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طرح های نیمه تمام تکمیل 
می شوند

شهردار منطقه 2 خرم آباد اظهار داشت: راهبرد مدیریت های 
سابق منطقه  این بوده که اغلب طرح های عمرانی  بدون مطالعه 
وصرفا براساس سلیقه آغاز و به محض تغییر مدیریت درصورت 
تعارض ســایق  این طرح ها به صورت نیمه کاره به حال خود 
رها می شــدند اما در مدیریت فعلی جهت جلوگیری ازهدررفت 
بیــت المال تکمیل طرح های نیمه کاره در اولویت قرارگرفته و 
براین اســاس این طرح ها یا تکمیل گردیده و یا در حال تکمیل 

می باشند.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقــه 2خرم آباد، 
ســیدنامدار موســوی افــزود: همزمان نیز مطالعــه وتعریف 

طرح های جدید آغاز و تاش گردید نگاه ... 4

بیمارستان روانپزشــکي مهر خرم آباد با حضور 
سید حسن قاضي زاده هاشمي وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکي افتتاح شد.

کشاورزان لرستانی  7 میلیارد تومان زکات پرداخت کردند
صفحه 3

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان لرســتان با بیان اینکه شبکه ۱ و 2 سد کمندان ازنا ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، 
گفت: سد کمندان در سال ۹۸ آبگیری می شود. 

 تا پایان ســال 96 حدود 
ســاعت  نفــر   94000
برنامه هــای آموزشــی بــه 
معتادین بهبود یافته ارائه 

شده است.
به گزارش روابط عمومی 
اداره کل آمــوزش فنــی و 
حرفــه ای لرســتان، رحمن 
قالونــد مدیــرکل آموزش 
فنــی و حرفه ای لرســتان، 
برنامه های آموزشی تدارک 
دیــده ایــن اداره کل برای 
کاهش آســیبهای اجتماعی 

را در استان تشریح کرد.
مدیرکل آمــوزش فنی و 
حرفــه ای لرســتان توضیح 
داد: مــواد مخدر از عواملی 
اســت که آسیبهای مختلفی 
بــه بنیانهــای اجتماعــی و 
وارد  جامعــه  اقتصــادی 
می کند و افــراد بر اثر ابتال 
به مصــرف یا ســوء مصرف 
مــواد مخدر دچــار صدمات 
زیــادی می شــوند کــه این 
آســیبها عــالوه برجنبه های 
فــردی، جنبــه اجتماعی به 
خــود گرفتــه و جامعــه را با 
چالش های متعددی مواجه 

می سازند. 

رحمــن قالونــد گفــت: 
بــه همیــن منظــور برنامه 
ریزیهایــی توســط برنامــه 
ریــزان جامعــه بــرای دور 
شــدن ایــن افــراد از مواد 
مخــدر صــورت می گیــرد 
و برنامــه مهــارت آمــوزی 
یافتــه  بهبــود  معتــادان 
توانمندیهــای  ارتقــای  و 
شــغلی آنان بخشــی از این 

برنامه هاست.
داشــت:  اظهــار  وی 
مراکــز  وظایــف  از  یکــی 
بازپــروری مــاده 15 و ماده 
16 شناســایی افــراد مبتال 
به مــواد مخدر و تــرک این 
افراد توســط کارشناسان و 
متخصصینــی اســت که در 

آنجا فعالیت می کنند.
قالونــد تصریــح کــرد: 
کســانیکه بــه مــواد مخدر 
مبتال می شــوند بخشــی از 
تواناییهــای فــردی خود را 
از دســت می دهنــد و ایــن 
ابتــال اگــر در نیــروی کار و 
مولــد جامعه اتفــاق بیفتد، 
می تواند آسیبهای بیشتری 

را به همراه داشته باشد.
بیــان  قالونــد  رحمــن 

کــرد: اداره کل آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای اســتان 
بــرای بازتوانی ایــن افراد 
آموزشــی  برنامه هــای 
تــدارک  دیده اســت تا در 
صورتیکه از قبل این افراد 
صاحب حرفــه ای بوده اند، 
مهارت هــای مــورد نیاز این 
حرفه در آنان تقویت شده و 
در صورت نداشتن پیشینه 
حرفه مهارت آموزی الزم  در 
راستای اشــتغال آنان پس 

از بهبود صورت پذیرد.
وی افزود: کارشناســان 
مــا بــا هماهنگــی اداره کل 
بهزیســتی اســتان در این 
مراکــز حضور پیــدا کرده و 
آموزشــهای الزم را به آنان 
ارائــه می دهند تــا پس از 
خــروج از مراکز بازپروری و 
بازگشــت به جامعه بتوانند 
بــه کار و فعالیــت ســالم 
پرداختــه و منبــع درآمــد 
قطــع  خانواده هایشــان 
آمــوزش  نشــود.مدیرکل 
فنــی و حرفــه ای لرســتان 
اظهار داشــت: الزم است از 
افرادی که آموزشــهای فنی 
و حرفــه ای را فــرا گرفته و 
مراحــل بازپــروری را طــی 
نموده انــد، حمایتهای الزم 
از جمله در اختیار گذاشتن 
قیمــت  ارزان  تســهیالت 

صورت پذیرد.
رحمــن قالونــد گفــت: 
تــا پایــان ســال 96 حدود 
ســاعت  نفــر   94000
برنامه های آموزشی توسط 
اداره کل آمــوزش فنــی و 

حرفــه ای اســتان در مراکز 
مــاده 15 و 16 بــه اجــرا 
درآمــده که حدود 64000 
نفــر ســاعت آن در مراکــز 
ماده 15 و حــدود 30000 
نفــر ســاعت در مراکز ماده 

16 بوده است.
همچنیــن  افــزود:  وی 
بهبود یافتگان می توانند با 
حضــور در مراکز اصلی فنی 
و حرفــه ای و در کارگاههای 
آموزشــی تحــت آمــوزش 

قرار گیرند.
قالونــد بــا اشــاره بــه 
موضوعــات مطرح شــده در 
شــورای هماهنگی مدیران 
اســتان گفت: در راســتای 
اقدامــات پیشــگیرانه؛ با 
همکاری اداره کل بهزیستی 
و  دادگســتری  و  اســتان 
حضــور کارشناســان خبره 
ایــن دســتگاهها عوامــل و 
مشــکالتی که ممکن اســت 
موجــب ابتــالی افــراد بــه 
مــواد مخــدر شــود تبیین 
شده و عوارض و آسیبهایی 
کــه ایــن ابتــالء در پیــش 
خواهد داشــت، برای تمام 
دوره هــای  کارآمــوزان 

مهارتی توضیح داده شود.
قالوند گفــت: هم اکنون 
در 6 شهرســتان و در 17 
رشــته آموزشــی از قبیــل 
بــرق اتومبیــل، مکانیــک 
خودرو، آموزش کارآفرینی، 
دوره هــای مرتبط بــا رایانه 
و ..... آموزشــهای مهارتــی 
بــرای افــراد بهبــود یافته 

ارائه می شود.

 ارائه 94 هزار نفر ساعت آموزش 
به معتادان بهبودیافته
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان  لرستان

مزارع گندم روســتای سر نمک خرم آباد 
در آتش سوخت 

رئیس ســازمان آتش نشــانی 
خرم آبــاد گفــت: مــزارع گندم 
روستای ســر نمک خرم آباد دچار 

حریق شد. 
حمیــد علیرضایــی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: خبری 
مبنــی بر آتش ســوزی مــزارع 
کشــاورزی روســتای سر نمک 

خرم آباد به سامانه ۱2۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی اطاع رسانی شد.
وی افزود: پس از دریافت این خبر تیم عملیاتی ســازمان سریعًا به محل 
حریق اعزام و اقدام به مهار آتش ســوزی کردند و از گسترش حریق به مزارع 

دیگر جلوگیری شد.
رئیس سازمان آتش نشانی خرم آباد بابیان اینکه در این حادثه نیم هکتار از 
مزارع گندم در آتش سوخت عنوان کرد: علت حادثه عامل انسانی به صورت 
ناشــناس بوده است.وی بیان کرد: همچنین طی 24 ساعت گذشته یک باب 
منزل مســکونی و یک باب مکان تجاری دچار حریق شــد و دو مورد حریق 

مزارع و علف های هرز رخ داد که توسط  آتش نشانان مهار شد.

در نگهداری و بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار در سال 96؛

مخابرات منطقه لرســتان دوم کشوری 
شد

منطقــه لرســتان موفــق به 
کســب رتبه دوم کشوری در زمینه 
نگهداری و بهینه ســازی شــبکه 

ارتباطات سیار در کشور شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
مهندس محمودی مدیر مخابرات 
منطقه لرســتان با اعــام این خبر 

افــزود : به همت و فعالیت قابل توجه ، ســازمان یافته و مناســب همکاران 
محترم در نگهداری و بهینه ســازی شــبکه  ارتباطات ســیار در سال ۹6 ، 

مخابرات منطقه لرستان رتبه دوم کشور  را کسب نمود .
وی اظهار داشــت : مخابرات منطقه لرســتان به ترتیب در شاخصهای ؛ 
نگهداری و بهینه ســازی شبکه ارتباطات ســیار ، موفق به اخذ رتبه دوم در 
میان ســی استان کشور شد و با عنایت به ارزیابی عملکرد سال ۹6 استان ها 

مخابرات منطقه لرستان جزء پنج استان با عملکرد مطلوب معرفی شد . 
وی در ادامه این موفقیت را به مجموعه کارکنان مخابرات منطقه لرستان 

تبریک گفت.

7 پل تاریخــی، نامزد ثبت در 
فهرست آثار جهانی 

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری 
لرستان از آغاز تهیه طرح پژوهشی راه های باستانی مرتبط 

با پل های تاریخی استان خبر داد.
به گزارش ایســنا مهندس ســید امین قاسمی با اشاره 
به اینکه راه های باســتانی و پل های تاریخی اســتان جزو 
جدایی ناپذیــر هم بوده، گفت: به منظور تکمیل پرونده ثبت 
پل های تاریخی اســتان در فهرســت یونسکو، تهیه طرح 

پژوهشی راه های باستانی انجام می شود.
وی ادامه داد: این طرح مرتبط با هفت پل تاریخی نامزد 
ثبت در فهرســت آثار جهانی در دســتور کار این اداره کل 
قرارگرفته اســت.زهرا بهاروند معاون میراث فرهنگی اداره 
کل نیز گفت: این مطالعه با اعتباری بالغ بر ۹۹ میلیون ریال 

در حال انجام بوده و تا پایان تیرماه به پایان خواهد رسید.

ســد کمندان سال 9۸ آبگیری 
می شود 

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان لرستان با بیان 
اینکه شــبکه ۱ و 2 ســد کمندان ازنا ۸۵ درصد پیشــرفت 
فیزیکــی دارد، گفت: ســد کمندان در ســال ۹۸ آبگیری 

می شود. 
به گزارش تســنیم رضا میرزایی در بازدید از سد کمندان 
ازنا اظهار داشــت: در حال حاضر ساختمان سد کمندان ازنا 
دارای 76 درصد پیشــرفت فیزیکی است همچنین شبکه ۱ 
و 2 تحت پوشش آن حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی از آبگیری ســد کمندان در سال ۹۸ خبر داد و افزود: 
با فعال کردن شــیفت شــبانه قصد داریم این سد را در سال 
آینده آبگیری کنیم.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
لرســتان عنوان کرد: هدف از ساخت سد کمندان تأمین آب 
شرب دو شــهر ازنا و الیگودرز و تأمین آب حدود چهار هزار 

و200 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه است.

خبرخبر

فریدون خودنیا مدیرعامل شــرکت با 
پیگیری های مجدانه  در راســتای تأمین 
برق روســتاها موفق به جــذب اعتبارات 
عــوارض برق در ســال ۹6 از محل منابع 
بند)ه( تبصره 6 قانون بودجه کشور گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
برق استان  لرستان مدیرعامل برق لرستان 
در این خصوص اظهار داشــت: اعتبارات 
فوق از محل عوارض برق ســال ۹6 جذب 
و با نگاه به رفع مشــکات برق روستاها در 

این راستا هزینه گردید.
وی با اشــاره به اینکه 3۱ میلیارد و ۵00 
میلیون ریال جذب شــده بــه طور کامل 
در مســیر خدمــات رســانی و تأمین برق 
متقاضیان جدید روســتایی هزینه گردید 
ابراز داشــت: مشکات توســعه و احداث 
بهینه ســازی شــبکه های توزیع برق 77 
روســتا در برنامــه کاری قــرار گرفت که 
خوشــبختانه با احداث شبکه های جدید و 
تعمیر و بازسازی شبکه های قبلی خدمات 
 رســانی جامعی بــه این روســتا ها انجام 

گردید.
 مهندس خودنیاگفت: با انجام اقدامات 

توســعه و احداث و بهینه سازی شبکه 77 
روســتای مورد نظر برق بیــش از 2000 

مشترک پایدار و تأمین گردید.
 در ادامــه مهندس علی حســین بیگی 
معاونت برنامــه ریزی وامور مهندســی 
شــرکت  به شــروع اقدامات انجام شــده 
در این روســتاها پرداخــت و گفت: بند)ه( 
تبصره 6قانون بودجه کشــور محلی برای 
رفع مشکات برق رســانی روستاهاست 
و مــا عاوه بــر تأمین برق پایــدار برای 
روســتاییان عزیــز برای 300 مشــترک 
 جدیــد نیــز شــبکه های جدیــد احداث 

کرده ایم.
 معاون برنامه ریزی و امور مهندســی 
ابراز داشت: براســاس تصمیم گیری ها و 
برنامــه ریزی ها ی مدون 77 روســتای 
دارای مشکل شناسایی و در اولویت کاری 

قرار گرفتند.
مهندس حســین بیگی بیان داشــت: 
قریب به 4۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف  و 
متوسط در سطح روستاهای استان احداث 
گردیــد که تنهــا بخشــی از فعالیت های 

ارزشمند زحمتکشان این شرکت است.
وی  بــا بیان اینکه ۱2 کیلومتر شــبکه 

فشــار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار 
دراین روســتاها  اجرا شــده اظهار داشت: 
احــداث 7 کیلومتــر خط دو مداره فشــار 
متوســط در شهرستان رومشگان ، احداث 
22 کیلومتر خط تک مداره فشــار متوسط 
در شهرســتان نورآباد و احداث 4 کیلومتر 
شبکه فشار متوسط با کابل خودنگهدار در 
شهرســتان بروجرد از دیگر اقداماتی است 
که از محل اعتبارات بند)ه( تبصره 6 قانون 

بودجه انجام شده است.
مهندس حســین بیگی گفت: با توجه 
به شرایط جغرافیایی استان و صعب العبور 
و کوهســتانی بدون خطوط برق رســانی 
خصوصا در فصل ســرما اصــوال حوادث 
غیرمترقبه ای برای شــبکه های روستایی 
اتفاق می افتد که الزاما باید در ســریعترین 
زمان ممکن به روســتاییان عزیز خدمات 
دهی نموده و این موضوع خود همواره یکی 

از دغدغه های ماست.
وی در پایان ابرازداشــت: بــا توجه به 
شرایط موجود، می طلبد جهت تأمین برق 
مطمئن روستاها هر ساله خطوط روستایی 

اصاح و بهینه سازی گردد.

معاون جوانــان جمعیت هــال احمر 
لرســتان گفت: جمعیت هال احمر لرستان 
ازســوی ســازمان جوانان به عنوان میزبان 
اردوی دوســتی کانون هــای دانش آموزی 

هال احمر انتخاب شد.
حمید جمشــیدی در جمع خبرنگاران در 
تشــریح این خبر گفت: این اردو در دو دوره 
دختران و پســران به میزبانی جمعیت هال 
احمر اســتان و در دهکــده فرهنگی تربیتی 

حمزه سیدالشهدا خرم آباد برگزار می شود.
وی بیان کرد: در این دوره اردوی دوستی 
که از یکم تا نهم امســال برگزار می شــود 
300 دانش آموز از اســتان های خوزستان، 

بوشــهر، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، 
کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی 
، همدان و لرســتان حضــور خواهند یافت.

معاون جوانان جمعیت هال احمر لرســتان 
تصریح کرد: در این برنامه سعی شده عاوه 
بر برنامه های شــاد، جذاب،متنوع، ورزشی و 
فرهنگی برنامه هــای دیگری جهت بازدید 
از نقاط گردشــگری و دیدنــی تدارک دیده 
شــود. جمشیدی گفت: امیدواریم با میزبانی 
مطلوب در این برنامه بتوانیم در سال های آتی 
میزبانی های مهم دیگری را در استان داشته 
باشــیم که از آن در جهت رونق گردشگری و 

معرفی استان نهایت استفاده را ببریم. 

خدمات رسانی و تأمین برق متقاضیان جدید روستایی 

جمعیت هالل احمر لرستان میزبان اردوی دوستی شد
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در ســه ماهه نخســت امسال هفت 
میلیارد تومان زکات کشــاورزان استان 

لرستان جمع آوری شده است. 
مدیرکل کمیته امداد استان لرستان 
گزارشی از عملکرد سه ماهه زکات ارائه 

داد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، 
جاسم محمدی فارسانی، مدیرکل کمیته 
امداد استان لرستان با اشاره به استقبال 
کشاورزان از پرداخت زکات به این نهاد 
گفت: در سه ماهه نخست امسال هفت 
میلیــارد تومان زکات جمع آوری شــده 
اســت که زکات جمع آوری شده در دو 
بخش امــور محرومیــن و طرح های 

عمرانی هزینه می شود.
وی بابیــان اینکــه پرداخت فریضه 
واجــب زکات عاوه بــر انجام تکلیف 
شــرعی در محرومیت زدایــی نقــش 
مؤثــری دارد گفــت: ۸۵ درصد زکات 
جمع آوری شده در امور محرومیت زدایی 
و کمک به نیازمندان در ســرفصل های 
درمانی، تهیــه جهیزیه، امور تحصیلی، 

ساخت و تعمیر مسکن و کمک معیشت 
صرف شده است.

محمدی فارســانی با اشاره به هزینه 
کرد زکات گفت: زکات جمع آوری شده 
در روستا زیر نظر شورای زکات روستا و 
براساس اولویت های تعیین شده هزینه 

می شود.
وی بــه ســاخت و مرمت طرح های 
عام المنفعــه از محل درآمــد زکات در 
روســتاها اشــاره کرد و گفت: 33 طرح 
عمرانــی ازجمله مســجد، کتابخانه، 

غسالخانه و حســینیه در دست ساخت 
است که از محل زکات جمع آوری شده 
یک میلیارد تومان به ســاخت و مرمت 
این طرح های عمرانی کمک شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان لرستان 
بابیــان اینکه بر اســاس آیات و روایات 
اســامی پرداخت زکات موجب پاکی 
مال و رونق اقتصادی می شــود گفت: 
از مجموع روســتاهای استان لرستان 
هزار و 300 روستا دارای اقام مشمول 
زکات هســتند که امسال هزار روستا با 

شورای زکات همکاری می کنند و اقام 
مشمول زکات واجب در این استان گندم 

و جو است.
وی به همکاری دو هزار و 7۵۵ عامل 
افتخاری آموزش دیده زکات اشاره کرد 
و گفــت: از این تعداد دو هزار و 4۸۸ نفر 
در روستا و 267 نفر در شهرهای استان با 

شورای زکات همکاری می کنند.
بــه  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
فرهنگ سازی، ترویج و نهادینه کردن 
پرداخت زکات اشــاره کرد و افزود: 2۵3 
روحانــی به عنوان مبلغ بــا این نهاد در 
زمینــه آموزش نحوه  محاســبه زکات 

همکاری می کنند.
وی بــه تهیه و توزیــع 30 هزار جلد 
دفترچــه نحــوه  محاســبه زکات در 
بین روســتاییان و کشــاورزان اشــاره 
کــرد و افزود: نهادینه کــردن پرداخت 
زکات بافرهنگ ســازی و مشــارکت 
جدی اعضای شــورای زکات اســتان 
به ویژه دســتگاه های فرهنگی و دینی 

امکان پذیر است.

کشاورزان لرستانی  7 میلیارد تومان زکات 
پرداخت کردند

با تاش و کوشش کارکنان حفاظت محیط زیست 
لرســتان و جوامع محلی  مراتع منطقه کوگان و کدر در 

شهرستان پلدختر  پاکسازی گردید.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت لرســتان،  با همت و تاش کارکنان حفاظت 
محیط زیست و عشایر منطقه کوگان و کدر شهرستان 
پلدختــر مراتع این منطقه که بر اثر اقدام غیر اخاقی و 
خاف قوانین زیســت محیطی افراد متخلف با سموم 

و کودهای شمیایی آلوده شده بود رفع آالیندگی شد.
در این عملیات که با حضور مدیر کل و کارکنان اداره 

کل حفاظت محیط زیست استان، ادارات شهرستانهای 
پلدختر و خرم آباد و عشــایر منطقه صورت پذیرفت،  با 
انجام آبپاشــی به وسیله دستگاه فلکسی بک نسبت به 

رفع آالیندگی از سطح این مراتع اقدام شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت لرســتان در این 
برنامــه بــا تاکید بر برخورد قاطع بــا متخلفینی که در  
اقدامی غیر اخاقی و خاف قوانین زیســت محیطی  
مراتــع این منطقه را با ســموم و کودهای شــمیایی 
آلوده نمــوده اند، از پیگیری جــدی و برخورد قاطع با 
این متخلفین زیســت محیطی  خبر داد.مهرداد فتحی 

بیرانوند با اشــاره به تلفات حیات وحش این منطقه بر 
اثــر این آلودگی از این اقــدام به عنوان یک جنایت نام 
برد و خاطر نشــان نمود: برخورد قاطع و بدون اغماض 
با این تخلفات موجب می شــود تا درآینده شاهد تکرار 
این گونه موارد نباشیم.مدیر کل حفاظت محیط زیست 
لرستان با تشکر از عشایر این منطقه بخاطر حفاظت و 
حراســت جدی از محیط زیست و منابع طبیعی بر لزوم 
تاش و کوشــش بیشتر در راستای فرهنگ سازی در 
حوزه های مختلف زیســت محیطی جهت پیشگری از 

آسیب رساندن به محیط زیست تاکید نمود. 

رفعآالیندگیازمراتعمنطقهکوگانوکدردرپلدختر

مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: 
فعالیت هــای مطبوعاتــی از پرداخت 

مالیات معاف است 
به گــزارش روابط عمومــی اداره 
کل امــور مالیاتی اســتان لرســتان 
،محمدرضــا محمــدی در دیــدار با 
اعضــای خانــه مطبوعات لرســتان 
با بیــان اینکه به موجب بنــد ل ماده 
۱3۹ قانــون مالیات هــای مســتقیم 
فعالیت های انتشــاراتی و مطبوعاتی، 
فرهنگــی و هنری که به موجب مجوز 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
انجــام می شــوند، از پرداخت مالیات 
معاف هســتند، گفت: به موجب تبصره 
2 مــاده ۱۱۹ قانــون برنامــه پنجم 
توســعه در سنوات ۱3۹0 لغایت ۱3۹4 
)سال های اجرای قانون برنامه پنجم( 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر 
قانونی شــرط برخورداری از هرگونه 

معافیت مالیاتی است .
وی افــزود: همچنیــن به موجب 
تبصــره ۱ مــاده ۱46 مکــرر قانون 
مصــوب  مســتقیم  مالیات هــای 
۱3۹4/4/3۱ مجلس شورای اسامی 
شــرط برخورداری از معافیت مذکور 
ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اســناد 

و مدارک است .
مدیرکل امــور مالیاتی لرســتان 
در ادامه افــزود: به منظور شــفافیت 
اطاعات اقتصادی، یکی از محورهای 
اساسی این اســت که بتوانیم از طریق 
رســیدگی به تراکنش های بانکی به 
خیلی از موضوعات چون پول شــویی 
در اقتصاد کشــور و فرار مالیاتی تسلط 
پیدا کنیم بر این اســاس دستورالعمل 
رســیدگی به تراکنش هــای بانکی 
ابــاغ گردیــد و چنانچه بر اســاس 

بررسی های به عمل آمده توسط گروه  
رســیدگی کننده، به صورت مســتند 
یا مســتدل مشخص شــود که وجوه 
واریزی به حساب های اشخاص ناشی 
از فعالیت های اقتصادی صاحب حساب 
است که قبا در محاسبه مالیات آن ها 
به نحوی منظور نشــده باشد، مطابق 
مقــررات موضوعه نســبت به مطالبه 
مالیات اقــدام مقتضی به عمل آید که 
خوشبختانه تاکنون مبالغ قابل توجهی 
مالیات در رســیدگی به این حساب ها 

مورد مطالبه قرارگرفته است .
محمدی خاطرنشــان کرد: عموم 
مودیــان مالیاتی که به تکالیف قانونی 
خــود در موعد مقرر اقــدام نموده و با 
پرداخت مالیات، در ســازندگی کشور 
اســامی عزیزمان مشــارکت موثر و 
مفیدی دارند، از هرگونه حسابرســی 
که منجر به شفافیت و برقراری عدالت 
مالیاتی می شــود اســتقبال نموده و 
همکاری مجدانه ای با ســازمان امور 
مالیاتی کشــور داشــته و دارند و تنها 
عــده قلیلی از مودیــان مالیاتی که به 
طرق مختلف درصــدد عدم پرداخت 
مالیات حقه خود می باشند، با جوسازی 
و ملتهب کردن افکار عمومی به دنبال 
عدم پرداخــت مالیات حقه هســتند 
همواره از شــفافیت اقتصادی واهمه 
دارند .وی با اشــاره به قانون مالیات بر 
ارزش افزوده بیان کرد: از ابتدای اجرائی 
شدن این قانون در سال ۱3۸7 تا پایان 
ســال ۱3۹6 بالغ بر 3700 میلیارد ریال 
به حساب شهرداری ها و دهیاری های 
استان بابت سهم عوارض پرداخت شده 
اســت، به گونه ای که هم اکنون درآمد 
ارزش افــزوده بــه درآمــدی پایدار و 
چشمگیر برای شــهرداری ها تبدیل 

گردیده است .
مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: 
یکی از مطالبات جــدی غالب مردم و 
به ویژه مودیان مالیاتی این اســت که 
محل مصرف مالیات هــای پرداختی 
آنان کجاست و چگونه هزینه می شود 
که خواسته ای بجا و مطالبه ای منطقی 
اســت و توقع می رود که شــهرداری 
بــه نحو مقتضــی در ایــن خصوص 

اطاع رسانی الزم را داشته باشد .
وی افزود: شــهرداری بسیاری از 
طرح های عمران شهری را مستقیما از 
محل بودجه طرح های عمرانی دولت 
یا از محل عــوارض ارزش افزوده اجرا 
می نماید و شایســته است که با نصب 
بنر یا از طریق رسانه های جمعی در این 
خصوص اطاع رســانی نماید و یقینا 
رضایت مندی مردم را به دنبال خواهد 
داشــت .محمدی در خصوص تحقق 
درآمدهای مالیاتی لرستان بیان داشت: 
توســط نمایندگان مــردم در مجلس 
شورای اسامی و در قالب بودجه های 
سنواتی درآمدهای قابل وصول دولت 
مصوب می گردد و بر این اساس سهم 
هر استان با توجه به وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی آن اســتان و مطابق با منابع 
آن اباغ می گردد و ادارات امور مالیاتی 
اســتان ها مکلف به اجــرای مصوبات 
مجلس شــورای اســامی می باشند 
لیکن اداره امور مالیاتی لرستان ضمن 
شناســایی منابــع جدیــد مالیاتی که 
پیش ازاین فاقد ســابقه پرونده بودند 
و از طریــق واحد یابی شناسایی شــده 
و در تــور مالیاتی قــرار گرفتند تاش 
نمــود از طریق وصول مطالبات معوق 
و مالیات های قطعی شده سنوات قبل، 
وصولی خویــش را تأمین نماید عاوه 

بر این حداکثر استفاده از ظرفیت های 
قانونی یکی دیگر از اهداف امور مالیاتی 

لرستان بود .
وی اظهــار داشــت: به موجــب 
بنــد و تبصــره ۵ قانون بودجه ســال 
۱3۹6 دولت اجازه داشــت نســبت به 
تهاتــر بدهی های اشــخاص به ویژه 
پیمانــکاران به دولت با مطالبات آن ها 
از دولت اقدام نماید که در سال گذشته 
به تنهایــی ۱0 درصــد از وصولیهای 
مالیاتی از طریق تهاتر اوراق تســویه 
وصول گردید، به عبارت دیگر نه تنها از 
نقدینگی و بودجه اســتان پولی جذب 
نشــده بلکه از طریق منابــع در اختیار 
وزارت دارایــی بدهــی مالیاتی افراد 
بــا مطالبات دولتی آنــان تهاتر گردید 
به عبارت دیگــر می توان گفت حتی به 
بودجه استان نیز اضافه گردیده است. 

مدیرکل امور مالیاتی لرستان افزود: 
در این خصوص استاندار لرستان، معاون 
اقتصادی ایشــان، روســای سازمان 
مدیریت و برنامه ریــزی و نیز اقتصاد 
و دارایــی نقش مهــم و قابل توجهی 
داشــته اند که جــا دارد از همکاری و 
پیگیری مشفقانه آنان تشکر ویژه نمود 
.مدیرکل امور مالیاتی لرستان در پایان 
این جلسه افزود: حمایت همه جانبه از 
همه مودیان بویژه صاحبان واحدهای 
تولیدی ســرلوحه اهداف این اداره کل 
اســت و همواره در اتاق ایشان به روی 
تولیدکننــدگان باز بوده و همواره برای 
تعامــل و همــکاری همه جانبه با آنان 
آمادگــی وجود دارد، پیش از ســخنان 
مدیرکل امور مالیاتی لرستان اعضای 
خانه مطبوعات به بیان نقطه نظرات و 
دیدگاه هــای خود در خصوص مباحث 

مالیاتی پرداخته بودند.

مدیر کل امور مالیاتی لرستان:

پرداخت 370میلیارد تومان به شهرداری و 
دهیاری های لرستان 
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شهردار منطقه 2 خرم آباد :

طرح های نیمه تمام تکمیل می شوند

شهردار منطقه 2 خرم آباد اظهار داشت: راهبرد 
مدیریت های ســابق منطقه  این بــوده که اغلب 
طرح های عمرانی  بدون مطالعه وصرفا براســاس 
ســلیقه آغاز و به محض تغییر مدیریت درصورت 
تعارض ســایق  این طرح ها به صورت نیمه کاره 
به حال خود رها می شدند اما در مدیریت فعلی جهت 
جلوگیری ازهدررفت بیت المال تکمیل طرح های 
نیمــه کاره در اولویت قرارگرفته و براین اســاس 
این طرح ها یا تکمیــل گردیده و یا در حال تکمیل 

می باشند.
به گــزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه 
2خرم آباد، ســیدنامدار موسوی افزود: همزمان نیز 
مطالعه وتعریف طرح های جدید آغاز و تاش گردید 
نگاه ضرورت محور جایگزین نگرش بخشی گردد، 
بنابراین جهت توسعه محات و بافت های فرسوده 
همکاری مناسب باسایر دستگاههای اجرایی بویژه 

اداره راه وشهرسازی ضروری است.
وی اظهار کرد: این همکاری به همراه اقدامات 
صورت گرفته توســط مدیریت شهرداری منطقه2 
موجب شده پس از سالها در محاتی مانند کرگانه، 

اســدآبادی، فلــک الدین و.. شــاهدارائه خدمات 
مناســبی از جملــه کانالهای جمــع آوری آبهای 
سطحی، زیرسازی و آسفالت معابر، احداث فضای 

سبز و پارک های محله ای  باشیم.
موســوی گفت: مطالعات گسترده ای نیز جهت 
نیازســنجی واقعی این محات صورت گرفته  که 
موجب تعریف چند طرح جدید درســطح محات 
کرگانه، اسدآبادی، پشت بازار، درب دالکان، فلک 
الدین، گل سفید شــده و در آینده نزدیک عملیات 

اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
موســوی تصریح کرد: با وجود ضرورت توجه 
ویــژه به محات بخصوص محات حاشــیه ای 
انجــام مطالعــات و تعریف طرح هــای ضروری 
درمرکز شــهربه صورت جدی دنبــال و به منظور 
حفظ عملکردمحوری هسته شهر طرح هایی نظیر 
اجرای روکش آسفالت خیابان های امام خمینی)ره(،  
افاک، ضلع شــرقی خیابان شهدا، خیابان منتهی 
به ورزشــگاه تختی، اجرای کانیوا وآسفالت کوچه 
مخابــرات، پیاده روســازی خیابــان مطهری و...

صورت گرفته است.

* مناسب سازی مسیر تردد معلوالن، 
در اولویت 

مدیرشــهرداری منطقه2خرم آباد یادآورشــد:  
یکی از شاخصه های مهم طرح های در دست اقدام 
شــهرداری منطقه2، توجه به مقوله مناسب سازی 
مسیر تـــردد معلولیـن می باشدکـــه در تمـامی 

طرح های این منطقه مورد توجه قرار گرفته است.
موســوی از مردم شهر بویژه ســاکنان فهیم و 
شریف حوزه مدیریت شــهردای منطقه2خرم آباد 
قدردانی واز آنان تقاضا کرد برای عمران و توســعه 
شهر شهرداری را در پرداخت بموقع عوارض یاری 
دهند. وی افزود: مدیریت شهرداری منطقه2ضمن 
پذیرش کاســتی ها ونواقص امیدوار است با لطف 
خـداوند منـان و بهره گیری از نظرات کارشناسان 
دلســوز و شــهروندان و دعای خیر مردم گامهای 
موثر و بلندی در مســیر توسعه شهر عزیزمان خرم 
آباد برداشــته و توفیق پیش آمده جهت خدمت به 
همشــهریان را مغتنم شمارد.شــهردار منطقه2 
درپایان از همکاری ومســاعدت اعضای شــورای 

شهر و شهردار مرکز استان تقدیر و تشکر کرد.

افتتاح بیمارستان روانپزشکي »مهر« خرم آباد
بیمارستان روانپزشکي مهر خرم آباد با حضور 
ســید حسن قاضي زاده هاشــمي وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکي افتتاح شد.
کوروش ساکي  رئیس دانشگاه علوم پزشکي 
لرستان  در مراسم افتتاح بیمارستان روانپزشکي 
مهــر خرم آباد در ســخناني اظهار داشــت: این 
بیمارســتان بــا ظرفیت ۱00 تخــت در منطقه 
پردیس کمالوند خرم آباد احداث شــده است. در 
بیمارستان روانپزشکي مهر خرم آباد متخصصین 
روانپزشکي به طور تخصصي کار درمان بیماران 

اعصاب و روان را انجام مي دهند.
ســاکي  گفت: در این بیمارســتان تخصصي 
بخش مــردان، بخش زنان و بخش اطفال وجود 
دارد و اقدامات درماني به صورت کاما تخصصي 
صــورت خواهد گرفت. بر اســاس این گزارش، 
بــا افتتاح این بیمارســتان ۱00 تخت تخصصي 
اعصاب و روان به بخش درمان لرســتان اضافه 
مي شــود که بار عمده اي را از مشکات بیماران 
رفع خواهد کرد.وي عنوان کرد: این بیمارســتان 
داراي 64 تخــت خواب بوده و تنها بیمارســتان 
رســمي و تخصصی اعصاب و روان است که در 
لرســتان ساخته شده است.ســاکي با بیان اینکه 
انقاب بزرگي در عرصه ســامت با اجراي طرح 
تحول نظام سامت ایجاد شده است عنوان کرد: 
با افتتاح این بیمارستان ۱۹3 تخت اعصاب و روان 
در لرســتان داریم.رئیس دانشگاه علوم پزشکي 
لرستان با بیان اینکه با افتتاح بیمارستان بروجرد 
کــه داراي تخت هاي اعصاب و روان اســت به 
اســتاندارد هاي این حوزه مي رسیم و این امر یک 
گام بزرگ اســت افزود: بیماران اعصاب و روان 
مظلوم هســتند، هر چند آمارشان باال نیست اما 

باید خدمات الزم به آنها ارائه شود.
ســاکي با تاکید بــر اینکه 26 تــا 27 درصد 
اختــاالت رواني در جامعه رقم باالیي اســت و 
باید توجه بیشــتري به این بیماران شــود گفت: 
در لرســتان طي سال ۹2 به ازاي هر هزار نفر 0/۸ 
تخت داشتیم و این عدد امروز به ۱/4 تخت رسیده 

است و به نرم کشور خیلي نزدیک شده ایم.
وي با تاکید بر اینکه ۹2 درصد تخت هاي ویژه 
را طي چهار ســال افزایش داده ایم گفت: حتي از 

استان هاي دیگر در این بخش پذیرش داریم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکي لرستان با بیان 
اینکه احداث هر تخت »آي سي یو« یک میلیارد 
هزینــه مي برد و افزایش ۹2 درصدي تخت هاي 
ویژه گام بزرگي است افزود: مرکز طب هسته اي 
در اســتان نداشتیم و دو ســال پیش آن را افتتاح 
کردیم. ســاکي ادامه داد: بیمارستان رادیوتراپي 
را براي اولین بار در اســتان احداث کرده و افتتاح 
مــي کنیم. وي با بیان اینکــه دو بالگرد داریم که 
در مناطــق صعب العبــور حرکت مي کنند و رتبه 
اول پرواز کشــوري را داریم تصریح کرد: مرگ و 
میر مادران در استان به نصف کاهش یافته است 
و ایــن به دلیل خدمات رســاني به مناطق صعب 
العبور است.رئیس دانشگاه علوم پزشکي لرستان 
گفت: امســال 70 میلیارد خیرین کمک کردند و 
طرح هاي آن ها در کل استان طي این چهار سال 

باالي 2۵0 میلیارد است.
* حمایت هاي بیمه اي کمرنگ است

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي از 
کمبــود تخت براي بیماران و اعصاب و روان خبر 

داد.
قاضي زاده هاشمي در مراسم افتتاح بیمارستان 
روانپزشکي مهر خرم آباد با تاکید بر اینکه بیماران 
این حوزه جزو مظلوم ترین بیماران در کشــور ما 
و البته در دیگر کشــورها هســتند، اظهار داشت: 

در کشــور ما بــه دلیل جنــگ تحمیلي، بایاي 
طبیعــي و در عین حال آمار بــاالي تصادفات و 
... قطعــا تألمات روحي و رواني متفاوت اســت و 
ممکن اســت از نظر آمار با دیگر کشــور ها شبیه 
باشــیم اما از نظر عمق ابتا متفاوت هستیم.وي 
با بیــان اینکه تعداد تخت هاي بیماران اعصاب و 
روان کم اســت، ادامه داد: خوشحالم با این افتتاح 
و اضافه شدن تخت ها، لرستان به استانداردهاي 
کشوري مي رسد.وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکي با بیان اینکه البته فضا یک بخش است 
و بخش عمده، کار و تاش پرســتاران و کارکنان 
حــوزه ســامت و حمایت بیمه هاســت که این 
حمایت خیلي کمرنگ اســت، گفت: امیدواریم 
بــراي داروهاي آن هــا و حمایت هاي اجتماعي 
برنامه هایي را داشته باشیم.وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکي با اشــاره به احداث مرکز خیر 
ســاز در خرم آباد گفت: هر میزاني که خیرین در 
حوزه سامت کمک کنند وزارت بهداشت نیز ۵0 

درصد کمک خواهد کرد.
* قول وزیر بهداشــت براي تأمین 

پزشک متخصص در لرستان
قاضي زاده هاشمي بیان داشت: طرح هایي را 
که خیرین شروع کرده اند وزارت بهداشت آنها را 

تجهیز و بهره برداري خواهد کرد.
وي همچنیــن به آخرین وضعیت طرح تحول 
ســامت اشاره کرد و گفت: این طرح بیش از پنج 
سال بوده که شروع شده و برکات آن متوجه مردم 
و بویژه استان هاي مرزي و محروم شده و با قوت 
و قدرت ادامه پیدا مي کند.وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکي تصریح کرد: دولت و مجلس 
از این طرح حمایت خواهند کرد و بخشــي از این 
طرح که مربوط به مردم بوده کم نقص اجرا شــده 
و در بخشــي که به ارائه کنندگان خدمت شامل 
پرستاران، کارکنان وزارت بهداشت، فروشندگان 
لوازم و تجهیزات پزشکي، داروخانه ها و ... مربوط 
مــي شــود و داراي طلب هاي جــدي از بیمه ها 

هستند امیدواریم گشایشي صورت گیرد.

نخستین واحد تولید نوارهاي هشداردهنده 
خطر غرب کشور افتتاح شد

نخســتین واحد تولید و تامیــن کننده کاالها و 
تجهیزات شــرکت ملي گاز ایران در غرب کشور با 
حضور برخي مســئوالن استاني در شهرک صنعتي 

شماره یک خرم آباد به بهره برداري رسید. 
در ایــن افتتاح معرفي این واحد از شــرکت هاي 
هلدینــگ فپکو بود که در فــاز اول، ظرفیت تولید 

ساالنه پنج هزار تن نوار زرد هشدار دهنده دارد.
مدیرعامل مجموعه تولیــدي و بازرگاني فپکو 
در حاشــیه این مراسم بیان داشت: هلدینگ ما از ۱4 
شرکت تشکیل شده است که در زمینه تجهیزات گاز 
رساني و نفت و گاز فعال هستیم و امروز این افتخار را 
در داریم که در اســتان لرستان فاز اول را که ظرفیت 
تولید ســاالنه پنج هزار تن نوار زرد هشــدار دهنده 
دارد، افتتــاح کنیم.توکلي افــزود: پس از تصویب 
هیئت مدیره با حمایتهاي مسئوالن و مدیران ارشد 
استان لرستان به ویژه معاون امور عمراني استاندار و 
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار که انصافا 
با مجموعه فپکو همکاري قابل توجهي داشتند، این 
افتخار را داشــتیم که بموقع ایــن افتتاحیه را انجام 
دهیم.وي تاکید کرد: شــرکت گاز اســتان لرستان 
نیز در این تحقق مهم بســیار نقــش آفرین بود و از 
مهندس لطفعلیان نیز نهایت ســپاس و تشــکر را 
داریم.مدیرعامل مجموعه تولیدي و بازرگاني فپکو 
در پایان گفت: محصوالت فپکو در فاز نخست شامل 
تولیــد نوارهاي اخطار، علمکهاي گاز و نفت و نیز در 
حوزه هــاي آب، برق و مخابرات نیز خواهد بود و ان 
شااهلل فازهاي بعدي شامل تولید لوله واتصاالت پلي 

اتیلن خواهد بود.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان 
در حاشــیه این آیین به خبرنگاران گفت: این واحد از 
شرکت هاي هلدینگ فپکو است که در گام نخست، 

ظرفیت تولید ســاالنه پنج هزار تن نوار زرد هشدار 
دهنده دارد.محمدرضا صفي خاني افزود: این واحد 
بدون تسهیات بانکي و با سرمایه گذاري پنج هزار 
میلیارد ریال راه اندازي شــده و در گام نخســت 20 

فرصت شغلي فراهم کرده است.
وي ادامــه داد: براي همراهي و تقویت این واحد 
باید تمامي دســتگاه هاي خدمات رســان اســتان 
از جملــه آب، بــرق و گاز ملزم به خرید و اســتفاده 

محصول تولیدي آن شوند.
وي تصریــح کرد: قرار اســت در گام هاي دوم و 
ســوم، لوله پلي اتیلن و اتصــاالت در خط تولید این 

واحد قرار مي گیرد.
صفي خاني گفت: محل راه اندازي این خط تولید 
یک واحد تعطیل شــده بود که با اجاره آن به سرمایه 
گذار و تســهیل در صدور مجوز و مراحل اداري، نوار 

زرد تولید مي شود.
* ایجاد اشــتغال برای 20 نفر با هدف 

تولید نوارهاي اخطار زرد
مدیرعامل شرکت گاز لرستان نیز در حاشیه این 
آیین اظهار داشت: خدا را شاکریم که نخستین واحد 
تولید نوارهاي هشــداردهنده خطر غرب کشور در 
خرم آباد افتتاح شــد که سبب خوشــحالي و افتخار 

استان ماست.
غامرضــا لطفعلیان افزود: ایــن واحد تولیدي 
بدون اخذ تســهیات بانکي و با سرمایه گذاري پنج 
میلیارد توماني و ایجاد اشــتغال 20نفر باهدف تولید 

نوارهاي اخطار به بهره برداري رسید.
وي بیان کرد :برخي پیمان هاي اجراي طرح هاي 
گازي استان به دلیل نبود نوار زرد در 6 ماهه نخست 

امسال، 60 تا 70 روز تعطیل مي شد.
* استعالم سرمایه گذاري در لرستان 

یک ماهه انجام مي شود
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منابع 
اســتانداري لرستان گفت: براساس هماهنگي هاي 
انجام شده، دستگاه هاي خدماتي استان حداکثر طي 
مدت یک ماه به اســتعام هاي مورد نیاز متقاضیان 

سرمایه گذاري پاسخ مي دهند.
گودرز امیري آیین آغاز بهره برداري نخســتین 
واحد تولید و تامین کننده کاالها و تجهیزات شرکت 
ملي گاز ایران در غرب کشــور در شــهرک صنعتي 
شــماره یک خرم آبــاد افزود: تنهــا در صورتي که 

محدودیت هایي براي پیگیري وجود داشــته و نیاز 
به اســتعام از تهران باشــد ممکن است این مدت 
طوالني تر شــود.وي تصریح کرد: مدیریت ارشــد 
اســتان برنامه محور و دانشــگاهي است و در مدت 
حدود یک ســال گذشته تاش شده مسائل مربوط 
به صدور مجوزها و تســهیل در امر سرمایه گذاري 
در اولویت باشــد.امیري افزود: مدیریت ارشد استان 
لرستان آمادگي دارد فهرست واحدهاي تملک شده 
توسط بانک ها را براي تغییر کاربري یا فعالیت مجدد 

در اختیار سرمایه گذاران جدید قرار دهد.
وي با تاکید بر اینکه زمینه براي ســرمایه گذاري 
در لرســتان فراهم اســت، اظهار داشت: تسهیات 
فراگیر، اشــتغال روستایي و مشاغل خانگي فرصت 

خوبي براي این مهم فراهم کرده است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منابع 
استانداري لرستان افزود: با توجه به نامگذاري سال، 
دستگاه هاي اجرایي مکلف مي شوند محصول واحد 
تولیــد و تامین کننده کاالها و تجهیزات شــرکت 
ملي گاز در شــهرک صنعتي شماره یک خرم آباد را 
خریداري کنند.وي راه اندازي این واحد در لرســتان 
را اقدامي ارزشمند دانست و گفت: نوار زرد، مورد نیاز 
دستگاه هاي خدمات رســان است که با ایجاد خط 
تولید آن، این محصول آســانتر، ارزانتر و با سهولت 

در اختیار این دستگاه ها قرار مي گیرد.
گفتني است، این واحد تولیدي بدون تسهیات 
بانکي و با ســرمایه گذاري پنج هــزار میلیارد ریال 
راه اندازي شــده و در گام نخست 20 فرصت شغلي 
فراهم کرده اســت. ظرفیت تولید نــوار زرد در این 
واحــد پنج هزار تن و قرار اســت در گام هاي دوم و 
ســوم، لوله پلي اتیلن و اتصــاالت در خط تولید این 

واحد قرار گیرد.


