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فرماندار بروجرد :عملیات اجرایی این منطقه با واگذاری به شرکت جدید تا  ۲ماه آینده آغاز میشود

2

خیبربهمصاف
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میرود
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900پروژهاستانیدرهفته
دولتافتتاحمیشود

بهرهبرداری از
 ۲نیروگاه تولید
برق در بروجرد

ورود بیماری جدید
به مزارع  استان

نمایی از دریاچه کیو خرمآباد  /عكس :همشهری  -سجاد درویشی

 ۲نیروگاه تولید
پراکنــده برق در
شهرک صنعتی بروجرد به بهرهبرداری
میرســد«.محمدعلی خسروی» مدیر
شــرکت توزیع برق شهرستان بروجرد
با اعالم این خبر گفت :از این تعداد یک
نیروگاه با ظرفیت تولیــد  4/5مگاوات
سال گذشــته در مدار تولید قرار گرفت
و در حال افزایش ظرفیت تولید تا ... 12
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«کیو» یا «کیاو» محلهای در شهر خرم آباد است که
دریاچه کیو یکی از زیباتریــن دریاچههای فصلی و
خودجوش و از جاذبههای گردشگری لرستان را در

انشعابهای غیرمجاز
حقوق شهروندی را ضایع میکند
مهدی بابایی

مدیر روابط عمومی شرکت آبفا

انشعابهای غیرمجاز از دغدغههای اصلی شرکت
آبفای شــهری اســت که عامل ایجاد خلل در ارائه
خدمات مطلوب به مشــترکان اصلی است .برخی
مشترکان با ایجاد انشــعابات غیرمجاز و موازی برای بهرهبرداری از آب موجب
تضییع حقوق دیگران میشوند .استفاده مســتقیم از شبکه اصلی آب به طور
غیرقانونی و نبود کنتور هم جزو انشعاب غیرمجاز است .نصب خط لوله به طور
موازی از شبکه اصلی با وجود کنتور انشعاب موازی به شمار میرود .زیرا آب را
بدون ثبت از طریق کنتور ،مصرف میکنند .در این صورت میزان آبی که از سوی
مشترکان مصرف میشود ،به طور واقعی در دســترس نیست و برآورد میزان
مصرف میسر نخواهد بود .بر اســاس برآورد کنتورها ،میزان مصرف مشخص
میشود.
استفاده از انشعاب غیرمجاز و موازی موجب میشود که میزان مصرف تخریبی
با میزان مصرف واقعی متفاوت باشد و آب با افت فشار به دست مردم برسد .به
همشهریان در راستای اســتفاده نکردن از انشعابات غیرمجاز توصیههای الزم
ارائه شده ،جریمههایی نیز اعمال و برخوردهای قانونی با استفادهکنندگان از این
قبیل انشعابات شده است .برای برخورد با خاطیان در این زمینه قوانین تصویب
شده اجرایی میشود و برخوردها هم با جدیت بیشتری و همکاری دستگاههای
قضایی صورت خواهد گرفت.
از طرف دیگر در دین اسالم استفاده غیرمجاز از آب حرام است و شبهاتی در آن
وجود دارد .مردم باید نسبت به این موضوع بیتفاوت نباشند و استفاده از انشعاب
غیرمجاز و هدررفت و مصرف بیرویه را به ســامانه  122اطالع دهند .اطالعات
موثق همشهریان در ارائه این قبیل گزارشها نزد کارشناسان شرکت آبفا و آبفار
استان محرمانه میماند و اگر تخلف این مشترکان تایید و محرز شود ،برخوردهای
شــدیدی با خاطیان صورت میگیرد .آگاه کردن مردم در زمینه صرفهجویی و
رعایت قوانین مصرف ضرورت دارد که مقوله ارزش واقعی آب با دریافتی از مردم
متفاوت است .هر مترمکعب آب برای رسیدن به دســت مردم هزینهای بالغ بر
هزار تا  1500تومان در بردارد و دریافتی بابت مصــرف آب از مردم به ازای هر
مترمکعب 300 ،تومان است .در واقع حدود یک پنجم هزینه از مشترکان دریافت
میشود .این مبلغ از نظر اقتصادی برای شرکت به صرفه نیست.
از آنجایی که هدف شرکت به جای کسب سود ،ارائه خدمات به مشترکان است،
انتظار میرود در مصرف و انشــعابات با شــرکت آبفا صمیمانه همکاری کنند.
مشترکان نباید اجازه ندهند حقوق شهروندیشــان تضییع شود و مشترکان
غیرمجاز به راحتی بتوانند از آب استفاده و افت فشار آب را برای دیگران به ارمغان
آورند .توجه به مدیریت مصرف بهینه آب از نکاتی است که باید مردم به آن توجه
کنند .البته توصیههای شــرکت مبنی بر صرفهجویی و مدیریت آب به معنای
مصرف نکردن آب نیست ،بلکه آب باید درست ،بهینه و به اندازه نیاز مصرف شود.
در ماههای گرم سال همواره خطر کمآبی و قطع آب ،زندگی روزمره شهروندان را
با مشکالت متعددی مواجه میکند ،اما فقط با 20درصد صرفهجویی در مصرف
آب و مدیریت در میزان مصرف ،افت فشار و قطعیهای احتمالی رخ نخواهد داد.

یادداشت

درمانگاه تامین اجتماعی الیگودرز شبانه روزی شد
درمانگاه تامین اجتماعی الیگودرز با حضور رئیس سازمان تامین
تامین
اجتماعی اجتماعی شبانهروزی شد .به گزارش فارس ،با حضور رئیس سازمان
تامین اجتماعی ،نماینده مردم الیگــودرز در مجلس و جمعی از
مسئوالن لرستان ،درمانگاه تامین اجتماعی الیگودرز که پیش از این خدمات
خود را در روز ارائه میداد ،شبانهروزی شد.

شــهروندان خر مآبــادی
ایــن محله را اعیاننشــین
و بــه عنــوان منطقه شــمال شــهر نــام میبرند.

اخبار کوتاه
   900پروژه استانی در هفته دولت افتتاح میشود

 900پروژه با سهم اعتباری حدود  950میلیارد تومان در لرستان در هفته دولت به
بهرهبرداری میرسد .به گزارش فارس «هوشــنگ بازوند» استاندار لرستان با اعالم
این خبر اظهار کرد :قریب به  900پروژه در هفته دولت ســال جاری در لرســتان به
بهرهبرداری میرسد که تفکیک شهرستانی آنها به زودی اعالم میشود.
وی افزود :از  22بهمن سال گذشته هزار و  120پروژه در لرستان در دستور کار قرار
داشت که تاکنون تعدادی از آنها به بهرهبرداری رسیده و حدود  900پروژه دیگر در
هفته دولت افتتاح میشود.

  حضور هنرمندان استان در نمایشگاه ملی صنایع دستی

بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی با حضور نمایندگان لرستان در تهران
برگزار خواهد شد.
به گزارش همشهری «افشین باباحسینی» سرپرســت معاونت صنایع دستی اداره
کل میراث فرهنگی لرســتان با اعالم این خبر گفت 20 :خرداد هر سال به مناسبت
روز جهانی صنایع دستی نمایشگاهی با این موضوع برگزار میشود .امسال به دلیل
متقارن بودن با ماه مبارک رمضان ،جشنواره صنایع دستی دیرتر و همزمان با جشنواره
سراسری فرش از یکم تا ششم شهریورماه با حضور تولیدکنندگان داخلی و خارجی
برگزار خواهد شد .وی همزمانی جشــنواره صنایعدستی با نمایشگاه فرش را به فال
نیک گرفت و افزود :به دلیل استقبال تجار بین المللی از نمایشگاه فرش این فرصت نیز
برای صنایع دستی به وجود آمده که مورد بازدید این سرمایهگذاران قرار گیرند و زمینه
جذب آنها فراهم خواهد شد .نمایشگاهها یک راه میانبر کوتاه برای رسیدن به بازار
بوده و قطعا تولیدکننده با حضور مستمر و هدفمند در نمایشگاهها قادر به دستیابی
به بازار هدف خواهد بود.

   ۸۵بازرسی از پروژههای اجرایی گاز

مدیرعامل شرکت گاز لرستان از انجام  ۸۵مورد بازرسی از پروژههای اجرایی در استان
طی سال گذشته خبر داد.
به گزارش فارس «حشمتاهلل شمس خرمآبادی» گفت :سال گذشته 5 ،هزار و ۹۰۰
کیلومتر نشتیابی در خطوط انتقال گاز استان انجام گرفت ۲۶۶ .مورد ایستگاه گاز
نشتیابی و در  ۱۷۰مورد نیز بازرسی انجام شد .همچنین در زمینه بازرسی فنی ۱۵۵
مورد بازرسی در رابطه با کاالهای برگشتی انجام شده است.
شمسخرمآبادی با اشاره به اینکه در زمینه بازرسی پروژههای اجرایی نیز اقداماتی
انجام شده ،عنوان کرد :در مجموع  ۱۶۰مورد تست متمرکز خطوط تغذیه و توزیع گاز
نیز انجام دادهایم و در ۲۱۰هزار انشعاب نیز ارزیابی ریسک انجام گرفت.

  ایجاد مرکز «مداخله در خانواده» در استان

مرکز «مداخله در خانواده» در راستای کاهش آمار طالق در لرستان ایجاد شد.
به گزارش مهر «اسداهلل حیدری» مدیرکل بهزیستی لرستان با اعالم این خبر عنوان
کرد :اقدامات خوبی در ارتباط با طالق به عنوان یک آسیب اولویتدار و ستارهدار که
مدنظر مقام معظم رهبری بوده ،در استان صورت گرفته است .از آن جمله میتوان به
افتتاح مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق ،ارجاع تمام دعاوی خانوادهها
به مراکز اختصاصی بهزیستی و ایجاد سامانه ثبت الکترونیک طالق اشاره کرد.

  حادثه رانندگی در ازنا – شازند 5 ،کشته داد

براثر وقوع یک فقره تصادف در محور ازنا  -شازند  5نفر کشته و  3نفر مجروح شدند.
به گزارش همشهری ،سرهنگ «مرتضی چغلوند» رئیس پلیس راه استان در اینباره
گفت :این حادثه ساعت  1:30بامداد روز شنبه در کیلومتر  20جاده ازنا  -شازند بین
یک دستگاه تریلر با سواری ال 90رخ داد و انحراف به چپ خودرو ال 90علت حادثه
گزارش شده است.
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بازار سیاه فروش
کودک و نوزاد
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حضور هنرمندان استان
درنمایشگاهملیصنایعدستی
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تکرار حادثه  واژگونی تریلر
در جاده خرمآباد -پلدختر

اعیان نشینی خرمآبادیها در محله کیو
دل خود جا داده اســت .کیو در زبان لری به معنای
آبی اســت و به دلیل رنگ آبی دریاچه ،این محله و
جاذبه گردشــگریاش به این نام شــهرت یافتهاند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی:
گندمهای آلوده خریداری نمیشوند

 |4اجتماعی

رئیس اداره حفاظت محیطزیست سراب دوره از واژگونی یک
دستگاه تریلر نفتکش در جاده خرمآباد-پلدختر خبر داد.
«طاهر بیرانوند» گفت :یک دستگاه تریلر حامل مواد سوختی نفتی که در جاده ...
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...و اینگونه شهر
آشوب شد
یکی از مهمتریــن موضوعاتی که
کمتر جایی در شــعر و ادب پارسی
داشته ،جنبههای اجتماعی زندگی
مردم در تاریخ بوده اســت .اشــعار
شاعران پارسیگو دستکم تا پیش
از وقوع مشــروطه ،بیشــتر دارای
موضوعات انتزاعی بوده و ســمند
ســرکش خیال را در سپهر عاشقی
میتازاندهاند.
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@lorestan
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نماز جمعه
مردم منتظر پایان
دوره رکود هستند
نماینده ولی فقیه در لرســتان و امام جمعه خرمآباد در بخشــی
از خطبههای نماز جمعه خرمآباد با اشــاره به  30مــرداد و روز
جهانی مسجد که به مناسبت آتش زدن مسجد االقصی به دست
صهیونیست ها در جهان اســام نامگذاری شده ،مسجد را سنگر
فرهنگ ،دین ،ایمان و مقاومت عنوان کرد.
به گزارش ایرنا ،آیتاهلل «سیداحمد میرعمادی» گفت :در لرستان
هزار و  640مسجد شهری و روستایی داریم که از این تعداد فقط
 600مسجد امام جماعت دارد .هزار مسجد از داشتن امام جماعت
محروم هستند و مسئوالن باید به این مسائل اهتمام داشته باشند.
امام جمعه خرم آباد همچنین با اشــاره به  31مرداد روز صنعت
دفاعی در کشور بیان کرد :این روز در ایران به عنوان نماد اعتماد
به نفس در جهت پیشــرفت نظامی و دفاعی کشور مطرح است.
ایران اسالمی صنعت دفاعی تحریمشکن دارد و این مسائل قابل
مذاکره نیست .آنچه جمهوری اسالمی از تجهیزات دفاعی و نظامی
به دست آورده بر اساس حکم عقل و قوانین بینالمللی بوده است.
آیتاهلل میرعمادی در خصوص تقارن هفته دولت با مســاله رای
اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی رئیسجمهوری عنوان کرد :در
آغاز فعالیت دولت دوازدهم ،مردم منتظر پایان دوره رکود هستند.
با آغاز هفته دولت ،کار دولت شــروع میشود و انتظار میرود که
مسئوالن از شهیدان رجایی و باهنر درس بگیرند و به عملگرایی
روی آورند.
مقاومت آزادگان ،برگ زرینی در تاریخ ملت ایران

امام جمعــه بروجرد نیــز در خطبههــای نماز جمعــه با بیان
اینکه مقاومت آزادگان در دوران اســارت بــرگ زرینی در تاریخ
رشــادتهای ملت ایران طی دوران دفاع مقدس اســت ،اظهار
کرد :ســالروز ورود آزادگان به میهن اســامی فرصت مناسبی
برای مرور رشــادتهای غیورمــردان مجاهد و مقاومی اســت
که اجــازه تجاوز دشــمن بعثی و اســتکبار جهانــی را به آب و
خاک این کشــور ندادند .در دوران دفاع مقــدس خیل عظیمی
از جوانان غیرتمند ایران اســامی برای دفــاع از دین و ناموس
خود روانــه جبهههای حق علیه باطل شــدند و با عزم راســخ و
ایمان قوی حســرت دســتیابی به خاک ایران را بر دل دشمنان
گذاشتند.
حجت االسالم والمسلمین «حسن ترابی» افزود :در دوران دفاع
مقدس هزاران تن از جوانان خلعت شهادت پوشیدند و صدها هزار
تن نیز با تحمل دردها و رنجهای دوران اســارت درس صبوری و
ایستادگی را به جهانیان دادند .امروز نیز جوانان غیور ایران اسالمی
مانند شهید «محسن حججی» سر خود را از دست میدهند ولی در
برابر دشمن کمر خم نمیکنند.

گزارش تصویری

عکس  :همشهری – سجاد درویشی

33310253

02123023914

کشف  30هزار ليتر بنزین قاچاق در دورود
يک دستگاه تریلی تانكر حامل  30هزار و  500ليتر بنزین قاچاق در دورود متوقف شد .به گزارش همشهری ،سرهنگ «محمد ملكشاهي» فرمانده
انتظامي دورود گفت :ماموران پلیس آگاهی دورود در سطح شهر به یک دستگاه تريلي تانکر مشکوک و آن را توقيف کردند .در بازرسی از این خودرو
 30هزار و  500لیتر بنزین قاچاق کشف شد .در این رابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایي شد.

پيامك شما را درباره
روزنامه لرستان م 
يخوانيم

خشت اول منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

در استان
تکرار حادثه
واژگونی تریلر در جاده
خرمآباد -پلدختر

شهرک شماره  2بروجرد (اشترینان) به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص یافته است
عباس دارایی

بروجرد  -خبرنگار

 7ســال از تصویب طرح منطقه ویژه
گزارش اقتصــادی در بروجرد میگــذرد اما
عملیات آن هنوز اجرایی نشده است37 .
درصد صنعت لرستان در بروجرد واقع شده و به نظر
میرســد با ایجاد منطقــه ویژه اقتصــادی در این
شهرستان ضمن کاهش بیکاری ،سرمایهگذاریهای
داخلی و خارجی در این منطقه تقویت خواهد شــد.
امروز بخــش عمدهای از جمعیــت  400هزار نفری
بروجرد در حالی جویای کار هستند که ایجاد منطقه
ویژه اقتصادی در بروجرد میتوانــد در رونق بخش
اشتغال موثر واقع شود.
مجوزهای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه در دولت
دهم صادر شده است  .دولت تدبیر و امید نیز در پی
تلفیق این دو پروژه بوده تا به این صورت ضمن توجیه
احداث طرح فرودگاه ،اقتصاد و سرمایهگذاری در این
شهرستان رونق بگیرد .با گذشــت سالها هنوز این
طرح مهم و حیاتی در بروجرد اجرایی نشــده است.
موانعی سد راه اجرایی شدن این طرح وجود دارد که
باید از سوی متولیان امر برطرف شود.
منطقه ویژه؛ عامل توسعه

دراین زمینه یک کارشناس حوزه صنعتی میگوید:
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بروجرد از چند سال پیش
مطرح شــد .با اینکه اقدامات مختلفی در این زمینه
انجام شده اما هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.
«مهدی روزبهانی» میافزاید :منطقه ویژه اقتصادی
به عنوان یکی از مهمترین زیرساختها برای توسعه
یک منطقه به شمار میرود ،چرا که سرمایهگذاران

میتوانند با کمترین محدودیت صادراتی و وارداتی
و همچنیــن بــا معافیتهــای عــوارض ،مالیات و
حمایت دولت نســبت به تولید اقدام کنند .مناطق
ویژه اقتصادی ضمن اینکه بســتر را برای توســعه
اقتصادی در هر منطقهای با بهره بردن از مشوقهای
ســرمایه گذاری فراهم میکنند ،در راستای جذب
ســرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه
کشــور نیز کمک خواهند کرد .وی بیان میکند :با
بهرهبرداری از منطقه ویــژه اقتصادی تحولی عظیم
در بخش تولید و اقتصاد استان اتفاق میافتد چرا که
امتیازات و مشوقهای ویژهای به سرمایهگذاران در
مناطق ویژه اقتصادی اعطا میشود.
گسیل سرمایه گذاری با راهاندازی منطق ه

فرماندار بروجرد هم با بیــان اینکه راهاندازی منطق ه
ویژه اقتصادی ،باعث روان شــدن سرمایهگذاری در
بروجرد و رشد و شکوفایی بخش اقتصادی شهرستان
خواهد شــد ،اظهار میکند :عملیات اجرایی منطقه
ویژه اقتصادی بروجرد با واگذاری به شــرکت جدید
ظرف  ۲ماه آینده آغاز میشــود« .علی کورانیفر»
میافزاید :مذاکرات اولیــه بهمنظور واگذاری منطقه
ویژه اقتصــادی بروجرد به یک شــرکت بینالمللی
خوشنام و معتبر در کشور انجام شده است.این شرکت
بینالمللی دارای برندی خاص است و مدیر مسئول
این شرکت نسبت به پذیرش منطقه ویژه اقتصادی
بروجرد ابراز تمایل کرده است.
کورانیفر عنوان میکند :مدیریت ارشــد استان به
طور جد پیگیر اجرایی شــدن این طرح اســت .در
آیندهای نزدیک ضمن برگزاری مراسمی ،منطقه ویژه
اقتصادی بروجرد به این شرکت واگذار خواهد شد و
عملیات اجرایی آن پس از سالها وقفه آغاز میشود.

ساخت منطقه ویژه در زمینی  5هزار هکتاری
«بختیار رازانی» مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی بروجرد در زمینی
به مساحت  5هزار هکتار براساس تفاهمنامهای به یک شرکت بینالمللی واگذار خواهد شد ،اظهار میکند :در جلسهای
با حضور استاندار لرستان ،مســئوالن بروجرد و مدیران تصمیمات الزم در خصوص اجرایی شدن منطقه اقتصادی
بروجرد اتخاذ شده و بهزودی عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی بروجرد آغاز خواهد شد .شهرک شماره دو بروجرد
(اشترینان) به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص یافته و پس از طی کردن کارهای مقدماتی این طرح اجرایی  میشود.
توسعه صنعت ،رونق تولید ،واردات تکنولوژی و صادرات محصوالت و اشتغالزایی از اهداف اصلی احداث منطقه ویژه
اقتصادی بروجرد است.

 37درصد صنعت لرستان در بروجرد واقع شده است     عکس :مهر

پس از واگذاری منطقه ویژه اقتصادی به این شرکت
قرار است زیرساختهای شهرک صنعتی شماره دو
اشترینان به وســعت  60هکتار از سوی این شرکت
آماده شــود .کورانیفر بیان میکند :با آمادهسازی
زیرساختهای شهرک صنعتی شــماره دو واقع در
اشترینان از ســوی این شــرکت بیناللملی ،زمینه
برای فعالیت اقتصــادی و تولیدی برندهای مختلف
از شــرکتهای متفاوت داخلی و خارجی به منظور
سرمایهگذاری در این منطقه فراهم میشود.
تمایل سرمایه گذار منطقه ویژه به احداث فرودگاه
خصوصی

فرمانــدار بروجــرد عنــوان میکنــد :متقاضــی
ســرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصــادی بروجرد
تمایل به ایجاد فرودگاه خصوصی در این شهرستان
داشته و تمامی تجهیزات مورد نیاز در زمینه راهسازی
و فرودگاهی را در اختیار دارد .امیدواریم ظرف دو ماه
آینده فعالیت عملیاتی این شرکت رسماً در بروجرد
آغاز شود.
وی تاکیــد میکند :با توجه به وســعت منطقه ویژه
اقتصادی بروجرد نیازمند سرمایهگذاری کالن هستیم
که بهترین راهکار برای پیشبرد امور مربوط به اجرای
زیرســاختها به صورت گام بــه گام در یک برنامه
زمانبندی شده است.

فراهم شدن فرصت برای توسعه لرستان  

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت لرستان هم با
بیان اینکه احداث منطقه ویژه اقتصادی در بروجرد
ظرفیت و فرصتهای خوبی را در زمینههای مختلف
برای توسعه لرستان فراهم میکند ،میگوید :اجرای
این منطقه در ســال  89به تصویب مجلس هشــتم
رسید اما روند عملیاتی شدن آن به کندی پیش رفته
است و امیدواریم با برطرف شــدن برخی موانع این
طرح به زودی اجرایی شود« .محمد رضا صفی خانی»
میافزاید :منطقه ویژه اقتصادی برای هر منطقهای
موهبتی در حوزه اقتصاد محســوب میشود ،زیرا با
بهرهگیری از مزایایی ماننــد معافیتهای مالیاتی،
بخشــودگی ســود و عوارض گمرکی و ...به سهولت
و تســریع در فرآیندهای صــادرات و واردات کمک
میکند .وی عنوان میکند :در همین راستا مسئوالن
و مدیران دستگاههای اجرایی در راستای رفع موانع و
معارضات در تالش هستند تا روند اجرایی آنها هر چه
سریع تر آغاز شود .بخشی از زمین مورد نیاز منطقه
ویژه اقتصادی بروجرد بــرای احداث فرودگاه تملک
شده است که تحقق این مهم یکی از مزیتهای این
منطقه در شهرستان خواهد بود .صفی خانی تاکید
میکند :اکنون رویکرد اصلی دولت در مورد مناطق
ویژه اقتصادی ،ایجاد این مناطق با ســرمایهگذاری
بخش خصوصی است.

رئیس اداره حفاظت محیطزیســت
ســراب دوره از واژگونی یک دستگاه
تریلر نفتکــش در جــاده خرمآباد-
پلدختر خبر داد.
«طاهر بیرانوند» به ایســنا گفت :یک
دســتگاه تریلر حامل مواد ســوختی
نفتی که در جــاده خرمآباد به طرف
پلدختر در حال حرکت بود به گاردریل
برخورد کرد و واژگون شد .سوخت این
تانکر  29هزار لیتری در محل سرازیر
و موجب آلودگی خاک شد اما به علت
خشکسالی و پسروی رودخانه ،آلودگی
آب محدود بود.
بیرانونــد افــزود :بالفاصله بــا اعالم
حادثه ،مامــوران امــدادی و عوامل
اجرایی همچون هاللاحمر ،نیروهای
راهداری ،نیروی انتظامی ،اورژانس و
حفاظت محیطزیســت شهرستان در
محل حاضر و طی یک برنامه منسجم
اقدام به بیخطرسازی سوخت سرازیر
شده به محیط زیســت کردند .شیب
جاده به ســمت چپ آن بــود ،برای
همین پیشــروی زیــادی در محیط
نداشــت .یگان اجرایی راهداری و راه
و شهرســازی با خاکپوشش اقدام به
پاکسازی محل کردند.
وی با بیان اینکه در این حادثه راننده
آسیبی ندیده اســت ،گفت :برای این
اتفاق پرونده قضایی تشــکیل و برای
سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصالح
ارجاع داده شد.
این مســئول تاکید کرد :همه ســاله
شاهد واژگونی نفتکشها در این جاده
هســتیم که به علت گرانــی عوارض
در محور پــل زال این دســتگاهها از
آن تردد میکنند .درخواســت داریم
برای جلوگیری از این اتفاقها ،مسیر
تعریض شود تا شاهد اینگونه حوادث
نباشیم.

میز خبر
ورود بیماری جدید به مزارع  استان

بازدید رئیس سازمان تامین اجتماعی
از مراکز درمانی استان
دکتر «سید تقی نوربخش» مدیر
عامل سازمان تامین اجتماعی ،به
منظور بازدید از چندین طرح درمانی
در حال ساخت و توسعه لرستان به
این استان سفر کرد .نوربخش در این
سفر از مراکز درمانی تامین اجتماعی
شهرستانهای ازنا ،دورود و بروجرد و
سد حوضیان الیگودرز بازدید کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشــاورزی از ورود
بیماری جدید «لکه نواری باکتریایی» گندم به مزارع
لرســتان خبر داد« .مجید جوادی» به ایســنا گفت:
امسال شــاهد ورود بیماری جدیدی تحت عنوان لکه
نواری باکتریایی گندم به مزارع هستیم که عامل این
بیماری باکتری موسوم به «زانتوموناس» است .در حال

حاضر راهکار کنترلی خاصی برای این بیماری وجود
ندارد و تنها میتوانیم به صورت مستمر با کارشناسان
خود ،مزارع بذری را مورد رصــد و پایش قرار دهیم تا
این بیماری به تولید ســال بعد منتقل نشود .جوادی
عنوان کرد :این بیماری در استانهای همدان ،زنجان،
کرمانشاه و خراســان به صورت اپیدمی مشاهده شده

خرید گندم در لرستان ادامه دارد
مدیرعامل شرکت غله لرستان از
خرید  360هزار تن طالی زرد از
کشاورزان استان خبر داد.
به گزارش ایرنا «حشمت بهمنی»
گفت :تاکنون بیــش از  360هزار
تن گنــدم و  2700تــن کلزا از
کشاورزان استان خریداری شده
و عملیات خریــد همچنان ادامه
دارد .محمولههای خریداری شده

به تدریج به مراکز ذخیرهسازی حمل میشوند.
بهمنی در خصوص افزایش ظرفیت ذخیرهســازی گندم ،عنوان کرد :در سال جاری
با بهکارگیری توان بخش خصوصی و احداث دو سیلو و یک انبار ذخیره گندم ،توان
ذخیرهسازی گندم در استان از  550هزارتن به  800هزار تن افزایش یافت.
وی تعــداد نانواییهای اســتان را  ۱۷۶۰نانوایی اعــام کرد و افــزود :از این تعداد
۱۲۷۳نانوایی لواش ۲۹۳ ،نانوایی سنگک و ۱۹۴عدد مربوط به سایر نانواییهاست.
آنچه در تولید نان دارای اهمیت است بحث امنیت غذایی است .از اینرو شرکت غله
با همکاری سایر ادارات و سازمانهای مرتبط در تولید نان سهیم است .با این اوصاف
میتوان گفت نان متولی واحدی ندارد بلکه تمامی ارگانها مرتبط به نوبه خود در تولید
نان دارای مسئولیت هستند.

 ۱۵۰۰هکتار جنگلکاری اقتصادی
در لرستان انجام میشود
 ۲۰۰هکتار از اراضی لرستان ،جنگلکاری اقتصادی شده و تا پایان سال جاری۱۵۰۰ ،
هکتار از اراضی ملی استان جنگلکاری اقتصادی میشوند.
به گزارش مهر «شیرزاد نجفی» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در این
باره گفت :جنگلکاری اقتصادی راهی برای حفاظت از منابع طبیعی و بهبود معیشت
جوامع روستایی است .سیاستهای سازمان جنگلها ،بر مبنای حفاظت از سرمایههای
ملی با بهرهگیری از مشارکتهای مردمی است که در آن مشاوره کارشناسی ،تخصیص
زمین و تامین نهادههای بذر و نهال از وظایف این اداره کل و تامین هزینههای اجرایی
بر عهده مردم است.
نجفی با اشاره به اینکه گونههای درختی که در این اراضی کشت میشوند باید از نوع
جنگلی ،بومی منطقه و اقتصادی باشند ،افزود :در این طرح با تلفیق عوامل اکولوژیکی
و فاکتورهای اقلیمی و خاک ،مناطق مناسب شناسایی و پس از شناسایی و تعیین گونه
و اجرای نقشه کاشت ،روشهای کاشت متناسب با وضعیت هر منطقه تعیین میشود.

و خساراتی نیز وارد آورده اســت .در لرستان هم برای
کشاورزان کارگاههای آموزشی برگزار میشود تا ضمن
آشنایی با بیماری از شــیوع آن جلوگیری کنند .این
مسئول تاکید کرد :در حال حاضر با بازرسیهایی که از
مزارع داریم از خرید گندمهای آلوده جلوگیری میشود
تا به تولید سال آینده خسارت وارد نشود.

بهرهبرداری از ۲نیروگاه تولید برق
در بروجرد
 ۲نیروگاه تولید پراکنده برق در شهرک صنعتی بروجرد به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش همشهری «محمدعلی خسروی» مدیر شرکت توزیع برق شهرستان
بروجرد با اعالم این خبر گفت :از این تعداد یک نیروگاه با ظرفیت تولید  4/5مگاوات
سال گذشته در مدار تولید قرار گرفت و در حال افزایش ظرفیت تولید تا  12مگاوات
است .وی افزود 2 :نیروگاه دیگر در شهرک صنعتی با ظرفیت  7مگاواتی در دست
احداث هستند که یکی از آنها طی سه ماه آینده به بهرهبرداری میرسد .در صورت
قرار گرفتن این نیروگاهها در مدار تولید مشــکل تأمین برق نواحی صنعتی رفع
میشود .خسروی از ارائه شرایط تضمین خرید برق از مشترکانی که تمایل به نصب
نیروگاه خورشیدی در بام منازل خود دارند ،خبر داد و گفت :بر این اساس مشترکان
خانگی دارای انشعاب برق در صورت تمایل میتوانند معادل برق خریداری کرده از
این شرکت ،نیروگاه خورشیدی در پشتبام خود با هزینه  10تا  20میلیون تومان
نصب کنند .با این اقدام عالوه بر تأمین برق مصرفی خود ،این شــرکت نیز تا 20
سال میزان برق تولیدی مازاد بر نیاز آنها را برای خرید ضمانت میکند .وی تاکید
کرد :بر اساس مطالعات انجامشده این طرح در بروجرد قابلاجراست .نمونه آن در
ح شده و مشترکان میتوانند عالوه بر تأمین برق مصرفی
شهرستان خرمآباد افتتا 
موردنیاز خود از این ناحیه درآمدزایی داشته باشند .خسروی درباره تجهیز مراکز
حساســی همچون پمپهای بنزین به برقهای اضطراری بیان کرد :هیچیک از
ادارات بهجز اداره برق و پمپهای بنزین در بروجرد به سیستم برق اضطراری مجهز
نیستند .این امر میتواند در صورت وقوع بالیای طبیعی همچون ریزشهای جوی
سنگین خطرساز شود .به گفته وی ،همه بیمارستانهای بروجرد به سیستم برق
اضطراری تجهیز شــدهاند و عالوه بر آن برای 20واحد نانوایی با کمک فرمانداری
موتوربرق  5کیلوواتی تهی ه شده است .مدیر شرکت توزیع برق بروجرد عنوان کرد:
تا این لحظه مشــکلی برای تأمین برق مصرفی بروجرد وجود نداشته است .پیک
مصرف همزمان برق در این شهرستان حدود  100مگاوات و غیر همزمان حدود
 140مگاوات بوده که در حال حاضر در سراشیبی مصرف قرار گرفته است.

لیگ برتر دوچرخهسواری جاده در لرستان برگزار میشود
لیگ برتر جاده باشگاههای کشور با حضور  12تیم در لرستان برگزار میشود .به گزارش همشهری ،این مرحله از لیگ گرامیداشت یاد و خاطره زندهیاد «محمدعلی
نوروزیان» از رکابزنهای بروجردی است که چندی پیش بر اثر تصادف جانش را از دست داد .این رقابتها در دو مرحله استقامت جاده به مسافت  130کیلومتر از
میدان پلیس راه بروجرد تا بیرانشهر دیروز (شنبه) برگزار شد و تایم تریل انفرادی در دو مسیر  30و  35کیلومتری امروز (یکشنبه) برگزار خواهد شد.
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اعیان نشینی خرمآبادیها
در محله کیو
فاطمه حافظی

خرمآباد  -خبرنگار

«کیو» یــا «کیاو» محلهای در شــهر
محله
خرمآباد است که دریاچه کیو یکی از
زیباتریــن دریاچههــای فصلــی و
خودجوش و از جاذبههای گردشگری لرستان را در
دل خود جا داده اســت .کیو در زبان لری به معنای
آبی اســت و به دلیل رنگ آبی دریاچه ،این محله و
جاذبه گردشگریاش به این نام شهرت یافتهاند.
شــهروندان خرمآبادی این محله را اعیاننشین و
به عنوان منطقه شــمال شــهر نام میبرند .میدان
22بهمــن در محله کیو قرار دارد بــه همین دلیل
مردم آن را هم میدان کیو نامیدهاند و حتی خطوط
تاکســی محله را هم به همین نام خطاب میکنند.
این میدان مسیر عبور به بلوار ولیعصر(عج) ،ساحلی،
انقالب و بهارستان و مسیر خروج از شهر به سمت
کرمانشاه است.
ســازمان صدا و ســیما و اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان ،در دو گوشه میدان محله خودنمایی
میکنند .برج دوقلوی کیو که هنوز در مرحله ساخت
قرار دارد ،در گوشــه میدان نگاه هر بینندهای را به
خود جلب میکند .تکمیل و بهرهبرداری از این برج
نه تنها در استان بلکه به عنوان نگینی در غرب کشور
خواهد درخشید.
پارک بزرگ و زیبای کیو هم با چشــماندازی زیبا
در کنار دریاچه ،بهشــتی زمینی را در مرکز استان
ایجاد است.
تعطیلی شهربازی کیو

«آیدا ایمانی» ساکن محله کیو میگوید :این محله
یکی از بهترین محلههای شهر خرمآباد است که به
همه امکانات دسترسیهای الزم وجود دارد .وجود
پارک و دریاچه کیو از امتیــازات خاص این محله
است که زیبایی خاصی به این محله بخشیده است.
صبحها بسیاری از همشهریان از مناطق دیگر شهر
بــرای ورزش صبحگاهی به پارک کیــو یا دریاچه
مراجعه میکنند.
این ســاکن محله ادامه میدهد :تمامی وســایل
ورزشی برای استفاده

میدان کیو ،جوالنگاه تاکسیها و مسافربرهای
شخصی

یکی دیگر از اهالی محله کیو بیان میکند :شــاید
بتوان یکــی از موارد منفی در محلــه کیو را تعبیه
ایســتگاههای تاکســی در چهــار طــرف میدان
دانســت که میدان کیو را به جوالنگاه تاکسیها و
مسافربرهای شخصی تبدیل کرده است.
«رضا جافری» میافزاید :در کنار اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،ایستگاه تاکسی خیابان ولیعصر(عج)،
60متری و هزار دستگاه جانمایی شده و مشکالت
زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده است .برخی
رانندگان تاکســی با تجمع خود ،مسیر پیادهرو را
هنگام انتظار برای مســافر میبندند و تردد را برای
عابران به خصوص بانوان سخت میکنند .از طرف
دیگر شلوغی و بینظمی خاصی را در این گوشه از
میدان هنگام عبور به سمت بلوار ولیعصر(عج) ایجاد
میکنند که باعث آشفتگی زیادی میشود.
جافری اظهار میکند :این آشــفتگی تنها مربوط
به این گوشــه از میدان نمیشود و در هر قسمت از
میدان این بینظمی و آشفتگی آسایش را از مردم
گرفته است.
برجهای دوقلــوی کیو ،الماس
منطقه

«مجتبی فراهانــی» یکی
از اهالــی محلــه کیو به
ساخت برجهای دوقلوی
کیو در این محله اشاره
میکنــد و میگویــد:
هرچند در ایــن محله
بســیاری از امکانــات
و زیرســاختها فراهم
اســت امــا ســاخت این
بر جها میتواند این محله و
منطقه را به الماس شهر تبدیل
کند؛ زیرا بــرای این برجها مراکز
تجاری ،تفریحی ،ورزشــی و ...تعبیه
شده و موجب میشــود تا بسیاری از
شــهروندان و حتی گردشگران
به این مراکــز مراجعه کنند.
تکمیل این بــرج عالوه بر
توســعه و رونق اقتصادی
در منطقه و شــهر خرم
آباد میتوانــد در ایجاد
درآمد برای این منطقه
نیز تاثیرگذار باشد.
فراهانی ادامه میدهد:
از آنجا که این پروژه یکی
از بزر گتریــن و بهترین
پروژ ههایــی اســت که نه
تنها در لرســتان بلکه در غرب
کشــور نیز همچون نگینی خواهد
درخشید ،از مسئوالن انتظار میرود
اجازه ندهند مشکالت اعتباری
و مالــی مانع اتمــام به موقع
این پروژه شود ،زیرا هر چه
این پروژه دیرتر به افتتاح
برســد قطعا رسیدن به
توســعه و رونــق نیز با
تاخیر مواجه میشود و
همین وقفهها ضررهای
زیادی را ایجاد میکند.
کنترل ترافیک با احداث
زیرگذر

«میثم رســولی» یکی دیگر از
اهالی محله کیو اظهــار میکند:
یکــی از راههایی که ترافیــک محله را
تقریبا کنترل کرده احداث زیرگذر کیو است،
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پاسخ مسئول
تفاوتدوربینهاینظارتی بادوربینهایثبتتخلف
رئیس پلیس راهور لرســتان درباره
صحبتهــای شــهروندان مبنی بر
پایش تصویری تخلفات در میدان
کیو میگویــد :دوربینهایی که
در میدان 22بهمن (کیو) نصب
شدهاند نظارتی و با دوربینهای
ثبت تخلف و پالکخوان متفاوت هستند  .سرهنگ
«منوچهر مرادی» میافزاید :در این نوع دوربینها یکی
از پرسنل راهنمایی و رانندگی در مرکز پایش تخلف را
ثبت میکند و با عکس ،به آدرس مالک خودرو ارسال
میشود .همین موضوع باعث میشود تا اعمال قانون
با تاخیر صورت گیرد .بیشترین بینظمی که در میدان
22بهمن وجود دارد مربوط به جانمایی ایستگاههای
تاکسی است که بسیار مورد بحث هستند.

تجمیعامکاناتشهریدرمحلهوپارککیوازعواملرونقاینمنطقهاست
شهروندان در پارک کیو تعبیه شده و شیوه استفاده
از آنها روی هر وسیله ورزشی نصب شده است.
ایمانی با اشــاره به تعطیلی شــهربازی کیو عنوان
میکند :بنا بــه دالیلی از جمله اســتانداردنبودن
وســایل بازی ،این شــهربازی تعطیل شده است.
این موضوع باعث شده تا شــهروندان مکانی برای
تخلیه هیجانات خود نداشــته باشــند و از طرف
دیگــر خانوادهها نیز برای ســرگرمکردن فرزندان
خود تنها به وســایل بازی کــه در پارکها تعبیه
شده ،بسنده کنند .خانوادهها و جوانان بیشتر وقت
خود را در پــارک کیو و کنار دریاچــه میگذرانند
و این مســاله موجب شــده اســت اواخــر هفته
پارک کیو شــاهد جمعیت زیادی از شــهروندان
باشد.
وی ادامــه میدهــد :در کنــار پارکــی که جنب
پارک کیــو و دریاچه کیو قــرار دارد ،برخی مواقع
جشــنوارههای فرهنگی ،اجتماعی و خیریه برگزار
میشــود که با اســتقبال خوبی روبهروســت .در
حقیقت این پارک محل مناسبی برای برگزاری این
قبیل مراسمهاست.
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انتقال ایستگاهها به پایانههای تاکسی

امــاکاش این زیرگذر بــه بلــوار ولیعصر(عج) و
ساحلی نیز راه داشت تا کمترین بینظمی
را شاهد باشــیم .هرچند میدان کیو
از طریق دوربینهای راهنمایی
و رانندگی کنترل میشــود
اما برخوردهای شــدیدی
بــا متخلفــان صــورت
نمیگیــرد ،زیرا روزانه
شــاهد بینظمی در
رانندگان تاکســی و
حتی مســافربرهای
شخصی هستیم.
رسولی ادامه میدهد:
اگــر راهنمایــی و
رانندگی در برخورد با
این تخلفات اعمال قانون
کند و رانندگانــی را که با
ایجاد سد معبر در این منطقه
برای اهالــی ایجــاد مزاحمت
میکننــد را جریمــه کنــد ،قطعا
آنها هم از شیوه درســت پیروی خواهند
کرد.
بی توجهی به نظافت محله

«ساحره یعقوبی» هم ساکن همین محله است و از
بیتوجهی شهرداری به نظافت محله گالیه میکند.
وی میگویــد :زبالههــا دیــر به دیــر جمعآوری
میشوند .از ســوی دیگر ســطلهای زباله چنان
بوی بدی میدهند که رهگذران را اذیت میکنند.
نیروهای تنظیف شهرداری خودشــان هم بر این
مســاله واقف هســتند اما توجهی به این مســاله
ندارند .در برخــی موارد محتویــات و مایعات این
سطلهای زباله در خیابان جاری میشود و همین
موضوع ســامتی مردم را به خطر میانــدازد .از
شهرداری منطقه انتظار داریم که همانند گذشته
به نظافت و زیبایی محله توجه بیشــتری داشــته
باشد.
سرانه باالی کیو در زمینه فرهنگی و ورزشی

«سارا حافظی» دیگر ساکن محله میگوید :محله
کیو از نظر فرهنگی و ورزشی سرانه باالیی دارد ،زیرا
عالوه بر وجود مدارس برای همه مقاطع ،کانونهای
فرهنگی و آموزشــی برای اوقات فراغت کودکان و
نوجوانان نیز وجود دارد .در این محله یک باشــگاه
ورزشی به نام 22بهمن وجود داشــت اما به دلیل
ساخت برجهای دوقلوی کیو آن را تخریب کردند.
البته باشگاههای ورزشــی بخش خصوصی در این
محله فعالیت دارند و دسترســی ساکنان محله به
باشــگاههای مخصوص بانوان و آقایــان به راحتی
امکانپذیر است.
حافظی عنوان میکند :یکــی از امتیازات هر محله
داشــتن مراکزی به منظور گــذران اوقات فراغت
برای ساکنان آن محله اســت که همه این امکانات
در این محله تعبیه شــده است .وجود شرکت برق،
گاز ،آب ،پست بانک ،بانک ،دستگاههای خودپرداز،
مخابرات ،درمانگاه ،مطبهای شــخصی پزشکان،
مرکز بهداشت ،ایســتگاه اتوبوس ،آموزشگاههای
مختلف و ...هم از دیگر امتیازات این محله است که
در کمتر محلهای یا بهتر بگویم در هیچ محلهای این
همه امکانات وجود ندارد.
وی همچنیــن به وجود شــهر کتــاب در میدان
کیو اشــاره میکنــد و میافزاید :شــهر کتاب نیز
در میدان کیو مســتقر شــده اســت و باعث شده
تا حداقل بــه صورت گــذری و موقت هم شــده
مطالعهای داشــته باشــیم .در حالی که ســرانه
مطالعه پایین اســت ،وجود چنین مراکزی باعث
میشــود تا حداقل افراد تمایلی به مطالعه نیز پیدا
کنند یا حتی با اســم چند کتاب و نویســنده آشنا
شوند.

تکمیل پروژه برجهــای دوقلوی کیو  در حال
حاضر به یکی از مطالبــات اهالی محله کیو و
حتی شهروندان ســایر محلههای خرمآباد
تبدیل شده است

محله کیو از نظر فرهنگی و
ورزشی سرانه باالیی دارد
زیرا عالوه بر وجود مدارس
برای همه مقاطع ،کانونهای
فرهنگی و آموزشــی برای
اوقات فراغت کــودکان و
نوجوانان نیز وجود دارد
عکسها :همشهری

گزارش تصویری

عکس  :همشهری  -سجاد درویشی

چشمانداز محله پررونق
در خرم آباد
مراکزتجاری،سازمانها و برج دوقلوی
کیو همچنین پارک بزرگ و زیبای
کیو هم با چشماندازی زیبا محله کیو
خرمآباد را به یکی از بهترین مناطق
شهری مرکز استان تبدیل کرده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
خرم آباد درباره مشکالتی که اهالی
محله بــا آن مواجهنــد ،میگوید:
بینظمی و آشفتگی ایســتگا هها و
خطوط در میدان 22بهمن از قبل وجود
داشــته و برخالف قوانین راهنمایی
و رانندگی ایستگاههای تاکســی در میدان ایجاد شدهاند  .
«اردشیر ساالرپور» میافزاید :در میدان 22بهمن ،خطوط و
ایستگاهها عامل بیش از 80درصد ترافیک هستند  .ساالرپور
بیان میکند :برنامه کاری این است که در صورت تامین اعتبار
مورد نیاز پایانهای احداث شود تا تمامی خطوط و ایستگاههای
این میدان به پایانه منتقل شوند .احداث پایانه نظم را در این
میدان برقرار خواهد کرد .در میدان 22بهمن پشت مخابرات
ضلع شرقی به شمال ،برای مســیر تامین اجتماعی ،کوی
جهادگران ،بسیج و والیت هم یک ایستگاه تاکسی با اعتباری
بالغ بر  150میلیون تومان در حال احداث است .پس از تکمیل
و بهرهبرداری ،خطوط مسیرهای ذکر شده در میدان 22بهمن
جمعآوری و به این ایســتگاه منتقل میشوند .تالش بر این
اســت تا از فضاهای مرده و دارای تردد کم در صورت تامین
منابع مالی برای ایجاد ایستگاه پایانههای تاکسی بهره ببریم.
همچنین در نظر داریم در صورت تملک چند ســاختمان در
پشــت موتورخانهای که در نزدیکی میــدان 22بهمن قرار
دارد برای مسیر ولیعصر (عج) ،هنرســتان و هزار دستگاه
نیز پایانه تاکســی احداث کنیم .در صورت تملک و احداث
این پایانه ،بیش از  30درصد ترافیکی که در میدان و پیادهرو
جنب ساختمان اداره کل فرهنگ و ارشاد لرستان وجود دارد،
برطرف و تردد در این خیابان پرترافیک تسهیل میشود.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكlorestan@hamshahri.org :

چاپ :جام جم (همدان)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

مهر ماندگار در مدارس استان

صدای همشهری

ستاد پروژه مهر ،مدارس استان را در بخشهایی از جمله مقاو مسازی ،زیباسازی ،ساماندهی نیروهای انسانی و  ...آماده کرده است
طی سالهای گذشــته تاکنون
آموزش و
پرورش لزوم اجرایی شدن برنامههایی به
منظور بهرهمنــدی از آموزش و
منافــع تعلیــم و تربیت برای همه از ســوی
مسئوالن آموزش و پرورش استان در اولویت
قرار گرفته اســت .اکنون با نزدیک شدن به
زمان آغاز مدارس ،آموزش و پرورش لرستان
با تشکیل ستاد پروژه مهر به استقبال مهری
توأم با آرامش برای دانشآموزان ،فرهنگیان و
خانوادههــا میرود .به گــزارش مهر ،اجرای
طرحهایی از جمله تفاهمنامه شورای زکات،
اجرای طرح «نمــاد» با هــدف محافظت از
دانشآموزان در برابر آســیبهای اجتماعی،
شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل از دیگر
برنامههایی است که از سوی آموزش و پرورش
لرســتان در دســتور کار قرار گرفته تا برای
پیشبرد اهداف آموزشی و تحصیلی در استان
در سال تحصیلی پیش رو به اجرا درآیند.
آمادهسازی مدارس با اجرای پروژه مهر

«محمدحســین اردشیر» دبیر ســتاد پروژه
مهر آموزش و پــرورش لرســتان میگوید:
ستاد پروژه مهر از پانزدهم خرداد ماه با هدف
آمادهســازی مدارس در همه بخشها اعم از
تعمیرات ،بهسازی ،مقاومسازی ،زیباسازی
و تجهیز مدارس ،ساماندهی نیروهای انسانی
آمــوزش و پــرورش و فضاهای آموزشــی و
پرورشی شــروع به کار کرده است .این ستاد
تالش میکند تا بستر مناسب را برای استقبال
مطلوب از دانشآموزان و فرهنگیان از ابتدای
مهر ماه فراهم کند.
اردشــیر میافزاید :به منظور شادابســازی
مدارس با تمهید همه مقدمات ،فضایی فراهم
خواهد شد تا با آغاز سال تحصیلی ،این روز در
اذهان دانشآموزان و فرهنگیان به عنوان یک
خاطره خوش باقی بماند.
جوابگویی به مراجعان در فصل تعطیالت

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان هم با بیان

زکات و مدیران مدارس هم به عنوان رابطان
این شورا منصوب میشوند .تالش میشود تا
از منافع زکات جمع آوری شده برای توسعه
فعالیتهای مدارس و کمک به ارتقای کیفیت
آمــوزش و پــرورش دانشآمــوزان نیازمند
استفاده شود.
وی به ســاماندهی درآمدهــای اختصاصی
هم اشــاره میکند و میافزایــد :درآمدهای
اختصاصی باید در چارچوب قوانین و مقررات
و پس از طی فرایند قانونی از طریق خزانه به
چرخه اعتبارات آموزش و پرورش برگردند.
باالترین آمار باسوادی در خرمآباد

عکس تزئینی است

اینکه باید با همدلی و انســجام تالش کنیم
تا مدارس ،خود را برای اســتقبال شایسته از
دانشآموزان و فرهنگیــان مهیا کنند ،اظهار
میکند :شــیوهنامه و دســتورالعمل توسعه
سنواتی و ساماندهی منابع انسانی به مناطق
و شهرستانها ابالغ شــده و مدیران موظفند
طبق این شیوهنامه برنامههای خود را عملیاتی
و اجرایی کنند.
«خدانظر دریکوند» به اجرای سیاست تفویض
اختیــار در وزارت آموزش و پرورش اشــاره
میکند و میافزاید :تفویض اختیار ظرفیتی
بالقوه و فرصتی مناسب را در اختیار مدیران
قرار میدهد تا با رعایت منافع و مصالح تعلیم
و تربیــت از این فرصت و ظرفیــت ،حداکثر
بهرهبــرداری را به عمــل آورند .باید بســتر
فرهنگی مناسب مهیا شود تا با نگاهی جامع
از این فرصت در راستای اهداف و منافع کلی
دستگاه استفاده شود و با بخشینگری و نگاه
محدود ،چنیــن فرصتی به بیراهه کشــانده
نشود.

دریکوند با تاکید بــر اینکه آموزش و پرورش
متعلق به همه است و همه باید کمک کنند تا
اهداف کالن تعلیم و تربیت محقق شود ،بیان
میکند :نگاه ســلیقهای در آموزش و پرورش
خطرناک اســت و ما را به بیراهه میکشاند.
باید از تمام ظرفیتها استفاده کرد و نیروهای
توانمند ،کارآمد و پرتالش را به کار گرفت.
وی بــه حضور عوامــل اجرایی مــدارس در
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته اشاره
میکند و میگوید :عوامل اجرایی مدارس در
تیر و مردادماه با حضور منظم و مستمر خود
جوابگوی ارباب رجوع بودهاند و مدیران هم با
حضور در مدارس نحوه خدمات رسانی مدیران
را کنترل و نظارت کردهاند.
تفاهمنامه زکات برای توسعه فعالیتهای مدارس

دریکوند اظهار میکند :تفاهمنامه شــورای
زکات هم در حال حاضر به امضا رســیده که
بر اســاس این تفاهمنامه رؤســای آموزش و
پرورش به عنوان دبیر کمیته توزیع شــورای


لرســتان:
دفتــر سرپرســتی روزنامه همشــهری در
حمید مریــدی  -نشــانی :خيابــان معلــم -روبروي
بيمارســتان باختــر  طبقــه بــاالي بانك صــادرات
تلفــن33336848 - 33310253     :

«هاشــم دالوند» معاون ســوادآموزی اداره
کل آموزشوپرورش لرســتان هم در این باره
اظهار میکنــد :آمار افراد محــروم از نعمت
سواد در جهان  ۸۰۰میلیون نفر تخمین زده
میشود که از این تعداد  ۵۰۰میلیون نفر در
کشورهای آســیایی زندگی می کنند .سهم
ایران در این بین  ۸میلیون نفر اســت .در این
میان دو ســوم افراد بیسواد کشــور را زنان
تشــکیل میدهند و تردیدی وجود ندارد که
این افراد از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم
هستند.
وی حجم ابالغی استان برای سوادآموزی را ۱۷
هزار و  ۵۰۰نفر عنوان میکند و ادامه میدهد:
از این تعداد  ۹هزار نفر در دوره سوادآموزی۷ ،
هزار نفر در دوره انتقال و هزار و  ۵۰۰نفر هم
در دوره تحکیم ،آموزش داده میشوند.

دالوند آمار باسوادی در این استان را در جامعه
هدف  ۶سال به باال  ۸۳درصد عنوان میکند
و میگوید :باالترین درصد باســوادی استان
مربوط به خرمآباد بــا  87/1درصد و کمترین
آمار باســوادی هم مربوط به دوره و چگنی با
 74/3درصد است.
اجرای طرح «نماد»

«گودرز نیــازی» رئیــس مرکــز مطالعات
اجتماعی و جرمشناسی دادگستری لرستان
هم از اجرای طرح «نماد» با هدف محافظت
از دانشآموزان در برابر آسیبهای اجتماعی
خبر میدهد و میگویــد :در این طرح در هر
مدرسه یک کارگاه آموزشی برای دانشآموزان
برگزار میشــود .این طرح بزرگترین طرح
اجتماعی است که برای آموزش دانشآموزان
و خودمراقبتی در برابر آسیبهای اجتماعی
اجرا میشود.
نیازی افزایشحمایتهای روانی و اجتماعی
از دانشآمــوزان و توانمندی آنــان در برابر
آســیبهای اجتماعــی را ازجملــه مزایای
این طرح عنوان میکنــد و میافزاید :توجه،
تربیــت و آموزش صحیح نســل آیندهســاز
جامعه همواره از دغدغههای مســئوالن بوده
و این طرح هم بهدنبال شــرایطی اســت که
دانشآموزان را در برابر آسیبهای اجتماعی
محافظت کنــد .در این طرح هر کارشــناس
با حضور در مدارس آموزشهــای الزم را به
دانشآموزان ارائه میدهد.

 4هزار کودک بازمانده از تحصیل در لرستان
مدیرکل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه  ۴هزار و  ۱۵۰کودک بازمانده از تحصیل در لرستان
وجود دارد ،اظهار میکند :طرحی تحت عنوان جلوگیری از نسلی شدن فقر در حال اجراست که در قالب این
طرح ،کودکان بازمانده از تحصیل مورد مطالعه دقیق قرار میگیرند.
«علی آشــتاب» با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام شده در کشــور  ۱۳۴هزار و  ۳۹۶کودک بازمانده از
تحصیل در سطح کشور شناسایی شدهاند ،عنوان میکند :سهم لرستان از این تعداد  ۴هزار و  ۱۵۰نفر است.
راستیآزمایی این آمار در برنامههای آموزشی استان در حال انجام بوده و با  ۸۱۵نفر در این بانک اطالعاتی
تماس حاصل شده تا علل بازماندن از تحصیل آنها بررسی شود ۷۲ .نفر علت بازماندن از تحصیل را معلولیت،
 ۹۷نفر فقر ۱۸ ،نفر زندگی در خارج از کشــور ۴۵ ،نفر دوری از مدرســه و  ۲۸۶نفر بیماری و نبود عالقه یا
کوچنشینی عنوان کردهاند.

کمیته امداد
تسهیالت ویژه کمیته امداد
برای کارفرمایان
حق بیمه کارفرمایان ،موسسات ،شرکتها و صنایع در صورت بهکارگیری مددجویان
از سوی کمیته امداد امام(ره) پرداخت میشود.
به گزارش مهر ،معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با
بیان این مطلب اظهار کرد :به منظور ایجاد اشتغال برای اعضای خانوادههایی که به
دلیل نداشتن سرمایه ،قدرت ریســک اقتصادی ندارند و با تعاملی که با کارفرمایان،
موسسات ،شرکتها و صنایع انجام میشــود ،در صورت بهکارگیری مددجویان در
سال نخست ۱۰۰درصد و در سال دوم ۵۰درصد حق بیمه کارفرمایان از سوی کمیته
امداد پرداخت میشود.
«علی نجات آفتابی» با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان مهمترین اولویت کمیته
امداد اســت ،گفت :ایجاد مهارت و توانایی برای شاغل شــدن یا افزایش مهارت در
حرفهای خاص از اهداف ارائه آموزشهای فنی به مددجویان تحت حمایت است.
این مسئول با اشاره به اینکه برگزاری دورههای آموزشــی و مهارتی نخستین اقدام
کمیته امداد و موثرترین گام در مسیر توانمندی مددجویان تحت حمایت است ،بیان
کرد :هزار و  ۷۸۰مددجوی لرستانی با حمایت کمیته امداد امام(ره) برای دستیابی
به شغل مناسب از آموزشهای فنی و حرفهای برخوردار شدند ۸۵۰ .نفر از این افراد
در بخش مهارتآموزی ۶۳۰ ،نفر در بخش آموزشهای پایدارســازی و توسعه۹۴ ،
نفر در آموزشهای کارآفرینی و  ۲۰۶نفر از دانشآموزان دبیرستانی در آموزشهای
حرفهآموزی دانشآموزان دبیرستانی شرکت کردهاند.
آفتابی با اشــاره به آموزشهای فنی برگزار شــده برای مددجویان اســتان گفت:
مددجویان تحت حمایت پس از کســب مهارت ،فراهم شــدن فضای کسب و کار و
بهرهمندی از تســهیالت خودکفایی کمیته امداد در جهت راهاندازی شغل و ایجاد
فرصت شغلی اقدام میکنند.

اعطای کمکهزینه ازدواج
به  ۱۰۰مددجوی بروجردی
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) بروجرد از اعطای کمک هزینه ازدواج به بیش از
 ۱۰۰نفر از فرزندان خانوادههای تحت حمایت این نهاد ،خبر داد.
به گزارش مهر «علی معظمی گودرزی» گفت :بیش از  ۲۰۰میلیون تومان در ســال
جاری برای کمک هزینه ازدواج به نوعروسان و فرزندان پسر خانوادههای تحت حمایت
پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه کمیته امداد به عنوان یک نهاد حمایتی فعالیتهای گستردهای را
به منظور تسهیل در امر ازدواج مددجویان تحت پوشش انجام میدهد ،افزود :ترویج
ازدواج آسان در جامعه موجب میشود تا جوانان به شکل سادهتری زندگی مشترک
خود را آغاز کرده و با مشکالت کمتری روبهرو باشند.
معظمی گودرزی با اشاره به اینکه قبل از پرداخت کمک هزین ه تأمین جهیزیه ،برای
دختران در آستانه ازدواج و نوعروســان تحت حمایت دورههای آموزشی متعددی
برگزار میشود ،بیان کرد :در سایه برگزاری کارگاههای آموزشی قبل ،حین و بعد از
ازدواج ،طالق در بین خانوادههای تحت حمایت این نهاد به صورت چشمگیری کمتر
شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه  ۱۰۰نوعروس در ســال جاری آموزشهای خانواده را
فراگرفتند ،گفت :تمامی دختران تحت حمایت میتوانند قبل از ازدواج در کالسهای
آموزشی همسران جوان براساس بخشــنامه هشــتگانه ،از آموزش قبل از ازدواج و
دورهای مشاوره و آسیبهای اجتماعی شرکت کنند.

  33310253

  -

021-88932308

[ســتون صــدای همشــهري بــراي نوشــتن مشــكالت شــما لرستانيهاســت،
معضالتــي كــه منعكــس ميشــوند تــا مســئوالن آنهــا را بخواننــد و در پــي
يافتــن راه حلــي بــراي رفــع آنهــا برآینــد .بــرای بازگــو کــردن مشــکالت بــا ما
تمــاس بگیریــد .شــماره تلفن روزنامــه همشــهري لرســتان 33310253
و شماره پيامك آن  5000248503است] .

   انتشار بوی نامطبوع فاضالب

در برخی از ساعات روز بوی نامطبوع فاضالب از جویهای خیابانهای شهر به
مشام میرسد که آزاردهنده است .به نظر میرسد گرفتگی مسیر جویهای آب
و رها کردن زبالهها در آنها ،عامل ایجاد این بو است .بهتر است که برای پاکسازی
جویها اقدام شود.
موسوی از خرمآباد
   جلوگیری از تردد خودروهاي فرسوده

از شوراي شهر و شهرداری درخواســت ميكنيم از تردد خودروهاي فرسوده
با هر برنامه و تمهيدي جلوگيــري كنند .اين خودروها عــاوه بر آلوده كردن
محيطزيست براي مالكان هم زیانآور و خطرساز هستند .راهنمایی و رانندگی
میتواند در این زمینه کمک کند.
امرایی از خرمآباد

خبر
حمام «باشی» ثبت ملی شد
موقوفه حمام «باشــی» در فهرست
آثار ملی ثبت شد.
به گزارش مهر ،موقوفه حمام باشی
خرمآباد از موقوفات عام تحت تولیت
اوقاف و امور خیریــه مربوط به دوره
قاجار اســت که از ســوی شاهزاده
حســین میرزا ،به نیت روضهخوانی
و عزاداری حضرت سیدالشــهدا(ع)
وقف شده و در محل فعلی خیابان ۲۴متری حکیم شهر خرم آباد قرار دارد.
این موقوفه به شــماره  ۳۱۷۶۹در تاریخ  1396/۰۴/14در فهرســت آثار ملی
ثبت شد.
حمام دارای معماری خاص برگرفته از هنر اصیل ایرانی اسالمی و دارای گنبد و
ایوانهای متعدد بوده که با گذشت بیش از یک قرن ،هنوز هم با همان کاربری
به عموم مردم خدمترسانی میکند .موقوفه حمام باشی ،در یک سنت قدیمی،
همه ســاله از ظهر عاشورا میزبان عزاداران سیدالشــهدا(ع) بوده ،به نحوی که
عزاداران برای شستوشوی بدنهای آغشــته به گل خشک شده به این حمام
مراجعه میکنند.

اخبار ورزشی
خیبر به مصاف پاس همدان میرود
تیم خیبر خرم آباد در هفته نخست مســابقات لیگ دسته دوم کشور ،دوشنبه
(ششم شهریورماه) در ورزشگاه تختی خرم آباد ،میزبان پاس همدان است.
به گزارش همشهری ،فصل جدید مســابقات فوتبال لیگ دسته دوم کشور با
حضور 33تیم در سه گروه برگزار میشــود که خیبر خرم آباد در گروه سوم با
تیمهای نفت امیدیه ،نفت نوین آبادان ،شهرداری همدان ،شهرداری فومن ،پاس
همدان ،گیتیپسند اصفهان ،کیمیا فرایند تهران ،بعثت کرمانشاه ،خوشه طالیی
ساوه و شهرداری بم رقابت میکند .در پایان مرحله گروهی این مسابقات از هر
گروه چهار تیم به مرحله بعدی صعود میکنند .در نهایت سه تیم از  12تیم راه
یافته به مرحله بعدی ،مجوز صعود به لیگ دسته اول ایران را کسب خواهند کرد.

کالس مربیگری و داوری بیلیارد در دورود برگزار شد
کالس توجیهی مربیگری و داوری بیلیارد از سوی هیات بولینگ و بیلیارد لرستان
با تدریس «عباس لرستانی» از مدرسان بینالمللی فدراسیون بولینگ و بیلیارد
و با حضور رئیس و دبیر هیات بولینگ و بیلیارد لرستان به مدت  4روز در باشگاه
ایتبال دورود برگزار شد .به گزارش همشهری «رضا طوالبی» درباره برگزاری
س داوری و مربیگری اظهار کرد :امسال رویکرد هیات لرستان توجه ویژه
این کال 
به بحث آموزش است و برای ارتقای سطح دانش مربیگری و داوری در لرستان
با برنامهریزی کمیته آموزش ،چند برنامه خوب و تاثیرگذار در پیش رو خواهیم
داشــت .همچنین خواســتار آغاز تمرینات بانوان در دورود هستیم.طوالبی در
خصوص بیلیارد دورود گفت :بچههای دورود ثابت کردهاند از ظرفیت باالیی در
این رشته برخوردارند .در صورتی که فقط تمرکز خود را روی تمرین بگذارند ،آینده
درخشانی در انتظارشان است.وی با تقدیر از زحمات «محمود رحمتی» رئیس
اداره ورزش و جوانان دورود ،افزود :کسی بر مسند ورزش دورود قرار گرفته هم
ورزشی است و هم اخالقمدار .بنده از  20سال پیش آقای رحمتی را میشناسم و
میدانم ایشان از جنس ورزش هستند و مشکالت هیاتها و دردهای ورزشکارها
را به خوبی درک میکنند .وجود آقای رحمتی برای ورزش دورود یک نعمت است.
شروع تمرین بانوان

رئیس اداره ورزش و جوانان دورود هم با بیان اینکه در برخی از رشتهها یک رئیس
هیات  4ســال در این جایگاه اســت اما یک بار به خود زحمت نمیدهد به دیگر
شهرستانها برود ،گفت :آنها از نزدیک خود را در جریان امور مربوطه قرار نمیدهند.
در اینجا جا دارد از حضور رئیس و دبیر هیات بولینگ و بیلیارد لرســتان تقدیر و
تشکر کنم« .محمود رحمتی» افزود :شرایط بیلیارد نسبت به گذشته خیلی بهتر
شده است .پخش زنده مسابقات بیلیارد از شبکه ورزش و کسب مدالهای جهانی از
سوی بازیکنان ایرانی نشاندهنده ظرفیت باالی این رشته است .وی با اشاره به آغاز
تمرینات بانوان در دورود عنوان کرد :در این کالس توجیهی شاهد حضور یک خانم
هستیم .در صورتی که ایشان موفق به دریافت گواهینامه شوند و هیات استان نیز
مراحل قانونی را انجام دهد ،شروع تمرین بانوان بدون مانع خواهد بود.

داور لرستانی پیکارهای هاکی جنوب شرق آسیا
را قضاوت میکند
داور لرستانی برای قضاوت در پیکارهای هاکی جنوب شرق آسیا دعوت شد.به
گزارش ایسنا ،از سوی کنفدراسیون هاکی آسیا «حسن اباذری» یکی از بهترین
داوران داخل ســالن جهان بهعنوان داور بیطرف برای قضاوت در مســابقات
جنوب شرق آسیا (آ.س.آن) دعوت شد .این رقابتها از 30مرداد تا  5شهریورماه
در کواالالمپور برگزار میشود.اباذری هماکنون رئیس کمیته داوران فدراسیون
هاکی و همچنین رئیس هیأت هاکی لرستان است.

