوده است، تصریح کرد: اگر 25 شاخص 
براي ارزیابي مناطق شهرستان داشتیم همیشه 
بیش از 20 شــاخص را ناحیه یــک خرم آباد در 
بین شهرســتان ها و مناطق داشــته است و این 
افتخاري است براي ماست.عباس زاده به برخي 
از موفقیت هاي اخیر مدارس ناحیه یک خرم آباد 
اشاره کرد وگفت: تیم کشتي دانش آموزي این 
ناحیه که به نمایندگي از کشورمان به مسابقات 
جهاني که به میزباني کشور مراکش برگزارشدند 
اعزام شد وتوانست با اقتدار مقام نخست این 
رقابتها را کســب کندوســواي این قهرماني ماه 
گذشته شاهد کسب ســهمیه المپیک و کسب 
مقام پنجم جهان توســط دانش آموز »ســبحان 
بیرانونــد« بودیــم.وي با ابراز اینکــه در بحث 
ســازمان دانش آمــوزي حائز رتبه نخســت در 

اســتان شدیم، افزود: در بحث معلم پژوهنده، 
دانش آموز پژوهشگر و نوجوان سالم رتبه هاي 
نخســت را در لرســتان کســب کردیم. رئیس 
آمــوزش وپرورش ناحیه یک خرم آبــاد با ابراز 
اینکــه مقدمــات پنجمین جشــنواره موفقیت 
در حــال انجــام اســت، افــزود: در چهارمیــن 
جشــنواره موفقیــت، 400 نفــر از همــکاران 
فرهنگــي موفق و دانش آموز حضور داشــتند 
کــه پیش بیني مي شــود امســال بــه 500 نفر 
افزایش یابد.وي از توزیع 500 بسته خوراکي 
بیــن دانش آموزان یتیم در آســتانه ماه مبارک 
رمضان خبر داد و گفت: امســال همچنین بحث 
ساماندهي مدیران آموزش وپرورش را توسط 
مدیران خواهیم داشــت.عباس زاده با اشــاره 
به ساماندهي پوشــاک مدارس افزود: دوخت 
پوشــاک مدارس 5 هــزار دانش آموز ابتدایي 
امسال در هنرســتان آفرینش انجام مي شود.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد در 
خصوص ساماندهي سرویس مدارس، افزود: 
مدیران مدارس بهترین افراد براي ساماندهي 
ســرویس مــدارس دانش آموزان هســتند و 
امسال نیز این مهم توسط مدیران اجرا خواهد 
شد.وي خاطرنشان کرد: مدارس هیئت امنایي 
و غیردولتي چنانچه در تشــکیل کالسهاي فوق 
برنامه توفیقي نداشته باشند، هیچگونه حقي 
براي افزایش شــهریه نخواهند داشت. عباس 
زاده درادامه به موضوع بسیار مهم تنبیه بدني 
دانش آموزان درمدارس اشــاره نمود وعنوان 
داشــت: تنبیه بدني منسوخ شــده، بارها تذکر 
داده شــده ولــي باز هم در پــاره اي از مواقع در 
مــدارس برخي همــکاران رعایت نمي کنند و ما 

هیــچ پاســخ و هیچ توجیهــي را در این خصوص 
نمــي توانیم بپذیریم وچنانچه شــاهد اینگونه 
رفتار ها باشــیم بشــدت با فــرد خاطي برخورد 
خواهد شــد.دراین مراسم سرپرست معاونت 
آموزش متوســطه آموزش وپرورش لرســتان 
هم درسخناني گفت: آموزش و پرورش جریاني 
اســت که با دست تواناي معلم جاري است و بعد 
از کانون خانواده آموزش و پرورش مهد پرورش 
استعدادهاســت. بازگیران با بیان این نکته که 
مدیران ســنگرداران خط مقدم تعلیم و تربیت 
هســتند، افزود: هــر تصمیمي کــه در وزارت 
آمــوزش و پرورش و در ســطح اداره کل گرفته 
شــود محقق نخواهد شــد مگر اینکــه مدیران 

اثربخشي آن را اجرایي کنند.
* تجلیــل از برترین هاي آمــوزش و پرورش 

ناحیه یک خرم آباد
عبدالهــي  از  ایــن همایــش   درحاشــیه 
فرماندارخرم آبــادو رئیس شــوراي آموزش و 
پرورش، همســر شهید جافرزاده خانم صدیقه 
جعفري، فرهنگي ایثار گرخانم مهرگان حســن 
زاده وهمچنیــن معلمــان برگزیــده آموزش و 
پــرورش ناحیه یــک خرم آباد در ســال 1397 
چون پــوران شــهریوند مدیر مقطــع ابتدایي، 
مهشید کهزادي آموزگار ابتدایي مدرسه شاهد 
دخترانه، ســکینه فاضل پــور آموزگار ابتدایي 
استثنایي اندیشه، توران خجسته پور آموزگار 
ابتدایي آموزشــگاه یادگار امــام)ره(، رضوان 
شــعبان آمــوزگار مقطــع ابتدایي آموزشــگاه 
17 شــهریور که منتخب اســتاني هــم بودند، 
زهرا گودرزي معاون آموزشــي مدرسه شاهد 
دخترانــه، علي قبــادي کیا دبیر متوســطه اول 
آموزشــگاه ابطحي ) منتخب اســتاني(، مرضیه 
ســپهوند هنر آموز متوســطه دوم آموزشــگاه 
آفرینش، فروزان تیموري منفرد دبیر متوسطه 
دوم آموزشــگاه معارف، نجیبــه بیرانوند دبیر 
متوسطه دوم آموزشگاه الزهرا)س(، ندا فراز 
بخــت آمــوزگار ابتدایي از غیــر انتفاعي پارس 
اندیش که نیروي آزاد هســتند بــا اهدای لوح 

تقدیر وهدایایي تجلیل شد.

کسب رتبه عالي اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان در ارزیابي عملکرد سال 96

فرهنگیان ناحیه یك خرم آباد تجلیل شدند

آموزش و پرورش ناحیه یك؛ پرچمدار موفقیت در لرستان


