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مشکالتجادهازنا-اراک
در دست بررسی مجدد

نباید به خاطر قدرت طلبی
از رهبری جدا شویم
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همه توان خود را برای
راه اندازی فوالد ازنا به کار گرفته ام

با حضور جمعی از رسانهها ،نشست صمیمی
مجید کیانپور نماینده مردم شهرستانهای ازنا و
دورود در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
در این نشست مجید کیانپور به فعالیتهای
کاری خود در حــوزه انتخابیه اش پرداخت که
اهــم مطالب و عملکرد ایشــان مشــخصا در
شهرســتان ازنا حول  ۴محور جاده ازنا-اراک ،
ســد کمندان ،تصفیه خانه ازنا و مجتمع فوالد و
ذوب آهن ازنا عنوان شد .
کیانپور در خصوص جــاده ازنا اراک گفت:
هیچ مقامی از معاون رئیس جمهور تا...

عملیات امداد ونجات هالل احمر در حادثه اشترانکوه

تاازمشکالتمردمکاستهشود

صفحه2
صفحه3

بازدید از عملیات عمرانی

طرحهای بهداشتی درمانی خیرساز
صفحه3

قهرمانی ورزشکار ازنایی در مسابقات
قوی ترین مردان غرب کشور

صفحه2

صفحه3

سرانجام یک صعود نافرجام

رشته کوه زیبای اشترانکوه با جاذبههای غیرقابل وصفش
عالقمندان بیشماری از طبیعتگردان و ورزشهای کوهستانی
در سراسر کشور و بین المللی دارد این بار میزبان مشتاقانی بود

که از استان خراســان رضوی با هدف فتح قله صعب العبور و
مرتفــع  3850متری کول جنو گام به این دیار نهادند و پس از
برداشــتن ره توشه به منظور دیدن آسمانی آبی تر بی صبرانه

قدم در راهی بی برگشــت نهادند تا لحظاتی بیشتر از مواهب
خدادادی اشترانکوه بهره مند شوند در این صعود نافرجام تیم
صفحه3
 15نفره به دالیل متعدد ...

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان لرستان
www.daneshpayam.ir
نماینده ازنا و دورود در مجلس:

اخبار

 ۱۰۰طرح کشاورزی
در ازنا اجرایی میشود

رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه شهرســتان ازنا عنوان کرد :جهاد
کشاورزی حدود  100طرح با اشتغالزایی  167نفر به ارزش 9میلیارد
ارائه داده است که باید از هر کدام از متقاضیان استعالم بانکی گرفته
تا مشکلی برای بانکها و ما ایجاد نشود.
وی بیان کرد :در زمان پرداخت تسهیالت یک کارگروه متشکل
از نماینده بانک ،فرمانداری و کارشناســان دستگاهها و اداره کار و
رفاه اجتماعی نظارت الزم را خواهند داشت.
ســاالروند تصریح کرد :اشتغال پایدار یعنی افراد بتوانند از اویل
بهرهبرداری دو ســال کار کنند و لیست بیمه آنها پرداخت شود تا
شامل  6درصد تخفیف شوند.
وی خاطرنشــان کرد :اعتبارات بــه طرحهایی تخصیص داده
میشــود که دارای مجوز از دستگاههای مربوطه باشند که شامل
طرحهای توســعه و ســرمایه در گردش خواهد شد و بازپرداخت
تسهیالت پنجساله است.

کشف  ۳۵کیسه زغال قاچاق در ازنا

فرمانده انتظامی شهرســتان ازنا از کشف یک محموله قاچاق
شامل  ۳۵کیسه زغال قاچاق به ارزش هفتاد میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ باقر صفرزاده گفت :در راستای اجرای طرح ارتقای رفاه
و امنیت اجتماعی و پاکســازی مناطق آلوده و جرم خیز شهرستان
یک محموله قاچاق شــامل  ۳۵کیسه  ۱۰کیلویی زغال قاچاق به
ارزش هفتاد میلیون ریال کشــف شد .وی گفت :در این رابطه یک
نفردستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

استفادهازامکاناتفنیوحرفهای
برایبرگزاریدورههایرایگان
حرفهآموزی

همه توان خود را برای
راه اندازی فوالد ازنا به کار گرفته ام

با حضور جمعی از رسانهها ،نشست صمیمی مجید
کیانپور نماینده مردم شهرســتانهای ازنا و دورود در
مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
در این نشست مجید کیانپور به فعالیتهای کاری
خود در حوزه انتخابیــه اش پرداخت که اهم مطالب
و عملکرد ایشان مشــخصا در شهرستان ازنا حول ۴
محور جاده ازنا-اراک  ،سد کمندان ،تصفیه خانه ازنا
و مجتمع فوالد و ذوب آهن ازنا عنوان شد .
کیانپــور در خصوص جاده ازنــا اراک گفت :هیچ
مقامی از معاون رئیس جمهور تا وزیر راه و شهرسازی
باقی نمانده که حدود  ۴۰الی  ۵۰مکاتبه رســمی با آنها
صورت نگرفته باشد .
وی گفــت :اولین قدم که انجام دادیم انتقال ردیف
بودجه این جاده از ردیف  ۲۰به پیوست ردیف  ۱بودجه
 ۹۷بوده است .
وی با اشــاره بــه دومین محــور عملکردش در
خصوص ســد کمندان گفت :این ســد مشکل تامین
اعتبــار در  ۲بخش عمرانی و تملک اراضی جابهجایی
روســتا را دارد که امید است با پرداخت هزینهها  ،سد تا
اواسط سال آینده آبگیری شود .چشیدن طعم گوارای
آب تصفیه خانه ازنا توســط مردم این شــهر ،سومین
محور نشســت کیانپور با رســانهها بود که در این باره
گفــت :این طرح کلیدی ازنا  ،به  ۳۲۰میلیارد ریال نیاز

محمــدی نــژاد فرماندارشهرســتان ازنا در جلســه ســتاد
ســاماندهی امور جوانان گفــت :از آنجا که یکــی از راهکارهای
مطرح برای تســهیل در امر اشــتغال جوینــدگان کار بویژه فارغ
التحصیــان دانشــگاهی  ،توســعه آموزشهای فنــی و حرفه
ای متناســب با نیاز بازار کار میباشــد  ،بنابراین امکانات ســخت
افــزاری و نرم افــزاری اداره آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان
ازنا برای برگــزاری دورههای حرفه آمــوزی جوانان جویای کار
به خدمت گرفته شود.

در وصفشهر ازنا

دلممیخواهدازناراببینم
نهازنابلکهدنیاراببینم
کمندانوطیانوقلعهرستم
هماینجاوهمآنجاراببینم
رشیدی،مالطالب،باغموری
تمامروستاهاراببینم
پیادهرهبیفتمازچالسبار
برمتاآقاپیرباراببینم
چوبرگشتمکنارباغآقا
تماممرزبانهاراببینم
علیومحسنواحسانومسعود
تمامساجدیهاراببینم
روم پارک شهاب در منزل خان
حسینخان،خانازناراببینم
جنابکامرانی،آقابسحاق
شایدمیرزاعلیآقاراببینم
خدارحمتکندخالهقزیرا
بهادرهایآنجاراببینم
کنار رودخانه تا درون ده
چقدرزیباست،آنجاراببینم
برایدیدنحاجعلیبابا
تمامصالحیهاراببینم
خدارحمتکندمشبردعلیرا
صفایبردعلیهاراببینم
اگردرخانهباشدحجتاهلل
منآنمعمارازناراببینم
برای درد دندانم من امروز
شودمالزلیخاراببینم؟
کنارمنزلمشجعفرآقا
کریموحاجیآقاراببینم
بهسلمانیاوستاعلیاکبر
صفایرووموهاراببینم
کخاجعفرکجارفت،باغشآباد
بودآنباغزیباراببینم؟
میانتعزیهدرنقشاکبر
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آمیرزایآمالراببینم
جهانگیرموگویییادمآمد
جهانگیریهایازناراببینم
ممل،آنراهبانپیروتنها
میانبرفوسرماراببینم
حسینبیژنی،استادخیاط
بهکارخودتواناراببینم
ولی گنجی و آن حاجی رضا را
براینبودمکهآنهاراببینم
شریفیهایازناخوببودند
جنابحاجیداهللراببینم
دلمتنگآمدهایکلهدرویش
کهلبخندخالهزاراببینم
جنابجاپلقییادمآمد
کهآنپستچیآقاراببینم
به دستش نامه و در چهره او
تبسمهایزیباراببینم
نمازظهرنزدیکاستوباید
تماممسجدیهاراببینم
همههممسلکانجمعندآنجا
مسلمانانازناراببینم
بهگوشممیرسداهللاکبر
علیمسجدیهاراببینم
ولی گرجی آن یار وفادار
مدامهمراهآقاراببینم
منیرالدینعجبشخصیتیبود
دمگرممسیحاراببینم
اگر شوری به مسجد بود آن بود
صداقتبینآنهاراببینم
روانششادبادحاجیوفایی
صفاوعلیآقاراببینم
علیآبادیوحاجیاعتماد
من آن مردان واال را ببینم
به یادتیربرقو المپو شبها
بایدمیرزاحسینهاراببینم
چهحقیداشتندبرگردنما
ادایحقبهآنهاراببینم
میانگرمابهحاجییداهلل
تقیوشیخعلیهاراببینم
کنارپارکشهردربینگلها
کلهعباستنهاراببینم
کلهعباس،بهلولزمانه
چهخوش آن مرددانا را ببینم
بهبازارقدیمپشتپاسگاه
همهتجارازناراببینم
پسندیده،پاینده،حاجصالحی
دکاندارانآنجاراببینم
قلوبیوشعبانی،حاجیگالبی
گاراژرهبریهاراببینم
دوچرخهسازیحاجیباللی
دقیقوپیتنفتهاراببینم

جنابخوش مقاموخواج نبی را
همهمیرزابگیهاراببینم
صدایچکشمشدیعزیزرا
بهمسگرخانهاشآنجاببینم
خدارحمتکندممدرفیعرا
جدیدیهایآنجاراببینم
رضایقهوهچی،حاجیعظیمی
باالنیهادرازناراببینم
حبیبخان،مظهرمردانگیبود
خوشاآنخانواالراببینم
سواریگاریمشجمعهازصبح
بگردمکلازناراببینم
که شاید در طواف دور شهرم
دوبارهمنشماهاراببینم
سعادتباشدامروزتویمسجد
بهمکتبخانهمالراببینم
همانمالکهبرپایمفلکزد
دوبارهچوبآقاراببینم
دریغاهمکالسیهایخوبم
چقدرخوباستآنهاراببینم
حبیبسیدعلیآنتیزپرواز
شکستهبالوتنهاراببینم
چه زود رفتی اسد از بین ماها
گالراهایازناراببینم
کالسدرسمحمودکشاورز
کجابرپاستآنجاراببینم
کالسدرسفیروزرضایی
کنارمعزتاهللراببینم
کنارسیدعلیدرزنگآخر
کالسدرسانشاراببینم
نگارستاناستادآریانپور
نگارشهایزیباراببینم
چوبرگردمسرکوچهدوباره
جنابحشمتاهللراببینم
درونسینمایشرکتنفت
تمامجودکیهاراببینم
صدایمرضیهباسازتنها
سکوتشاهحسینهاراببینم
روانششادباداکبرندیمی
ندیمیهایازناراببینم
بسازمیکتئاترایلیاتی
وفایعهدلرهاراببینم
دریغابندغربتبستهپایم
مجالینیستآنجاراببینم
ببینیدوبسازیدشهرمنرا
کهمنمیخواهمازناراببینم
سرودمشعریاندروصفشهرم
کهبعدازخود،شماهاراببینم
پاییز– 1396تهران
حسننقیبیان

اخبار کوتاه

امام جمعه ازنا:

نباید به خاطر قدرت طلبی از رهبری جدا
شویم

امــام جمعه ازنا گفت :مقام معظم رهبری جان خود را به خطر انداخت تا فتنه 88
را کنترل کند.
حجت االسالم سپهوند افزود :با افشای اطالعات به وضوح معلوم شد که دست
انگلیس در میان بود و فتنه  ۸۸به وجود آمد.
وی خاطر نشان کرد :دلسوزی تمام نمای مقام عظمای والیت در فتنه مشخص
بود و ما هم نباید به خاطر منفعت طلبی و قدرت طلبی از رهبری جدا شویم .وی ضمن
دعوت از همه به وحدت ادامه داد :مسئوالن بهتر از سابق باید به مردم توجه کنند؛ چرا
که با توجه به مشکالت معیشتی موجود همیشه در صحنه هستند.

افشاگری از پشت پرده اغتشاشات دورود

داشته که  ۱۳۸میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده
و امید اســت با راه اندازی مقدماتی آن مردم خشــنود
شــوند.وی از به کارگیری همه تــوان خود برای راه
اندازی فوالد ازنا ســخن به میــان آورد و گفت :این
طرح حیاتی شهر ازنا  ۹۰درصد پیشرفت عمرانی و ۶۳
درصد پیشرفت تهیه و نصب ماشین آالت داشته و اگر
با همین روند پیش رود تا پایان ســال تکمیل میگردد
وهم اکنون از  ۲۵۰نفر از کارکنان فنی و ســاده آنها ،
 ۹۰درصد بومی شــهر ازنا هستند که جا دارد از بانک

صنعت و معدن قدردانی کرد .
کیانپور گریزی به گاز رســانی بــه بخش جاپلق
غربی شهرســتان ازنا زد و از گازدارشدن  ۲۸روستای
این بخش در صورت ادامه روند عمرانی تا پایان ســال
خبر داد.
نماینده مرد م در مجلس شــورای اسالمی  ،اشاره
ای بــه طرحهادی روســتاها کرد و از آســفالت ۱۸
کیلومتر از  ۲۵کیلومتر خبر داد و گفت ۶۰ :روستا از ۹۲
روستای ازنا باید طبق برنامه در هر سال ۱۵ ،روستای
آن طرحهادی تهیه و آسفالت شود.
وی بحث بهداشت و درمان و هتلینگ بیمارستان
ازنا را پیش کشــید و گفت :از حــدود  ۳آمبوالنس ۲
آمبوالنس توســط وزیر بهداشت اهداء شده و هر سال
 ۸پزشــک متخصص به شهر اضافه کرده ایم و سعی
میکنیم بیمارستان کامال کارکرد درمانی داشته باشد.
اســتخدام نیروهای مورد نیــاز ادارات ازنا و بکار
گیری نیروهــای تمام بومی از مباحث کیانپور بود که
افــزود :مگر در آزمونها شــرایط برای نیروهای بومی
نباشــد کــه در این صورت از جای دیگــر نیرو تامین
میشــود .پیگیری دانشــگاه فنی و حرفه ای شهر ازنا
و انعــکاس خبر آن صحبتهای پایانــی کیانپور بود
که پس از آن تنی چند از اصحاب رســانه به پرسش و
پاسخ پرداختند .

قهرمانی ورزشکار ازنایی
در مسابقات قوی ترین مردان غرب کشور

ورزشکاران ازنایی در مسابقات قویترین مردان (کنده زنی) قدرتی قهرمانی استان لرستان و چندجانبه کشوری
که در سالن والیت بروجرد برگزار شد ،خوش درخشیدند.
محمد پروایی از باشــگاه کیارش شهرســتان ازنا در وزن منفی  90موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.در ادامه
ابراهیم دریکوند از شهرستان ازنا در وزن منفی  90مقام سوم این مسابقات را کسب نمود و علیرضا خلیلی از باشگاه
پاسارگاد در وزن منفی  70مقام سوم را کسب نمود.الزم به ذکر است این مسابقات بارویکرد جوانگرایی بسیار جذاب
و پرشور با حضور پیشکسوتان برگزار گردید.

برپایی نشست فرهنگ عمومی ازنا
درباره اخالق عمومی و قانون گرایی

نشست فرهنگ عمومی شهرستان ازنا با موضوع اخالق عمومی و قانون گرایی برگزار شد.
این نشســت با حضور سپهوند امام جمعه  ،بیاتیان رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ،لک رئیس ارشاد  ،صفرزاده
فرمانده انتظامی ،موســویان شــهردار ازنا  ،پوریان معاونت فرمانداری ،ساالروند نیروی مقاومت بسیج و جمعی از
اصحاب رسانه شهرستان ازنا  ،نشست فرهنگ عمومی این شهرستان با موضوع اخالق عمومی و قانون گرایی در
دفتر امام جمعه شهرستان ازنا برگزار شد.
در این نشست امام جمعه شهرستان ازنا با ارائه آیات و روایات از جایگاه اخالق در جامعه بر تقویت زمینههای رشد
فضایل اخالقی در شهرستان ازنا تاکید کرد.
حجت االسالم بیاتیان نیز با اشاره به رعایت حریم و حرمت مساجد خواستار حفظ جایگاه این مکان مقدس در
مراســمات مذهبی و محوریت مسجد در شهرستان ازنا شــد .صفرزاده فرمانده انتظامی شهرستان ازنا ضمن ارائه
آماری از وجود تصادفات و افزایش درگیری فيزيكى موردی و بداخالقیها در شهر گفت :هر کدام از ما میتوانیم در
افزایش انساندوستی تأثیر گذار باشیم.این مقام ارشد انتظامی ازنا گفت :شهری که اکثریت مردم آن اهل نماز باشند
عاری از بسیاری از مشکالت است ضمن اینکه موضوع امور ترافیک و توقف دو بله در خیابان انقالب و توقع از مردم
بابت همکاری و تبعیت از قانون و پرهیز از جریمه میتواند نقش بسزایی ایفا کند.وی گفت :فضای مجازی تاثیرات
زیادی در کنترل جوانان و سوق دادن آنها به فضایل دارد و هماهنگی و همکاری با پلیس فتا یکی از وظایف همگانی
است.سخنران بعدی فرمانده نیروى مقاومت بسیج ازنا بود که ارائه راهکارهای فرهنگی و استفاده از نخبگان را از
اولویتهای آن نهاد دانســت .شــهردار ازنا نیز گفت :موازی کاری نکنیم در بخشهای مختلف هدفمند کار كنيم تا
همگی به دستیابی به هدف گسترش و رشد فضایل اخالقی در جامعه کمک کرده باشیم .

توسعه و تجهیز پایگاه امداد و نجات هالل احمر

در نشســتی که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان ازنا با
حضور معاون اقتصادی استاندار لرستان و قائم مقام هالل احمر
لرســتان برگزارشد به وضعیت پایگاه امداد و نجات هالل احمر
شهرستان ازنا پرداخته شد.
یوسف وند قائم مقام مدیرعامل جمعیت هالل احمرلرستان
گفــت :پایگاه امداد و نجات شهرســتان ازنا یکی از پایگاههای
کامل ولی به صورت موقت اســت و زمینی در روستای تیان این
شهرســتان برای احداث پایگاه در نظر گرفته شده ضمن اینکه
رئیس فدراســیون کوهنوردی جمهوری اســامی ایران قول
تجهیز کامل این پایگاه را بشرط احداث ساختمان را داده است.
در این نشست علیرضا سلیمانی رئیسهالل احمر شهرستان
ازنا ،پیشنهاد استفاده از محل پاسگاه قدیم محیط زیست شهرستان ازنا را به عنوان یکی دیگر از پایگاههای امداد و
نجات مطرح ساخت که ضمن بحث و تبادل نظر میان مسئوالن مربوطه و درویشی رئیس محیط زیست شهرستان
جزو مصوبات این نشســت قرار گرفت .درپایان درویشــی رئیس اداره محیط زیســت ازنا گفت :هماهنگیها و
مجوزهای اینکار به هماهنگی مقامات باالتر محیط زیست نیاز دارد .

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت :رد پای افراد ،گروههای تکفیری،
معاند و سرویسهای اطالعاتی بیگانگان دراغتشاشات شهر دورود مشهود است.
حبیب اهلل خجســته پورافزود :در بررسیهای به عمل آمده در درگیریهای شهر
دورود رد پای گروههای خارجی نمایان شــده است .معاون سیاسی امنیتی استاندار
لرستان تصریح کرد :دراین درگیری هیچ تیری از ناحیه نیروهای نظامی ،انتظامی
و امنیتی به ســمت مردم دورود شــلیک نشده است .خجسته پور تاکید کرد :در این
درگیری هدف همه ما این بود که تجمع به صورت مســالمت آمیز پایان پذیرد اما با
توجه به حضور افراد و گروههای تکفیری ،معاند وهدایت سرویســهای اطالعاتی
بیگانگان متاسفانه  2نفر حاضردرحادثه کشته شدند.

مشکالت جاده ازنا-اراک
در دست بررسی مجدد

با حضور مریدی معاون ســاخت وتوســعه اداره کل راه لرستان  ،مجید کیانپور
نماینــده مــردم دورود-ازنا  ،محمد محمدی نژاد فرماندار شهرســتان و جمعی از
مســوالن ادارات مشــکالت وموانع پیش روی جاده ازنا مجدد مورد بررسی قرار
گرفت .
در این نشست مریدی گفت ۱۹ :کیلومتر از از مسیر جاده ازنا-اراک که در استان
لرســتان است زیر پیمان رفته وفقط ردیف اعتبار اســتانی داشته است.وی گفت:
این طرح مهم و حیاتی لرســتان و یکی از محورهای اصلی جنوب غرب کشــور به
تهران است و در سال  ۹۴به قعر جدول اعتباری  ۲۰منتقل شد ولی با پیگیریهای
مردم و مســئوالن و فرماندار ازنا و نماینده مجلــس و معتمدان مردم ازنا و همگی
دســتاندرکاران به پیوست ردیف  ۱اعتباری بودجه پیوست .مریدی گفت :این ۱۹
کیلومتر را با اعتبار  ۱۶۰میلیارد ریال با پیمانکار شروع کردیم و در این طرح پس از
شناسایی و حذف پیچهای خطرناک و نقاط حادثه خیز در مرحله آسفالت قرار گرفت.
وی گفت ۲۵ :کیلومتر از  ۳۵کیلومتر مســیر ازنا-اراک به پیمان گذاشــته و تعیین
تکلیف شده است ولی  ۱۰کیلومتر باقیمانده و تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
درپایان این نشســت مجیدکیانپور از دستور وزیر جهت گارد ریل وسط و روشنایی
و نصب عالئم ایمنی تا شهر مومن آباد خبر داد.
فرماندار ازنا:

مسئوالن در تالشند
تا از مشکالت مردم کاسته شود

فرماندار شهرستان ازنا با اشاره به مشکالت موجود در بین مردم گفت :مسئوالن
در تالش هستند تا از مشکالت معیشتی مردم کاسته شود.
محمد محمدی نژاد ضمن اشــاره به حماســه نهم دی ماه گفت :پیام مهم این
روز دفاع از ارزشها ،نظام مقدس جمهوری اســامی و کیان اسالم و مقام معظم
رهبری است.
وی خاطر نشــان کرد :مردم در روز نهم دی ماه نشان دادند که ما همیشه حافظ
نظام و ارزشها هســتیم و اجازه نخواهیم داد در هــر مقطع و زمانی در هر لباس و
پستی به نظام خدشه ای وارد کنند.وی با توجه به مشکالت معیشتی مردم و تاکیدات
مقام معظم رهبری در امر پاسخگویی مسئوالن افزود :به هر حال ما میخواهیم در
مقابل دنیا بایستیم و از انقالبمان دفاع کنیم ،فشارهای اقتصادی نیز با برنامه ریزی
دشمن وجود دارد.فرماندار ازنا با اشاره به مشکالت موجود گفت :مردم ما حق دارند و
مسئوالن نیز در تالش هستند تا از این آسیبها کاسته شود و از فشار مردم بکاهند.
محمدی نژاد خاطر نشــان کرد :ما هم در شهرســتان ازنا به همین منوال در تالش
هستیم تا مشکالت معیشتی مردم بررسی و از آنها کاسته شود.
فرماندار ازنا به گذراندن مشــکالت و مقاومت مردم اشاره کرد و گفت :مردم ما
مشــکالت زیادی از جمله جنگ هشت ســاله و تحریمها را تحمل کرده اند و این
موضوع نیز میگذرد و سرافرازی آن برای مردم میماند.

بازدید از عملیات عمرانی طرحهای بهداشتی
درمانی خیرساز

باحضور رئیس دانشگاه ،معاون اجتماعی دانشگاه ،فرماندار شهرستان ازنا ،مدیر
روابط عمومی دانشــگاه ،اعضای مجمع خیرین سالمت ،روسای شبکه بهداشت
ودرمان ومرکز بهداشــت شهرستان ازنا ،همکاران شبکه بهداشت ودرمان و گروه
مهندســان مجری شرکت طاق گســتران غرب از طرحهای در حال احداث نظیر
ســاختمان تجمیعی «ستاد شــبکه ،پایگاه بهداشتی ،آزمایشگاه تشخیصی طبی،
پایگاه اورژانس  ۱۱۵وهمچنین کلینیک تخصصی پزشکان شهرستان که پیشرفت
فیزیکی  %۸۵دارد بازدید وضمن تقدیر از اقدامات انجام گرفته خواســتار تسریع در
تکمیل این طرحها شــدند .درخاتمه نیز دکتر ساکی ازمرکز جامع سالمت شهری
روســتایی موقوفه حضرت خاتم االنبیاء(ص) و آزمایشــگاه تشخیص طبی رازی
شهرستان بازدید و دستورات الزم جهت توسعه تجهیزات آزمایشگاهی را ابالغ کرد.
* مراسم تحویل موقت مرکز جامع سالمت روستائی برکت
شهدای آشورآباد ازنا
همچنینباحضوررئیسدانشگاه،معاوناجتماعیدانشگاه،فرماندارازنا،سرپرست
شبکههای بهداشت ودرمان شهرســتانهای ازنا والیگودرز،اعضای مجمع خیرین
ســامت شهرســتان ازنا ،رئیس مرکز بهداشــت ازنا و روســای بیمارستانهای
شهرســتانهای ازنا والیگودرز جمعی از همکاران اورژانس وشبکه بهداشت ودرمان
شهرستان ازنا واهالی روستای آشورآباد ازنا ۱۳۹۶تحویل موقت مرکز جامع سالمت
روستایی برکت شهدای آشورآباد انجام شد.
احداث این مرکز با پیگیریهای رئیس ومعاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی
لرســتان مراحل پایانی فعالیت عمرانی را ســپری و پیشرفت فیزیکی  ۱۰۰درصد
بااعتبــاری بالغ بر  ۸۵۰میلیون تومان در مدت زمــان  ۹ماه تکمیل وآماده افتتاح و
بهره برداری است.
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عملیات امداد ونجات هالل احمر در حادثه اشترانکوه

در پــی حادثــه کوهنــوردی و جان باختــن 9نفر از
کوهنوردان عزیز کشــورمان در قله کول جنو غم واندوه
هموطنانشد.گزارشمفصلیازاینحادثهاززبانعلیرضا
ســلیمانی مسئول جمعیت هالل احمر ازنا و توضیحی در
موردقلهکولجنوازرشتهکوهاشترانکوهازنادرپیمیآید.:
ساعت  3:15شــب مورخ  96/9/17مصطفی خلیلی
مســئول فنی تیم امداد ونجات کوهستان جمعیت هالل
احمر شهرستان ازنا با مسئول امداد و نجات هالل احمر ازنا
محمد هموله تماس تلفنی گرفته و گزارش حادثه ای را به
شرح ذیل اعالم میکند:
یک گروه کوهنوردی مشــهدی متشــکل از  14نفر
به همراه یک نفر راهنما جمعا  15نفر به ســمت قله کول
جنــومیرونداینگروه 15نفرهوقتیبهزیرتیغهکولجنو
رسیده(دیوارهسنگیکهمهمترینوخطرناکترینبخش
صعود به قله میباشــد) مدت زمان صعــود از این تیغه در
زمســتانحدود 4ساعتاستتیمازساعت 7صبحصعود
خود را شــروع میکند در ســاعت  11که قسمتی از تیغه
صعود میشود به درخواست سرپرست تیم  3نفر از اعضای
تیم به سمت پناهگاه بر میگردند و بقیه تیم به صعود خود
ادامــه میدهند در همان روی تیغه شــرایط جوی هوا به
یکبارهتغییرکردهوبرفوکوالکشــروعمیشــودتیمبا
تالش خود راس ســاعت  4بعداز ظهر قله را فتح میکند
تقریبااززیرتیغهتاباالیقله 9ســاعت.ســهنفریکهبه
سمت پناهگاه برگشتند در داخل پناهگاه مستقر میشوند
وباتماسباغالمپورسرپرســتتیمشانازسالمتیهمه
نفرات برروی قله با خبر میشــوند.بالفاصله تیم به سمت
پاییــن حرکت میکند قله کول جنو قله ای اســت که راه
صعود و راه بازگشت از قله با همدیگر تفاوت دارد .در مسیر
برگشتبهعلتبورانشدیدوکوالکتیممسیربرگشترا
گمکردهوتصمیمبهانتخابمسیردیگریمیشونددراین
مسیر جایگزین که به دره پیر برف معروف است چند آبشار
یخیوجودداردکهبرایفرودازآنهابایدازتجهیزاتوطناب
و همچنین با اســتفاده از کارگاه از آنها فرود آمد .به دستور
سرپرســت تیم یک تیم 4نفره به عنوان تیم پیشرو جلوتر
حرکت میکنندو بقیه اعضایتیمپشــت سر آنها به مسیر
ادامهمیدهندوباتیمیکهدرپناهگاهحضورداشتندارتباط
تلفنی و بیســیمی برقرار کرده و لحظه به لحظه گزارش
از وضعیت خود میدادند آخرین تماس سرپرســت تیم با
موسوی مستقر در پناهگاه راس ساعت 10شب این چنین

رشــته کــوه زیبــای اشــترانکوه
بــا جاذبههــای غیرقابــل وصفــش
عالقمندان بیشــماری از طبیعتگردان
و ورزشــهای کوهســتانی در سراسر
کشــور و بین المللی دارد این بار میزبان
مشــتاقانی بود که از اســتان خراسان
رضوی با هدف فتــح قله صعب العبور
و مرتفــع  3850متری کــول جنو گام
بــه این دیار نهادند و پس از برداشــتن
ره توشــه به منظور دیدن آسمانی آبی
تر بی صبرانه قدم در راهی بی برگشــت
نهادند تــا لحظاتی بیشــتر از مواهب
خدادادی اشــترانکوه بهره مند شوند در
این صعود نافرجام تیم  15نفره به دالیل
متعدد دچار سقوط مهیب بهمن شد و 9
نفر از اعضای تیــم که هرکدام کارنامه
درخشــانی در فعالیتهای حرفه ای خود
در فتح قلههای مرتفــع و صعب العبور
در صعودهای زمستانی داشته اند گرفتار
بهمن شــده و در تودههای عظیم برف
مدفون گردیدند .خبر جانکاه و دردناک
بود نیروهای امدادی  ،مسئوالن و مردم

بود:ما آبشــارها را رد کردیم و حال همگی خوب است تیم
پیشرو جلوتر از ما در حرکت است شما به روی یال نزدیک
پناهگاهبرویدوباچراغهایهدالمپخودبچههارامتوجه
مسیرکنیدتابهسمتشماحرکتکنند.پسازآنموسوی
به روی یال رفته و حدودا ســاعت  11شب نور چراغهای
دوستانخودرادرانتهایدرهمعروفبهدرهداییمیبیندوبا
چراغخودمسیررابهآنهانشانمیدهد.یکیازاعضایتیم
به نام عامری به علت طوالنی شدن مسیر ،خستگی،برف
و بوران و کوالک توان خود را ازدست داده و به علت خیس
بودن لباسهایش و اینکه مدت زمان زیادی را در ســرما
گذراندهبوددچارهیپوترمی(سرمازدگی)میشودودرپایین
دره میافتد بقیه نفرات به علت خستگی زیاد و ضعف بدنی
قادربهحرکتدادنعامرینیســتندوخودرابهباالییال
و پناهگاه میرسانند و ماجرا را به موسوی اعالم میکنند.
موســوی همان جا با دوستان خود در مشهد تماس گرفته
و حادثه را اعالم میکنند و دوســتانی که در مشهد حضور
داشتندطیچندتماسباسایرکوهنوردانموفقمیشوندکه
باخلیلیازبچههایتیمامدادکوهستانهاللاحمرارتباط
برقرار کنند و شماره موسوی را به خلیلی میدهند .خلیلی
با برقراری تماس با موسوی از کل ماجرا باخبر میشود که
یک نفر دچار هیپوترمی شده و فعال از بقیه هم هیچ خبری
نیست.گفتوگویخلیلیباموسوی:
خلیلی به موسوی گفت :هر سه کوهنورد را از روی یال
بهسمتپناهگاههدایتکنوبایکیدیگرازدوستانکهدر
پناهگاههستندوتوانبیشتریداردمقداریلباسخشکو
کاپشن پر بردارید و خود را به عامری برسانید و تمام تالش
خودتان را بکنید که عامری دچار هیپوترمی شدید نشود و
او را از مرگ نجات دهید و از موســوی خواستم که با تیم8
نفره به هر صورت ممکن تماس بگیرد که موسوی گفت:
ازساعت 10بهبعدهیچگونهتماسینداشتندوهیچخبری
ازآنهاندارم.مصطفیخلیلیباتوجهبهشنیدنصحبتهای
موســوی و با شناختی که از آن منطقه داشت خطر بزرگی
را پیــش بینی میکرد و گزارش حادثه را در ســاعت3:15
دقیقه شــب به مسئول امداد و نجات جمعیت هالل احمر
ازنا «هموله » داد.
هموله بالفاصله مراتــب را به بنده اعالم کرد و فورا از
ایشانخواستمتیمامدادونجاتکوهستانهاللاحمرازنا
را جهت انجام عملیات فرا خوان بزند و گزارش حادثه را به
مدیرعاملمحترمومعاونتمحترمامدادونجاتاســتان

لرستاناعالمکردم.
تیم کوهستان در پایگاه امداد و نجات اباذر هالل احمر
ازنا جهــت انجام عملیات گرد هم آمــد آخرین موقعیت
مصدوم و نفرات مفقودی از روی نقشــههای ماهواره ای
بررسی شد.با توجه به اینکه نباید زمان را از دست میدادیم
بندهبههمراههمولهدوتیمرابهصورتزمینیدرســاعت
حدودا 4:40دقیقه صبح از پایگاه امدادی به سمت روستای
کمندانوازآنجابه ســمتپناهــگاهراهیکردیموپساز
بازگشتبهپایگاهدوبارهبااشرفییکیازکوهنوردانیکهدر
داخل پناهگاه بود ارتباط برقرار کردیم به آنها گفتیم نگران
نباشــند دو تیم زمینی به سمت آنها در حال حرکت است و
هماهنگی الزم را انجام میدهیم تا به محض روشن شدن
هوا بالگرد به منطقه اعزام شود تمام اقدامات در خصوص
بالگردهای امدادی را با ســازمان امداد و نجات و اوژانس
هواییراانجامدادیمکهبهمحضروشنشدنهواوامکان
پروازبالگردرابهمنطقهاعزامکنیم.
تیمهایزمینیخودرابهکوهنوردانرساندندهواکامال
روشنشدهبودطبقهماهنگیانجامشدهبالگرداورژانس
الیگودرزبهمنطقهاعزامشدباتوجهبهمختصاتجغرافیایی
که هموله به عوامل پروازی داد بالگرد ،عامری را پیدا کرد
ولیمتاســفانهجانخودراازدستدادهبوداورابهالیگودرز
انتقال دادند بالگرد دوباره به منطقه برگشــت مختصات
جغرافیایــیخلیلــیراکهیکیازفنیتریــنامدادگران
کوهستان بود و آشــنایی کامل با منطقه حادثه داشت به
عوامل پروازی دادیم تا با خلیلی در منطقه اقدام به گشــت
زنی نمایندبلکهخبری ازبقیه نفراتتیم به مادهند.
پس از گشت زنی در درههای مشرف به دره دایی هیچ
اثــری از 8کوهنورد نبود ولی خلیلی متوجه بروز بهمن در
دهلیز برف پیر میشود از خلبان میخواهد که او را در انتهای
دره و پایین بهمن پیاده کند خلیلی پس از دقایقی جستجو
بر روی بهمن دو عدد کوله پشتی پیدا میکند و وقتی آنها را
به موســوی که دیگر آن را از نزدیک میدید نشان داد تایید
کرد که کوله پشتی همنوردانش است وآنگاه بود که خلیلی
بــه عمق فاجعه پی برد و بالفاصله گزارشــی به ما داد که
متاسفانه 8کوهنورد در زیر خروارها برف مدفون شده اند.
بالفاصله دو تیم دیگــر ازامدادگران هالل احمر ازنا و
یکتیمازهاللاحمرالیگودرزفراخوانشــدضمناینکه
معاونتامدادونجاتاســتانلرستانهمشخصادرمحل
پایگاهامدادونجاتاباذرازناحضورداشــتندوبههمراهسه

سرانجام یک صعود نافرجام
در لحظه اول به یــاری حادثه دیدگان
شــتافتند و  6نفر باقیمانده اعضای تیم
را نجــات دادند و جســتجو برای یافتن
اجســاد قربانیان را طی چند روز متوالی
در حوالــی منطقه صعــب العبور آغاز و
جسد  8تن از کوهنوردان را پیدا نمودند و
اشترانکوه مهربان این بار پیکر مهمانان
خود را بدرقه نمود اما مردم شــریف ازنا
رســم مهمان نوازی را به نحو احسن به
جا آوردند و با شــرکت صادقانه و بی ریا
در مراسم تشییع جنازه درگذشتگان این
حادثه و ابــراز همدردی با خانواده آنها و
بدرقه تا میدان خروجی شهر برگ زرینی
به افتخارات این مردم افزودند و حماسه
ای بــی نظیر از مهمــان نوازی  ،غریب
نوازی  ،همدردی و نوعد وســتی خلق
کردند و نام مردم این شــهر را به بلندای
قلل مرتفع اشترانکوه با زیبایی بی نظیر
و ســخاوت بی بدیلش در سراسر ایران
پر آوازه کردند آفریــن به این مردم که
همراهان و یاریگران روزهای ســخت
و دشــوارند افتخار میکنــم که در کنار

چنین مردم شــریفی زندگی میکنم اما
این حادثه به مــا آموخت که زندگی بر
سه عامل استوار است :عبرت گرفتن از
گذشته  ،غنیمت شمردن حال  ،امیدوار

بودن به آینــده و نهایتــ ًا تالش برای
زندگی الزمه زندگی نیســت بلکه خود
زندگی است.
محمد رضا درویشی

تیمباتجهیزاتالزمتوســطبالگردسازمانامدادونجات
هاللاحمرکههماهنگیهایآنانجامشــدهبودوبهازنا
آمده بود به منطقه حادثه اعزام شدند.
بالفاصله جلسه ستاد بحران توسط فرماندار شهر ازنا و
اعضای ستاد در همان پایگاه امداد و نجات اباذر ازنا برگزار
شد و تمام تمهیدات الزم جهت انجام این عملیات بزرگ از
جملهپشتیبانیواسکانکوهنوردانوفراهمکردنمکانی
برای خانوادههایی که ممکن اســت در طول این عملیات
رهسپار ازنا شــوند همچنین در همان ساعات اولیه مدیر
عامل هالل احمر استان لرستان صارم رضایی و مدیریت
محترم بحران استان آقای آریایی در پایگاه امدادی هالل
احمرحضوریافتندوتمامجلســاتخودراهمانجابرگزار
کردهوفرماندهیعملیاتراپایگاهامدادیاباذرهاللاحمر
ازنامشخصنمودند.
در روز اول با تالش تیم امدادی در آخرین لحظات پیکر
اولینکوهنورداززیربرفبیرونکشیدهشدباتوجهبهاینکه
شرایط جوی در منطقه بسیار بد بود و برودت هوا که در آن
منطقهتامنفی 20درجهمیرســیداجازهکاررابهتیمهای
امدادینمیدادوعملیاتدرروزاولساعت 4بهپایانرسید
ونیروهاتوسطبالگردبهپایگاهامدادیبرگشتند.
بعدازپایانعملیاتوبازگشتبهپایگاههاجلسهفنیبا
اعضای تیم برگزار شد و برنامه ریزیهای الزم برای انجام
عملیات در روز بعد مورد بررسی قرار میگرفت.
در روز دوم عملیــات بــا اضافه شــدن دکتر کبادی
مســئول پایگاههای کشــور در بین امدادگــران امید
آنان را برای تجســس دو چندان کــرد در اوایل صبح با
حضور تقریبا  70کوهنورد شــروع شد تمام کوهنوردان
توســط بالگرد سازمان امداد و بالگرد اورژانس به منطقه
حادثه اعزام شــدند و عملیات جدیدی شروع شد در این
روز تیمهای امدادی موفق شــدند پیکر  6کوهنورد را از
زیر برف بیرون آورند و توســط بالگرد پیکر این عزیزان
به پایگاه امدادی هالل احمر ازنا انتقال داده شــد و تنها
یک نفر دیگر از کوهنوردان باقی ماند این کوهنورد علی
حســینی از امدادگران خراسان رضوی بود که پیکر این
عزیز در روز دوم پیدا نشــد و عملیات با توجه به شــرایط
جوی و برودت دما پایان یافت و به روز بعد موکول شد در
روز سوم معاونت امداد و نجات هالل احمر استان لرستان
به علت فشــار و اســترس حادثه راهی بیمارستان شد و
این فشارها باعث بستری شدنش در بیمارستان خرم آباد

گردید.عملیات در روزهای سوم ،چهارم ،پنجم و ششم با
جدیت ادامه پیدا کرد هر روز تیمها توسط بالگرد سازمان
امداد به منطقه اعزام میشــدند و از روز چهارم به بعد هر
روز سه تیم به صورت زمینی از سمت شهرستان الیگودرز
به منطقه اعزام میشدند در این روزها هم تقریبا حدود 60
نفر کوهنورد مشــغول جستجو بودند ولی متاسفانه پیکر
علی حسینی پیدا نشد حتی در یکی از روزها کبادی رئیس
پایگاههای امداد کوهستان کشور برای اطمینان خاطر
بــه همراه خلیلی و یکی از کوهنوردان الیگودرز توســط
بالگرد اورژانس اقدام به گشــت زنی در درههای مشرف
به منطقه حادثه دیده کردند ولی هیچ خبری از کوهنورد
مفقودی نبود .
با توجه به گســتردگی حجم و عمق بهمن موجی از نا
امیدی و نگرانی منطقه عملیاتــی را در برگرفته بود .حفر
کانالهایبزرگدرروزهایقبلهمنتوانستمارابهپیکر
علیحسینیبرساند.
خلیلیچند بار ریزش بهمنو نشــانهها رادرذهنخود
میگذراند و هر بار به همان نتیجه قبلی میرسید که پیکر
علی حسینی باید برخالف تمام کوهنوردانی که در سمت
چــپبهمنوهمچنیندرجلویبهمنپرتابشــدهبود
ایشانبایددرسمتراستبهمنبرخالفبقیهافتادهباشد.
در روز ششم تیمهای امدادی اقدام به حفر گودالهایی
عمیق در محل مورد نظر کردند و نیمی از منطقه مورد نظر
توسطحفراینگودالهاجستجوشدوادامهعملیاتبهروز
هفتمموکولشد.
درروزهفتمهمانندروزهایقبلچهارتیمتوسطبالگرد
و سه تیم به صورت زمینی به منطقه اعزام شدند و عملیات
جستجو را آغاز کردند تمام اعضای تیم مصمم بودند که به
یکنتیجهمطلوبخواهندرسید.

ســاعتهایاولیهتجســسبودکهتیــمامدادیبه
اولین نشــانههای جدی برخورد کردنــد یافتن یک عدد
یومار و یک عدد دیــزی چاین(ابزار کوهنوردی) که خود
امیدراچندبرابرکردونشــانمیدادکهجســتجومنطقه
مورد نظر کامال درســت میباشد.چند دقیقه بعد با کندن
چند گودال دیگر اطراف آن نشــانهها به یکباره با صدای
سرشار از شــوق امدادگران تیم امداد کوهستان جمعیت
هالل احمر شهرستان ازنا مواجه گشتیم .بله لحظه ای بود
که این دوســتان در داخل گودالی تقریبا2متر و 80سانتی
متریبهپوتینسیدعلیحسینیرسیدهبودند.
باالخره پا فشــاریها و اصرار خلیلی مسئول فنی تیم
امداد و نجات هالل احمر ازنابرای حفر گودالهای عمیق
در همان منطقه جواب داد و به نتیجه رسید.
پیام پیدا شــدن پیکر حسینی به پایگاه امدادی هالل
احمر مخابره شــد اشک شوق در چشمان تمام امدادگرها
موج میزد همگی دست به دعا شدند و شاکر خداوند بزرگ
شدند که پیکر دوست عزیزمان را پیدا کردند.
زحمات و تالشهای شبانه روزی یک هفته تیمهای
امداد و نجات هالل احمر لرستان و سازمان امداد و نجات
وســایردوستانکوهنوردبهبارنشست وخانوادهچشمبه
راه علی حسینی را برای تحویل گرفتن پیکر فرزندشان نا
امیدنکردند.
پیکر این عزیز از دست رفته ساعت 14توسط بالگرد به
پایگاه امدادی هالل احمر ازنا انتقال داده شــد .مردم برای
بدرقهوتشــییعپیکرحسینیدرپایگاهجمعشدهومنتظر
فرود بالگرد بودند.همه انتظارها به ســر رســید پیکر این
امدادگر در موج انبوهی از مردم و امدادگران ازنا به ســمت
گلزار تشــییع شد و عملیات راس ساعت 15روز پنج شنبه
مورخ 96/9/23به پایان رسید.
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