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بهرهبرداری از مجتمع ورزشی
شهید سبزیپرور درهفته دولت
یکی از طرحهای نیمهتمام ورزشی در خرم آباد مجتمع
ورزشی شهید سبزیپرور است که عملیات اجرایی آن در
زمینی با مساحت  10هزار هکتار آغاز شد اما پس از گذشت چند سال هنوز به
بهره برداری نرسیده است .نبود طرح جامع و نیازسنجی نشدن طرح ،از عواملی
است که در اجرای ناموفق آن نقش داشته است.
صفحه  8را
بخوانید

نمایی از معدن اوالد قباد در کوهدشت  /عکس :همشهری  -سجاد درویشی

چالش معادن استان در حوزه منابع طبیعی
 70درصد معادن استان در عرصههای منابع طبیعی قرار دارند
اخبار کوتاه
راهاندازی فاز دوم کارخانه کمپوست خرمآباد
تا پایان سال
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری خرمآباد از راهاندازی فاز دوم
کارخانه کمپوست خرمآباد تا پایان سال جاری خبر داد.
«رضا ماجدی» به فارس گفت :فاز دوم کارخانه کمپوست خرمآباد که کلنگزنی
آن امسال آغاز شد در حال حاضر از پیشرفت  30درصدی برخوردار است.
وی در پاسخ به این پرسش که علت تاخیر در راهاندازی کارخانه چیست ،عنوان
کرد :وجود مشکالت مالی پیش روی ســرمایهگذار پروژه باعث شده راهاندازی
آن با تاخیر روبرو شود .در حال حاضر اعتبار مورد نیاز برای ساخت فاز دوم این
پروژه یک میلیارد تومان اســت که از طریق بخش خصوصی تأمین میشود و
امیدواریم تا پایان سال به بهرهبرداری برسد .ماجدی در خصوص اهمیت تکمیل
فاز دوم کارخانه کمپوســت تاکید کرد :در فاز اول کارخانه کمپوست زبالههای
تر و خشک از هم تفکیک میشــد ،اما در فاز دوم زباله تر تبدیل به کود شده و
دیگر هیچ زبالهای دفع نمیشــود .با این اقدام دیگر شاهد تولید شیرابه حاصل
از دفع زبالههای تر نخواهیم بود .این مســئول همچنین بــه مزایای راهاندازی
کارخانه کمپوست اشاره کرد و ادامه داد :کود تولید شده در کارخانه کمپوست
در کشاورزی و فضای سبز استفاده میشود.

 واگذاری بهروز تلفن ثابت در استان
به گزارش همشهری ،مدیر عامل مخابرات لرستان با بیان
ادامه از
همین صفحه
اینکه امکان واگذاری به روز تلفن ثابت در تمام مراکز
سطح استان وجود دارد ،گفت :برنامههای نصب و راه اندازی نسل سوم و چهارم
تلفن همراه در مرکز استان و دیگر شهرستانها در حال اجراست .تاکنون حدود
 450سایت  3Gو  4Gدر استان راهاندازی شده و راهاندازی حدود  52سایت 4G
نیز در برنامه امسال قرار دارد .محمودی اســتقبال مردم از طرحهای واگذاری
اینترنت را خوب ارزیابی کرد و افزود :طرح همســفر با هدف واگذاری اینترنت
یکســاله از چند ماه پیش آغاز و با اســتقبال خوبی روبرو شده است .مخابرات
لرستان این توانایی را دارد که اینترنت پرسرعت را بر بستر فیبر نوری در قالب
پروژه  FTTHبه منازل و ادارات و مراکز علمی ارائه دهد ،همچنین ارائه سرویس
اینترنت پرسرعت  VDSLبه مشترکان در برنامههای این شرکت قرار دارد.

فاز نخست مجتمع ماهیهای خاویاری پلدختر
افتتاح میشود
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان لرســتان از افتتاح فاز نخست مجتمع
ماهیهای خاویاری منطقه «چم گز» پلدختر در هفته دولت خبر داد.
به گزارش مهر «عبدالرضا بازدار» با اشاره به اینکه  ۲مجتمع گلخانهای با وسعت
 ۸۶هکتار در لرستان ایجاد میشــود ،اظهار کرد :این  2مجتمع گلخانهای در
دورود و نورآباد احداث میشوند .اعتبارات ایجاد این  2پروژه از محل اعتبارات
استانی تامین شده و بخشی از آن نیز از محل اعتبارات شهرکهای کشاورزی
تامین میشود .بازدار با اشاره به افتتاح فاز اول مجتمع ماهیهای خاویاری در
لرستان ،اظهار کرد :فاز اول مجتمع ماهیهای خاویاری منطقه چمگز پلدختر،
طی هفته دولت افتتاح میشود .میزان اعتبار این مجتمع ۷۰میلیارد ریال است
که با بهرهبرداری از آن برای بیش از  ۱۰۰نفر شغل ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه میزان تولید ســاالنه این مجتمع  ۶۰۰تن برآورد شده است،
عنوان کرد :بهرهبرداری از این مجتمع اقدام خوبی در جهت ایجاد اشتغال است.

غرامت کلزاکاران پرداخت نشده است
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پرداخت نشدن غرامت کلزاکاران استان خبر داد.
«نامدار صیادی» به ایسنا گفت :کلزا ازجمله گیاهانی است که برای تولید روغن کشت میشود
و در راستای ترغیب کشاورز ،سازمان جهاد کشاورزی هزینه بیمه را پرداخت میکند .سطح
زیرکشت کلزا طی سال گذشته حدود  3500هکتار بوده است که از این مقدار  3100هکتار
سطح سبز بیمه شد .کلزا زمانی که به سطح سبز رسید بیمه میشود و مبلغ آن را جهاد کشاورزی
پرداخت میکند .صیادی افزود :سال زراعی گذشته آسیبهایی به این سطوح وارد آمد که باید
غرامت آنها پرداخت شود اما هنوز غرامت بیمه این محصول به کشاورزان پرداخت نشده که
پیگیر موضوع هستیم .وی با اشاره به سیاستهای جهاد کشاورزی در توسعه کشت کلزا اظهار
کرد :در راستای کاهش واردات روغن به کشور یکی از برنامههای جهاد کشاورزی افزایش سطح
زیر کشت این محصول است که در این راستا برنامهریزیهایی صورت خواهد گرفت.

اعزام  1350لرستانی به سرزمین وحی
تمامی زائران اعزامی استان لرستان به ســرزمین وحی در صحت و سالمت کامل به سر
میبرند .معاون سازمان حج و زیارت لرستان با اعالم این خبر به فارس ،اظهار کرد :رئیس
سازمان حج و زیارت لرستان جهت کنترل و بازدید از اوضاع زائران در مناسک حج شرکت
کرده و بر چگونگی ارائه خدمات نظارت دارد« .سید حمید مصطفایی» با بیان اینکه آخرین
کاروان زیارتی به مکه مکرمه اعزام شد ،بیان کرد :امسال هزار و  350نفر لرستانی در قالب
 11کاروان به مناسک حج اعزام شدند .مدت زمان حضور حاجیان در عربستان بین 30
تا  35روز بوده که  6روز آن در مدینه منوره و بقیه ایام در مکه مکرمه سپری خواهد شد.

پشت بازار خرمآباد
منطقه ویژه گردشگری میشود

2

ارتقای  6پلهای آموزش و پرورش
لرستان در جایگاه کشوری
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سوختن در مسیر
قاچاق سوخت

 |6فرهنگ

 واگذاری بهروز تلفن ثابت در استان
مدیر عامل مخابرات لرستان از واگذاری حدود  30هزار
سیمکارت دائمی و اعتباری به مشترکان لرستانی خبر
داد« .هومان محمودی» در خصوص میزان واگذاری سیمکارت و تلفن ثابت به مشترکان در
4ماهه نخست سال ،اظهار کرد :در سال جاری حدود  30هزار سیمکارت دائمی و اعتباری
به فروش رسیده و حدودهزار شماره تلفن ثابت نیز به مشترکان لرستانی واگذار شده است.
ادامه مطلب را در
همین صفحه بخوانید

 |4اجتماعی
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خبر
پشت بازار خرمآباد منطقه ویژه
گردشگری میشود
 ۱۳۵هکتار پروژه بام خاطرهها در منطقه پشت بازار خرمآباد
اجرایی و تبدیل به منطقه ویژه گردشگری میشود.
به گزارش تسنیم «یحیی عیدیبیرانوند» شهردار خرمآباد در
آیین افتتاح بوستان محله پشت بازار خرمآباد با اعالم این خبر
گفت :یکی از مناطقی که باید خیلــی زودتر مورد توجه ویژه
قرار میگرفت منطقه پشت بازار اســت .این منطقه قدیمی،
هسته اصلی شهر خرمآباد به شمار میرود و ارتقای این محله
به منطقه ویژه گردشگری ضرورت دارد.
وی افزود :ساکنان این محله مردمی نجیب ،متدین ،انقالبی،
کمتوقع و از طرفی بسیار قدردان هستند .شاید هیچ محلهای
بهاندازه مردم پشت بازار قدردان زحمات مجموعه شهرداری
نبودهاند.
شهردار با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای ارائه خدمات
به این منطقه اظهار کرد :اقدام خیلی خوبی در این منطقه آغاز
شده اســت و بام خاطرهها که ظرفیت بســیار باالیی دارد در
این منطقه احداث میشود .حدود  135هکتار پروژه برای بام
خاطرهها تعریفشده که شامل خدمات زیادی است .اقدامات
دیگری هــم در این طرح  135هکتاری در نظر گرفته شــده
است و مراحل تصویب نهایی را طی میکند .در حال حاضر با
تالشهایی که صورت گرفته این طرح آغاز شده و بقیه طرح
در دستور کار قرار میگیرد و این منطقه تبدیل به منطقه ویژه
گردشگری میشود.
عیدی بیرانوند تاکید کرد :با توجه به ظرفیت و اســتعدادی
که این مکان دارد منطقه پشــت بازار تبدیل به منطقه ویژه
گردشگری میشود که با عملیاتی شدن طرح خدمات خوبی
هم ارائه خواهد شد .با اجرایی کردن پروژه بام خاطرهها ،پشت
بازار به منطقه زیبا تبدیل میشود و نگاه مردم به این منطقه
تغییر میکند.
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سارق کارت عابر بانک دستگیر شد
سارق کارت عابربانک پس از سرقت یک تن و  700کیلوگرم برنج که از فروشگاهی در بروجرد خریداری کرده بود ،دستگیر شد.
به گزارش ایرنا ،با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکیاش به مبلغ  81میلیون ریال
موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و با انجام کارهای اطالعاتی فرد متهم شناسایی و دستگیر شد.

پيامك شما را درباره
روزنامه لرستان م 
يخوانيم

چالش معادن استان در حوزه منابع طبیعی
نسرین صفربیرانوند

خرمآباد  -خبرنگار

لرستان در زمره استانهایی است که
معدن
به دلیل وجود ذخایر معدنی متعدد
ظرفیت قابل توجهــی در این حوزه
دارد و در صورت برنامهریزی و سرمایهگذاری ،این
حوزه اشتغالزایی و رونق اقتصادی قابل توجهی را
در استان رقم خواهد زد.
به دلیل وجود مشــکالت ،سرمایهگذاری داخلی و
خارجی بخش معدن در لرستان با موانعی روبهرو
شــده و آنطور که باید از این قابلیت استفاده نشده
است .به جز معادن ســنگ ،سایر معادن استان در
شرایط خوبی به سر میبرند و سرمایهگذاری قابل
توجهی ،هم در بخش داخلی و هم خارجی در این
معادن انجام شده است.
وجود  17نوع ماده معدنی در لرستان

معاون امور معادن سازمان صنعت ،معدن و تجارت
لرستان با اشاره به جایگاه استان در بخش معادن
میگوید 68 :نوع ماده معدنی در کشور داریم و در
لرستان 17نوع ماده معدنی ،شناسایی شده است.
وجود  700واحد در زمینه صنایع معدنی ،لرستان
را به یکی از استانهای معدنی کشور تبدیل کرده
است.
«جمال مومیونــد» میافزاید :وجــود پهنههای
سنندج  -ســیرجان و زاگرس میانی ،استان را از
شرایط مناســبی در بخش مواد معدنی برخوردار
کرده اســت .به عنوان نمونه وجود ذخایر کربنات

کربنات کلسیم ،ظرفیتی مناسب

مومیوند با اشاره به اینکه وجود ماده معدنی کربنات
کلسیم در الیگودرز به خصوص در معدن «شاقز»
این شهرســتان نه تنها در ایران بلکــه در منطقه
هم منحصر به فرد اســت ،اظهار میکند :این ماده
معدنی مورد توجه بســیاری از ســرمایهگذاران
داخلی و خارجی قرار گرفتــه و تقریبا  14معدن
دارای کربنات کلسیم فعال است .کیفیت باالی این
ماده معدنی موجب تمایل سرمایهگذاران داخلی و
خارجی به منظور تاسیس کارخانه کاغذ از سنگ
شده است.
این مســئول عنوان میکنــد :براســاس نظریه
کارشناسان ،تنها ماده معدنی که قابلیت استفاده
در تولید کاغذ از ســنگ را دارد ،کربنات کلســیم
منطقه شــاقز اســت .تاکنون مجــوز  3کارخانه
صادر شــده که در صورت تحقق ســرمایهگذاری
بیش از  200میلیــارد تومانی ،احــداث خواهند
شــد .البته مجوز ایمیدور هم در حــال پیگیری
است.

در دسترس نبودن فناوری ،چالش سرمایهگذاری
ش روی سرمایهگذاری در بخش معدن
«علیرضا حسنوند» فعال اقتصادی حوزه معدن با اشــاره به چالشهای پی 
میگوید :دسترسی نداشتن به تکنولوژیهای جدید در امر اکتشاف ،استخراج و فراوری و فرسودگی تجهیزات
و در نتیجه افزایش چندین برابری هزینههای استخراج و فراوری ،سرمایهگذاری در این بخش را با مشکل مواجه
کرده است .مشکالت ناشی از صادرات و موانع موجود بر سر بازگشت درآمد حاصل از آن ،وجود دالالن بینالمللی
برای صدور محصول و تامین قطعات مورد نیاز معادن و صنایع معدنی هم از دیگر مواردی است که میتوان به آنها
اشاره کرد.
وی عنوان میکند :ازعوامل تاثیرگذار بر ســرمایهگذاری خارجی نیز میتوان به نبود زیرساختهای اصلی در
پروژههای معدنی ،موانع کســب و کار و مشــکالت در زمینه قوانین و مقررات ،حمایت نشدن پروژهها از سوی
بانکهای بینالمللی و داخلی ،در نظر نگرفتن اهداف صادراتی در پروژهها برای حمایت از منافع ســرمایهگذار
خارجی اشاره کرد.

وجود  700واحد در زمینه صنایع معدنی ،لرستان را به یکی از استانهای معدنی کشور تبدیل کرده است عکس :ایرنا

معاون امــور معادن ســازمان صنعــت ،معدن و
تجارت اســتان میافزاید :در صورت تاسیس این
4کارخانه اشــتغالزایی مســتقیم برای  500نفر و
غیرمستقیم برای بیش از 2هزار نفر ایجاد خواهد
شد .سرمایهگذاری در این بخش میتواند الیگودرز
را به قطب تولید کاغذ از سنگ در دنیا تبدیل کند،
زیرا خلوص کربنات کلسیم باالست و میتوان در
زمینه دارویی هم از آن استفاده کرد .در حال حاضر
از کربنات کلســیم برای تهیه داروی دام استفاده
میشود .برای انسان هم در صورت ایجاد تکنولوژی،
قابل مصرف خواهد بود.
این مســئول بیان میکند :شهرستان پلدختر هم
به دلیل وجود کربنات کلســیم قابل توجه بوده و
تاکنون یک کارخانه آهک هیدراته در آن تاسیس
شــده اســت .قراراســت یک کارخانه دیگر نیز با
سرمایهگذاری 100میلیارد تومانی تاسیس شود.
مومیوند با بیان اینکه گچ ،دیگر ماده معدنی موجود
در لرستان در مناطق جنوبی استان به وفور یافت
میشود ،اظهار میکند :گچ لرستان به کشورهای
دیگر هم صادر میشــود و موجب رونق صادرات

در این حوزه شده اســت .ماده معدنی سنگ الشه
هم که ماده اولیه تولید بتن و آســفالت است و در
ساختوســاز به کار برده میشــود در کل استان
به صورت پراکنده وجود داشــته و فعال است ،به
طوری که مصالح مورد نیاز استانهای همجوار را
تامین میکند .تالک هم به عنوان یکی دیگر از مواد
معدنی موجود در لرستان است که یکچهارم از آن
را در لرســتان داریم .قرارداد و تفاهمنامهای هم با
کشور اتریش به منظور فراوری و صادرات آن امضا
شده است.
معاون امور معادن سازمان صنعت ،معدن و تجارت
لرســتان با بیان اینکه جز معادن ســنگ ،ســایر
معادن وضع خوبــی دارند ،ادامــه میدهد :بهتر
است فقط نیمه خالی لیوان را نبینیم .امسال شاهد
ســرمایهگذاری بیش از 2هزارمیلیارد تومانی در
حوزه معدن هستیم که اتفاق خوبی است.
چالشهای پیش روی معادن سنگ

مومیوند یکی از مشکالت پیش روی معادن سنگ
تزیینــی را تغییر ســلیقه بازار عنــوان میکند و

پيامك شما را درباره
روزنامه لرستان م 
يخوانيم

میگوید :این تغییر سلیقه دالیلی دارد که میتوان
به در دسترس بودن و قیمت پایین سنگ تراورتن
اشاره کرد .همچنین برخی معتقدند؛ تشکلهای
غیررســمی بازار ســنگ به دنبال عرضه ســنگ
تراورتن و کاهش تقاضای بازار هستند تا با کاهش
تقاضا و ایجاد رکود در فرصت مناسب معادن سنگ
تزیینی اســتان را با قیمت ارزان خریداری کنند.
مورد دیگر اینکه حجم سرمایهگذاری تراورتن در
استانهای همجوار ،هم در بخش خصوصی و هم
دولتی باالست.
وی ادامــه میدهد :یکی دیگر از مشــکالت پیش
روی معادن استان به عمر باالی معادن برمیگردد
که باعث شده کمیت سنگهای ممتاز کاهش پیدا
کرده و با حجم باالی باطلهبرداری روبرو باشــند.
وجود باطلهها استخراج معادن را با مشکل مواجه
کرده اســت .از طرفی هزینه جابهجایی باطلههای
سنگ هم باالست .استفاده نکردن از تکنولوژی هم
از دیگر مشکالتی اســت که باعث شده سنگهای
استخراج شده کیفیت الزم را نداشته باشند ،همه
این موارد موجب شدهاند سرمایه گذاری کمتری
اتفاق بیفتد و توجیه کمتری داشته باشد.
این مسئول تاکید میکند :ســنگبریها به عنوان
حلقه بعد از اســتخراج مطرح میشــوند .تنها 10
درصد آنهــا مدرن هســتند و بقیه ایــن واحدها
قابلیت صــادرات را ندارند .واحدهای ســنگبری
با مشــکل ســرمایه در گردش و تعامل نداشتن با
بانکهــا روبهرو هســتند 90 .درصــد واحدهای
سنگبری خطوط تولیدشان مســتهلک است که
باال بودن هزینههای تمام شــده را به دنبال دارد.
نبود تاجر و بازرگان حرفهای هم از معضالتی است
که باید به آن اشــاره کرد .در حال حاضر صادرات
سنگ از ســوی خود مالکان ســنگبریها انجام
میشــود که با اصول تجارت بینالمللی ســازگار
نیست.
به گفته معاون امور معادن سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اســتان از  400واحد ســنگبری استان
 320واحد با ظرفیتی بیــن  20تا  40درصد فعال
هستند .با سرمایهگذاری  500میلیارد تومانی در
حوزه سنگ میتوان صادرات را به  5برابر ظرفیت
فعلی افزایش داد.

عباس دارایی

خرم آباد -خبرنگار

در عصر کنونی استفاده از
منابع
طبیعی گیاهان دارویی برای تهیه
انــواع دارو از ســوی
شرکتهای داروســازی و مصرف آنها
توسط مردم در قیاس با سایر داروها در
رونــد درمــان بیماریهــا افزایــش
چشمگیری یافته است.
لرستان هم به واسطه شرایط اقلیمی و
آب و هوایی خاســتگاه گیاهان دارویی
در کشــور است .این اســتان در حالی
مستعد کشــت گیاهان دارویی است
که در صورت توجه بیشــتر مسئوالن
جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی
و تولید انبــوه ،راه برای صــادرات این
ظرفیت اقتصادی لرستان فراهم خواهد
شد.
اختالف  3هزار و  700متری از ســطح
دریا بین دو منطقه جنوبی و شــمالی
لرســتان باعث ایجاد رویشــگا ههای
متنوعی بــرای گیاهان دارویی شــده
است .خاســتگاههای گیاهان دارویی،
حمایت از تولید انبوه آنها و اســتفاده
از این گیاهــان در تولید دارو در داخل
استان و صادراتشان از مواردی است
که باید از سوی مســئوالن مورد توجه
قرار بگیرد تا به توســعه داروسازی در
لرستان کمک شود.

کاربرد گیاهان طبی در داروسازی

«محمدرضا حســنزاده» دانشــجوی
داروســازی با بیان اینکــه تحقیقات
نشــان میدهد برای هر بیماری ،گیاه
درمانکننده آن در طبیعت وجود دارد
اظهار میکند :شرایط اقلیمی متفاوت
در لرستان باعث شــده گیاهان طبی و
دارویی در این منطقه رشــد کنند که
غالب آنها قابلیت اســتفاده در صنایع
داروسازی را دارند.
وی با بیــان اینکه بعضــی از گونههای
دارویــی ماننــد ا َن ِشــک و مــرزه
خوزســتانی خاص منطقه لرســتان
هســتند ،میافزاید :در کنار اســتفاده
از گیاهــان دارویــی لرســتان برای
فرآوردههــای شــیمیایی ،میتوان از
آنها برای درمان بیماریها نیز استفاده
کرد.
حســنزاده عنوان میکند :اســتفاده
بهینه از این منابع طبیعی و خدادادی
در لرســتان به لحاظ فناوری ،بســیار
کمهزینهتــر و ســاد هتر از صنایــع
دارویی شیمیایی اســت .این امر عالوه
بر تامین بخشــی از نیازهــای عمده
بهداشــتی و درمانی ،از خروج مقادیر
زیادی ارز جلوگیری میکند .از ســوی
دیگر بــا بهرهمندی از ایــن ظرفیت،
لرســتان میتواند به کانــون صادرات
داروهــای گیاهــی در کشــور تبدیل
شود.

رویشگاههای متنوع گیاهان دارویی در لرستان
«بهروز بهاروند» مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه امروزه اغلب شرکتهای
ی تهیه انواع دارو استفاده میکنند
داروسازی معتبر در کشورهای مختلف از گیاهان دارویی برا 
که این امر دلیلی برای اثبات اهمیت گیاهان دارویی اســت ،میگوید :اقلیم متنوع لرستان
برای کشت گیاهان دارویی ،ظرفیت قابل توجهی را برای کاشت ،برداشت ،فراوری و صادرات
آنها فراهم کرده است .کمترین ارتفاع از ســطح دریا  350متر در حسینیه از توابع پلدختر
در جنوب استان و باالترین ارتفاع با  4هزار و  50متر اشــترانکوه از توابع الیگودرز در شرق
استان است .این اختالف  3هزار و  700متری از سطح دریا باعث ایجاد رویشگاههای متنوعی
در لرستان شده است.

ضرورت برندسازی و بازاریابی

اختالف  3هزار و  700متری از سطح دریا باعث ایجاد رویشگاههای متنوع گیاهان دارویی در لرستان شده است عکس :قدس آنالین

خطر نابودی تنوع زیستی لرستان

«رضا گراوند» فعال زیســتمحیطی
اظهار میکنــد :باید بــه درکی واقعی
و اصولی در خصوص نقــش و بازدهی
گیاهان دارویی در لرستان برسیم .بخش
عظیمی از تجارت ،مربوط به گونههای
گیاهی دارویی اســت کــه از طبیعت
جمعآوری شــده و گاه با شــیوههای
نادرســت ،نه تنهــا به انقراض نســل
گونهها میانجامد ،بلکه تنوع زیســتی
لرســتان را نیز با خطر نابودی مواجه م
یکند.
گراوند میافزاید :با اتخاذ سیاســتها،
راهکارهــای مناســب و مبتنی بر یک
شناخت واقعگرایانه از وضعیت موجود
این منابع ،بهکارگیری روشهای علمی
و صحیح در ابعاد مختلف اعم از کاشت،
داشت ،برداشت و بهرهبرداری صنعتی
و اقتصــادی از آنها میتــوان عالوه بر

حفظ و حراست از این سرمایههای ملی
به شکوفایی و توسعه پایدار در لرستان
نیز کمک کرد.
تولید 5هزار تن گیاه دارویی

«بهروز بهاروند» مدیــر باغبانی جهاد
کشاورزی لرستان هم با اشاره به اینکه
ســطح زیر کشــت گیاهان دارویی در
لرســتان نزدیک به  400هکتار است
عنوان میکند :در این اراضی زیر کشت
 180نفر مشــغول فعالیت هســتند و
5هزار تن گیاه دارویی تولید میشود.
وی عنوان میکند :بیش از هزار و 200
گونه گیاهی در ایران وجود دارد که 167
گونه آنها شناســایی و جمعآوری شده
و از این تعداد  27گونه خاص لرســتان
است .گرچه ممکن اســت این گونهها
در نقاط دیگر هم وجود داشــته باشند
اما خاســتگاه  27گونه گیاه دارویی در

تحولاقتصادیباتوسعهزیرساختها

تولید  10هزار تن مرغ مازاد در استان

نجیبزاده بابیان اینکه در سطح استان کمبود مرغ
نداریم و مرغ منجمد ذخیره وجود دارد ،عنوان کرد:
بیش از  10هزار تن مرغ مازاد بر مصرف در اســتان
تولید میشود .وی از فعالیت  640واحد مرغداری در
سطح استان خبر داد و افزود :در حوزه طیور نزدیک
به  5هزار نفر ب ه طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول
به فعالیت هســتند .نجیبزاده درباره ثابت نبودن
قیمتها گفت :با جوجهریزیهای جدید در ماههای
آینده قیمت مرغ کاهش خواهد یافت.

33310253

لرستان دارای  27گونه گیاه دارویی است

در استان

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی لرستان
از ذخیرهســازی مرغ منجمد و تولید مرغ گرم در
استان خبر داد .به گزارش فارس «ناصر نجیبزاده»
با بیان اینکه تولید مرغ در تابستان به دلیل گرمای
هوا پایین میآید و این امر بــر افزایش قیمت مرغ
تأثیر دارد ،گفت :سال گذشــته نزدیک به  59هزار
تن گوشــت مرغ تولید شد .امســال هم بر اساس
برنامهریزیها پیشبینی میشــود میــزان تولید
گوشت مرغ استان به  62هزار تن برسد.

رکابزن لرستانی قهرمان شد
رکابزن لرستانی ،مقام قهرمانی نخستین مرحله لیگ برتر جاده را کسب کرد .به گزارش ایسنا ،در نخستین مرحله لیگ برتر دوچرخهسواری جاده
که به میزبانی بروجرد برگزار شد« ،آروین معظمی گودرزی» از تیم پیشگامان کویر یزد به عنوان قهرمانی دست یافت .این مسابقات گرامیداشت یاد و
ن بروجردی است که  2سال پیش حین تمرین در جاده بر اثر تصادف جانش را از دست داد.
خاطره زندهیاد «محمدعلی نوروزیان» رکابز 

لرستان

ظرفیتهای سرمایهگذاری در صنعت گیاهان دارویی

 90درصد درخواستهای سازمان صنعت ،معدن و تجارت از سوی منابع طبیعی رد میشود
کلسیم در این استان به خصوص در شمالشرق و
جنوب ،لرستان را در زمره یکی از تولیدکنندگان
مهم و بزرگ این ماده در کشور قرار داده است.
این مسئول قرار داشتن  70درصد معادن استان در
عرصههای منابع طبیعی را به عنوانی چالشی برای
این حــوزه مطرح میکند و میگویــد 90 :درصد
درخواستهای ما در ســال گذشته از طرف منابع
طبیعی رد شده اســت و به طور حتم این سازمان
دستورالعمل خودش را دارد.

02123023914

افتتاح اولین مرکز
رادیوتراپی استان
در خرمآباد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان از افتتاح
اولین مرکــز رادیوتراپی با حضور وزیر بهداشــت در
خرمآباد خبر داد.
«پیمان آسترکی» به ایسنا گفت :اولین مرکز رادیوتراپی
لرستان در خرمآباد به صورت رسمی افتتاح میشود و
به صورت دولتی به شــهروندان لرستانی خدمات ارائه
خواهد داد .در این مرکز بیماران سرطانی که تومور آنها
نیاز به اشعه درمانی دارد پذیرش میشوند و با راهاندازی
آن از اعزام بیماران به دیگر استانهای کشور جلوگیری
خواهد شد.
آســترکی افزود :البته در حال حاضر این مرکز به طور
غیررسمی خدمات ارائه میدهد.
این مســئول با اشــاره به اینکه بیمارســتان شهید
بروجردی نیز آماده افتتاح اســت و به محض تحویل
این بیمارســتان به دانشــگاه ،تجهیز و افتتاح خواهد
شــد ،اظهار کرد :این بیمارســتان جنرال بوده و برای
راهاندازی هر تخت آن یک میلیارد تومان هزینه شده
است.

استاندار :با رونق خطوط ریلی و جادهای ،سرمایهگذاری در استان توجیهپذیر خواهد شد

لرستان است.
بهارونــد میافزاید :بنســرخ ،ریواس،
رازیانه ،مریمگلی ،آویشن ،گلگاوزبان،
مورد ،موسیر ،کاسنی ،شــیرینبیان،
بابونه ،چای کوهی ،مرزه ،ختمی ،کنگر،
خارشــتر ،گون ،بارهنــگ ،گزنه ،پونه
کوهی ،پنیــرک ،خارمریــم ،میخک،
کرفس کوهی ،بنه ،شبدر قرمز و شنگ
در فهرست این گونههای خاص استان
قرار دارند.
وی میگویــد :از میان  8هــزار گونه
گیاهی دنیا تعــداد  2هزار و  500گونه
آن در رویشــگاههای بومی لرســتان
قرار دارد کــه بخش عمــدهای از این
گونهها دارویی هستند .پراکنش تولید
گیاهان دارویی در ســطح شــهرهای
الیگــودر ز ،کوهدشــت ،خر مآبــا د،
پلدختــر ،چگنــی ،دلفان و سلســله
است.

مدیــر باغبانــی جهــاد کشــاورزی
لرســتان عنوان میکند :لرســتان با
تولیــد دارو از این گیاهــان و با وجود
بازاریابی و برندسازی مناسب میتواند
ســهم مناســبی از بازارهای پرکشش
بینالمللی را به خــود اختصاص دهد.
باید میزان تولید گیــاه دارویی در حد
مزرعه باشد تا پس از اینکه بذر و نهال و
قلمه برای کشاورز فراهم شد و محصول
به مرحله تولید رســید ،بتوان آن برای
مرحله صنعتی شدن آماده کرد.
وی ادامه میدهد :ایجــاد مزرعه برای
تولید گیاهــان دارویی بــه این علت
صورت میگیرد تا به کشاورز یاد بدهیم
چطور میشود از مزارع طبیعی استفاده
کرد و با ایــن روش از تخریب و ویرانی
طبیعت جلوگیری به عمل میآید .در
این زمینه باید آگاهسازی صورت بگیرد
تا در حــد تواناییهای تولیــد از منابع
طبیعی ،برداشت شده و به گیاه فرصت
رشد دوباره داده شود.
این مســئول تاکید میکند :شــرایط
خاص رویش گیاه دارویی در لرســتان
و ظرفیتهــای موجــود میتواند این
اســتان را به قطب تولید گیاه دارویی
تبدیل کــرده و اشــتغال خیل عظیم
فار غالتحصیالن بخش کشــاورزی را
موجب شود.

مدیر باغبانی جهاد کشــاورزی
لرســتان:از میان  8هــزار گونه
گیاهی دنیا 2 ،هزار و  500گونه آن
در رویشــگاههای بومی لرستان
قرار دارد و پراکنش تولید آنها در
شــهرهای الیگودرز ،کوهدشت،
خرمآباد ،پلدختر ،چگنی ،دلفان و
سلسله است

گزارش تصویری

عکس :ایرنا

بازدید نماینده ولی فقیه
و استاندار از 2طرح ملی
راهسازی

فاطیما محمدی

خرمآباد  -خبرنگار

راهآهن خرمآباد – دورود  -اراک و آزادراه
بازدید خرمآبــاد  -اراک از جملــه پروژههــای
راهسازی مهم در لرستان به شمار میروند
که با اتمام و بهرهبرداری از آنها میتوانیم شاهد گوشهای
از رونق اقتصادی و توســعه در اســتان باشیم .آیتاهلل
«سیداحمد میرعمادی» نماینده ولی فقیه در لرستان
به همراه «هوشنگ بازوند» استاندار لرستان و جمعی از
مسئوالن استان از  2پروژه راهسازی استان بازدید و از
نزدیک روند عملیات اجرایی این دو پروژه بررسی کردند.
 68کیلومتر خط ریلی خرمآباد -دورود

اســتاندار لرســتان در بازدید از پروژه ریلی خرمآباد-
اراک با اشــاره به اینکه لرســتان با اتصــال خطوط
ریلی خرمآبــاد -اراک در کریدور شــمال به جنوب
قرار میگیــرد ،گفت :پــروژه ریلی خرمآبــاد -اراک
بیش از  114کیلومتر طول دارد کــه از این مقدار 68
کیلومتر آن در حوزه اســتحفاظی لرستان قرار گرفته
است.
«هوشنگ بازوند» میافزاید :قرارداد منعقد شده برای
این پروژه ریلی به میزان  1200میلیارد تومان است که
در حوزه لرستان کار به صورت کامل اجرایی میشود و
بیش از  3500شغل به صورت مستقیم ایجاد میکند.
طی پیشبینی و برنامه ریزیهای صورت گفته از سوی
وزارت راه و شهرسازی و سرمایهگذار پروژه سال  97این
پروژه به بهره برداری خواهد رسید.

 135کیلومتر طول آزادراه خرمآباد -اراک

بازوند با اشاره به آزادراه خرمآباد -اراک اظهار کرد :این
پروژه نیز از سال  93آغاز شــده است و حجم عملیات
خاکبــرداری و خاکریزی آن  42میلیــون مترمکعب
اســت که  30میلیون متر مکعب آن خاکبرداری و 12
میلیون متر مکعب آن نیز خاکریزی اســت .این پروژه
 135کیلومتر طول دارد کــه  67کیلومتر آن در حوزه
استحفاظی خرمآباد قرار گرفته است .قطعه بعدی پروژه
 32کیلومتر اســت که از کیلومتر  68آزادراه شروع و تا
 100کیلومتری ادامه دارد .بخش بعدی آن  20کیلومتر
طول دارد که از  100تا  120کیلومتری آزادراه قرار دارد.
قطعه نهایی این طرح نیز بــا  15کیلومتر طول از 120
کیلومتری آزادراه آغاز و تا پایان ادامه دارد .بازوند با بیان
اینکه  25کیلومتر از اجرای پروژه باقیمانده است ،بیان
میکند :در حال حاضر  17کیلومتر از این  25کیلومتر
در حال اجراســت و امیدواریم تا پایان سال جاری 15
کیلومتر را تحویل دهیم و به بهرهبرداری برسانیم.
توسعه اقتصادی و گردشگری در استان

استاندار به توسعه اقتصادی و گردشگری استان با اتمام
خطوط ریلی و جادهای در استان اشاره و بیان میکند:
با اتصال خطوط ریلــی خرمآباد بــه اراک به کریدور
شــمال به جنوب یکی از اصلیترین شروط توسعه هر
منطقه و استان نیز در لرستان برطرف میشود .با توسعه
زیرساختها تحول بزرگی در اقتصاد و بخش گردشگری
اســتان به وجود میآید و میتوان به آینده و توســعه
استان امیدوار بود زیرا با رونق خطوط ریلی و جادهای
سرمایهگذاری در استان توجیهپذیر خواهد شد.

پیشرفت  27درصدی راه آهن خرمآباد -اراک

مشاور کارفرمای پروژه راهآهن خرمآباد -اراک هم در
این باره اظهار کرد :پروژه راهآهن لرستان بیش از 114
کیلومتر طول دارد و عملیات اجرایی آن در بیش از 65
درصد از سطح پروژه در حال انجام و اجرایی شدن است.
«روحاهلل رحیمی» افزود :به دلیل کوهســتانی بودن
منطقه لرســتان در اجرای این پروژه در حوزه لرستان
 14کیلومتر تونــل و چهار کیلومتر پــل خاص ایجاد
میشود و در حال حاضر از پیشرفتی بالغ بر  27درصد
برخوردار اســت .اعتبار این پروژه هزار میلیارد تومان
است که بر اساس برآوردهای انجام شده  3هزار میلیارد
تومان برای اتصال راهآهن خرمآباد به جنوب نیاز است.
این مســئول عنوان کرد :در حال حاضر  1300نفر به
صورت مستقیم در اجرای پروژه مشغول به کار هستند
و  5هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم مشغول به کار
شدهاند.
راه آهن و آزادراه ،کلید توسعه استان

آیتاهلل «ســید احمد میرعمادی» نماینده ولی فقیه
در لرستان نیز در بازدید از پروژههای راهسازی استان
اظهار کرد :پروژه راهآهــن و آزادراه دو پروژه کلیدی و
اساسی برای توسعه و پیشرفت در استان هستند که در
لیست پروژههای ملی قرار دارند .تکمیل و بهرهبرداری
از این پروژهها در راستای توسعه و رونق اقتصادی استان
نقش بسزایی خواهد داشت .این دو پروژه سبب توسعه
اقتصادی ،پیشــرفت منطقه و ایجاد اشتغال در استان
میشوند و موضوع مهم صرفهجویی در زمان ،هزینه و
حمل و نقل در این پروژهها تعبیه شده است.

آیتاهلل «سیداحمد میرعمادی» نماینده
ولیفقیه در لرستان و «هوشنگ بازوند»
استاندار لرستان از  2طرح ملی راه آهن
خرمآباد  -دورود و آزاد راه خرم آباد
 اراک بازدید کردند .پروژه راهآهنلرستان  ۱۱۴کیلومتر طول دارد و عملیات
اجرایی آن در  ۶۵درصد از سطح پروژه در
حال انجام است.
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آموزش و پرورش
ارتقای  6پلهای آموزش و پرورش
لرستان در جایگاه کشوری
مدیر کل آموزش و پرورش لرســتان در جلسه شورای آموزش
و پرورش از ارتقای  6پلهای این اداره و رســیدن به جایگاه 26
کشوری خبر داد.
به گزارش همشــهری «خدانظر دریکوند» با اعالم رشد 0/34
درصدی میانگین نمرات کتبی دانشآموزان سال سوم متوسطه
گفت :این ارتقای جایگاه در  10سال گذشته بیسابقه بوده است.
وی به کســب  45رتبه زیر هزار در کنکور سراســری از سوی
داوطلبان لرستانی اشاره کرد و افزود:این آمار هم نسبت به سال
گذشته  10درصد رشد داشته است.
کسب 3مقام کشوری در مسابقات علمی  -کاربردی هنرجویان
هنرستانهای سراسر کشور ،رتبه اول مسابقات جوان خوارزمی
در رشــته آزمایشــگاه 6 ،رتبه کشوری در جشــنواره نوجوان
خوارزمی 5 ،رتبه برتر کشور در مسابقات قرآنی 6 ،رتبه برتر در
فراخوان پرسش مهر 5 ،رتبه برتر در مسابقات فرهنگی  -هنری
و  4رتبه برتر در تجارب برتــر تربیتی ،رتبه برتر در فعالیتهای
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،رتبه برتر کشور در خدمات
روانشناختی و مشاوره و کسب رتبه برتر کشور از سوی کمیته
فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرهم
از دیگر فعالیتهای فرهنگیان و دانش آموزان لرستانی بود که
این مسئول به آنها اشاره کرد.
دریکوند به وجود  231آموزشگاه مختلط در دوره اول متوسطه
اشاره و عنوان کرد :این مدارس در مناطق محروم و کم برخوردار
استان متمرکز شده و استان برای برقراری فرصتهای عادالنه
آموزشی و جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان روستایی و
محروم ناگزیر از ادغام برای ادامه فعالیت کار مدارس است .در
حال حاضر در سطح کشورنســبت دانشآموزان به معلم  17به
یک است اما در استان به خاطر شــرایط ،موقعیت جغرافیایی و
پراکندگی روستاها و مناطق عشایری این رقم  12به یک است.
مدیر کل آموزش و پرورش لرســتان با بیان اینکه هزار و 627
مدرســه غیردولتی در اســتان وجود دارد ،بیان کرد 3 :هزار و
 256کالس درس 58 ،هزار و  719دانشآموز و  17/5درصد از
دانشآموزان لرستان در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل
هستند.
این مســئول همچنین از وجود  138فضای آموزشــی بدون
اســتفاده خبر داد و گفت :ایــن فضاهای آموزشــی به دالیل
مختلفی از جملــه تخریبی بودن ،جانمایی نامناســب و  ...نیاز
به تغییر کاربــری دارند و انتظــار میرود شــورای آموزش با
تصویــب ایــن مصوبــه مشــکالت آمــوزش و پــرورش را
هموارتر کند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال

www.ostani.hamshahrilinks.org
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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

بهرهبرداری از مجتمع ورزشی شهید سبزیپرور در هفته دولت

مدیر دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان لرستان :نهایی شدن این پروژه بیش از یک میلیارد و نیم هزینه داشته است
محمد حافظی

وی میافزاید :مجموعه ورزشــی سبزیپرور در
صورت تکمیل شــدن  3ســالن در دست اجرا،
میتواند ظرفیت بســیار مناســبی برای توزیع
عادالنه امکانات ورزشی باشد .از تمام توان خود
برای نهایی شــدن و به بهرهبرداری رسیدن این
پروژه استفاده خواهیم کرد.

خرم آباد -خبرنگار

یکی از طرحهای نیمهتمام ورزشی
گزارش در خرم آباد مجتمع ورزشی شهید
ســبز یپرور اســت که عملیات
اجرایی آن در زمینی با مساحت  10هزار هکتار
آغاز شــد اما پس از گذشــت چند سال هنوز به
بهرهبرداری نرسیده اســت .نبود طرح جامع و
نیازسنجی نشــدن طرح ،از عواملی است که در
اجرای ناموفق آن نقش داشته است.

نبود طرح جامع

گالیههای شهروندان

«محســن صفری» از ســاکنان محله پشــته
حسینآباد میگوید :محله حســینآباد یکی از
محالت محروم محسوب میشــود که نیازمند
توجه و اهتمام ویژه مسئوالن است.
وی درباره مجتمع ورزشی شــهید سبزیپرور
اظهار میکند :مجتمع ورزشی شهید سبزیپرور
تنها مرکزی اســت که برای نوجوانان و جوانان
محله در نظر گرفته شده ولی بعد از چندین سال
از شــروع احداث به بهرهبرداری کامل نرسیده و
رشتههای ورزشی در آن متمرکز نشدهاند.
«عبــداهلل رفیعــی» یکــی دیگر از ســاکنان
میگوید :مســئوالن از کمبود فضاهای ورزشی
در محلهها و حتی مناطق شــهری اطالع کامل
دارند ،اما با شــروع به ســاخت و تکمیل پروژه
ورزشــی در هر محله یا منطقهای باید ســالها
در انتظار بهرهبرداری رســیدن آن بمانیم ،زیرا
همواره بهانههای مختلف بــرای توقف یا دیر به

عکس :همشهری

بهرهبرداری رسیدن پروژه عنوان میشود.
رفیعی بیان میکند :یکی از پروژههای اولویتدار
در محله محروم پشــته حســینآباد ،مجموعه
ورزشی شــهید ســبزیپرور اســت که پس از
گذشت چند ســال نیمه تمام باقیمانده و تنها
یک یا دو رشته ورزشــی در آن فعال است؛ آن
هم رشــتههایی که نتوانســتهاند در این محله
عالقمندان زیادی را جــذب کنند .باید بپذیریم
تنها نام مجموعه برای این مــکان باقی مانده و
خبری از تکمیل و بهرهبرداری از آن نیست.
تالش برای تکمیل مجموعه

مدیــرکل ورزش و جوانان لرســتان در این باره
میگوید :در حــال حاضر در مجموعه شــهید

سبزیپرور خرمآباد  3پروژه نیمهتمام وجود دارد.
یک پروژه از سوی اداره ورزش و جوانان و  2پروژه
نیز از سوی مسکن و شهرسازی در حال اجراست.
«علی یاور عزیزپور» عنوان میکند :این مجموعه
هنگام کلنگزنی و شروع عملیات اجرایی دارای
طرح جامع نبــوده که یکی از دالیــل تاخیر در
تکمیــل این مجتمع ورزشــی اســت .در حال
حاضر با برنامهریزیهای صورتگرفته در حال
ســاماندهی این وضعیت و تهیه طرح جامع آن
از سوی مشــاور ذیصالح هستیم .به طور حتم
با تحقق آن عالوه بر اینکه شاهد مشخص شدن
فضاهای کنونی خواهیم بود،شرایط برای ایجاد
فضاها و امکانات جدید در این مجموعه نیز مهیا
خواهد شد.

صدقات ۲میلیاردی مردم لرستان برای کمک به نیازمندان
لرســتانیها بیش از ۲۳
نیکوکاری میلیــارد و  ۲۱۹میلیون
ریــال در قالب صدقات به
نیازمندان کمک کردند .به گزارش مهر
«ســیدحمید علوی» معاون توســعه

مشــارکتهای مردمی کمیتــه امداد
امامخمینی(ره) لرستان با اعالم این خبر
و بیان اینکــه  ۲۳۳هزار و  ۵۴۱صندوق
صدقه کوچک ،متوسط و بزرگ در استان
نصب شده است ،گفت :صدقات مردم در

بخشهای درمان ،تامیــن هزینه های
زندگی ،جهیزیه ،مسکن مددجویی ،امور
تحصیلــی ،فرهنگــی و اشــتغال و
خودکفایی برای خانوادههای نیازمندان
هزینه شده است .علوی با اشاره به اینکه

مدیر دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان لرستان
هم یکی از دالیل اصلی به اتمام نرســیدن این
پروژه را نبــود طرح جامع بــرای اجرایی کردن
عنوان میکند و میگویــد :زمان اجرا ،کار بدون
برنامهریزی شروع شد به همین دلیل هدف نهایی
برای اتمام وجود نــدارد ،زیرا زمانی که پروژهای
بدون برنامهریزی و نیازســنجی اجرا و به اتمام
برسد قطعا بازدهی منفی به دنبال خواهد داشت.
«سجاد فالحنژاد» بیان میکند :البته این موضوع
فقط خاص این پروژه ورزشی نیست بلکه دغدغه
و مشکل اصلی بیشتر پروژهها در لرستان است.
به همین منظور در حال حاضر نیازسنجیهای
این پروژه و ســایر پروژههای دیگر نیز در دست
بررسی است.
وی تاکید میکند :از مجموع  4سالن موجود در
این مجموعه تاکنون یک ســالن به بهرهبرداری
رســیده و مورد اســتفاده قرار گرفته است .از 3
پروژه دیگر نیز اداره کل ورزش و جوانان مجری
یک پروژه و مســکن و شهرســازی نیز مجری
 2پروژه دیگر اســت .پروژه تحــت نظارت اداره
ورزش و جوانان در زیربنــای  1400متری و در
سال  91آغاز شده و در حال حاضر نیز بیش از 70

از ســالهای اخیر بــا بهرهگیــری از
شیوههای نوین و درگاههای الکترونیکی
جذب مشــارکتهای مردمی آسانتر
انجام میشود ،افزود :صندوقهای صدقه
کمیته امــداد یکی از راههــای جذب
مشارکتهای مردمی هســتند که در
اماکن مختلف شهری و روستایی ،ادارات

دفتــر سرپرســتی روزنامه همشــهری در لرســتان:
حمید مریــدی  -نشــانی :خيابــان معلــم -روبروي
بيمارســتان باختــر طبقــه بــاالي بانك صــادرات
33336848 - 33310253
تلفــن:

درصد پیشرفت دارد .این مسئول اظهار میکند:
نهایی شــدن این پروژه بیش از یــک میلیارد و
500میلیون تومان هزینه داشته و بنا داریم تا در
هفته دولت آن را به بهرهبرداری برسانیم.
فالحنــژاد با اشــاره بــه اینکــه اداره کل راه و
شهرسازی استان مجری ساخت یک سالن چند
منظوره و سالن پینگ پنگ است ،عنوان میکند:
عملیات اجرایی سالن پینگپنگ با  1600متر
زیربنا دارای  60درصد پیشرفت است که اعتبار
مصوب آن در سال گذشته 700 ،میلیون تومان
بوده ،اما تنها  40میلیون تومان از آن محقق شده
است .سالن چند منظوره نیز با  1930متر زیربنا،
 45درصد پیشرفت فیزیکی دارد .در حال حاضر
این پروژه پیمانکار ندارد .اعتبار مصوب شده این
پروژه نیز در سال گذشــته  200میلیون تومان
بوده اما هیچ مبلغی از آن محقق نشده است.
مدیر دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان لرستان
میگوید :در مجموعه ورزشی شهید سبزیپرور
چندین پروژه نیمهفعال هســتند .زمین چمن
فوتبال که در حال حاضر ،خاکی و زمین پینتبال
نیز دست مستاجر اســت ،نیمی از چمن زمین
گلف نیز اجرایی شده است.

مدیــرکل ورزش و جوانان لرســتان:
مجموعه ورزشی سبزیپرور در صورت
تکمیل شدن  3ســالن در دست اجرا،
میتواند ظرفیت بســیار مناسبی برای
توزیع عادالنه امکانات ورزشی باشد

و نهادها نصب و توزیع شده اند.
وی با اشــاره بــه اینکه کمیتــه امداد
تدابیــری را برای جلوگیری از ســرقت
از صندوق صدقات و سرعتبخشــی به
فرایند خدمترسانی مدنظر دارد ،بیان
کرد :نیکوکاران با استفاده از روشهای
الکترونیکــی و درگاههــای اینترنتی

میتواننــد در امور خدمترســانی به
نیازمندان و مددجویان ســهیم باشند.
این مسئول شــماره *۸۸۷۷*۰۶۶#
را بــرای پرداخــت کمکهــا از طریق
گوشیهای همراه به مردم نیکوکار اعالم
و از مشارکت عموم خیران در کمک به
محرومان و نیازمندان تشکر کرد.

صدای همشهری
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] .

قیمتگذاریهای دلخواه آرایشگاهها

به دلیل تعیین نشدن یک نرخ ثابت از ســوی اتحادیه ،آرایشگاهها هر مبلغی را که
میخواهند از مشتری میگیرند .باید دستورالعمل واحد و نرخ گذاری مشخصی برای
این صنف وجود داشته باشد تا هر کس به دلخواه نسبت به افزايش قيمتها اقدام نكند.
اکبری از خرمآباد

آب را هدر ندهیم

چرا هنوز برخی افراد نمیدانند که نباید قالی و فرشهای خود را با آب شــرب
توشوی فرشها وجود دارند
بشویند؟ کارگاههایی با عنوان قالیشویی برای شس 
که آب کمتری مصرف میکنند و از این طریق از اســراف جلوگیری میشود.
برخی هنوز خودرو خود را با آب شرب میشــویند در حالی که با بردن خودرو
به کارواش در مصرف آب صرفهجویی میشــود .لطفا رســانهها در این زمینه
فرهنگسازی کنند.
پناهی از خرمآباد

دستفروشان حق تردد عابران را ضایع نکنند

درست اســت که آمار باالی بیکاری ســبب افزایش دستفروشان شده ،اما آنها
هم باید بدانند که عابران حق تردد راحــت را دارند و پیادهروها برای آنها تعبیه
شده است.
پاکدل از خرمآباد

هزینه باالی باشگاهها

ثبتنام در کالسهای ورزشی هزینههای باالیی نیاز دارد و تامین این هزینهها
برای من که دو فرزند  10و 14ساله دارم دشــوار است .عالوه بر آن باید وسایل
ورزشی متناســب با آن رشــته را نیز برای فرزندانم بخرم .لطفا کمی به تعرفه
کالسها نظارت شود.
یک پدر از خرمآباد

بانوان کاراتهکای لرستانی
در مسابقات کشوری خوش درخشیدند

تجلیل
آزادگان شرکت برق لرستان
تجلیل شدند
مراسم تجلیل از آزادگان با حضور آزادگان شرکت توزیع اعم از شاغل و بازنشسته ،مدیر
کل بنیادشهید و امور ایثارگران اســتان حاج مراد روشنی ،قربانی مشاور استاندار در
امور ایثارگران ،سلیمانی معاون منابع انسانی شرکت و مدیر امورایثارگران ،معاونین
و مدیران شرکت برگزار شد.
به گزارش همشهری ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان در این مراسم اظهار
کرد :عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی مرهون رشادتها و جانفشانیهای
کلیه ایثارگران عزیز است.
«فریدون خودنیا» افزود :ما دفاع از خون شــهدا را ملکه ذهن خود کردهایم .شهدا و
آزادگان و جانبازان با حضور در خطوط مقدم جبهه و جنگ عالوه بر اینکه مرگ را به
ســخره گرفتند ،درسهای زیادی به ما آموختند تا هیچگاه آنها را از یاد نبریم و آگاه
باشیم در کشوری زندگی میکنیم که قدمگاه شهداست و نقطه نقطه آن بوی خون
شهید و شهادت میدهد.
وی عنوان کرد :ما باید پیامرسان شهدا به نسلهای بعدی باشیم تا بدانند که کشور
ایران اسالمی در برهه حساسی از زمان با اهدای خون عزیزان خود نمادی از استقامت،
پایداری ،عزت و کرامت را در مقابل کلیه ایادی کفر به نمایش گذاشتند و در این عرصه
سربلند شده و راه شهیدان را به آیندگان تقدیم میکنیم.
خودنیا با بیان اینکه شــرکت توزیع برق لرستان طی یکســال گذشته نه تنها کلیه
دستورالعملهای وزارت نیرو و شرکت توانیر را در خصوص ایثارگران اجرایی کرده،
بلکه عالوه بر آن اقدامات موثری در زمینههای مالی و فرهنگی به انجام رسانده است
اظهار کرد :ما مفتخریم که یک سوم نیروهای رسمی شــرکت از خانواده ایثارگران
هستند که به منظور تجلیل از آنها حتی پا را از بخشنامهها و آییننامهها فراتر گذاشته
و فعالیتهای بیشــتری را در جهت تقدیر از این عزیزان انجــام دادهایم ،زیرا اعتقاد
داریم تمامی اقدامات ما برای تکریم خانواده ایثارگران در مقابل رشــادتهای آنان
بسیار ناچیز است.
اختصاص یک میلیارد و  460میلیون تومان به امور ایثارگران و آزادگان

«مراد سلیمانی» معاون منابع انسانی و مدیر امور ایثارگران شرکت برق نیز ضمن ارائه
گزارش مختصری از اجرای دستورالعملها و بخشنامه در راستای تکریم و تجلیل از
ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در ســال  95اجرایی شده بود ،عنوان
کرد :ارزش و جایگاه آزادگان بســیار فراتر اســت از آنچه در ذهن ما خطور میکند.
در جامعهای که رهبرش جانبــاز و از خانواده ایثارگران باشــد ،تکلیف بر ایثارگران
روشن و مبرهن اســت و باید ســعی کرد که فرهنگ ایثارگری در جامعه گسترش
پیدا کند.
وی تاکید کرد :اجرای دقیق دســتورالعملهای تجلیل از ایثارگران ،اعزام همکاران
ایثارگر و بسیجی به مناطق جنگی جنوب در قالب کاروان راهیان نور ،اعزام جانبازان
باالی  25درصد به مشهد مقدس ،نشست مدیر عامل با خانواده های شهدا و تجلیل
از آنها با اهدای هدیه و لوح به مناسبت روز شهید در  22اسفندماه  95با حضور مدیر
کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ،نشســت مدیر عامل با آزادگان و اهدای لوح
تقدیر و هدایا به آنها از جمله این اقدامات بوده اســت .برقدار کردن گلزار شــهدای
سراسر استان و روشــنایی معابر آنان به ارزش  460میلیون تومان ،تامین روشنایی
روستای ســراب یاس به ارزش  60میلیون تومان ،اعزام خواهران بسیجی به اردوی
زیارتی قم ،اعزام  40نفر از برادران ایثارگر بــه اردوی زیارتی قم هم از دیگر اقدامات
بوده است.
ســلیمانی با بیــان اینکــه مجمــوع هزینههای انجــام شــده بــرای ایثارگران
و آزادگان در ســال  95یک میلیــارد و  460میلیــون تومان بوده اســت ،افزود :از
مجموع  336نفر از پرســنل رســمی شــرکت  126نفر جزو خانــواده ایثارگران
هستند.

مسابقات قهرمانی چند جانبه بانوان کیوکوشین کاراته دو ماتسویی
خبر
ورزشی به میزبانی لرستان در دورود و با حضور جمعی از مسئوالن ورزش
بانوان استان و نایب رئیس کیوکوشین ماتسویی ایران برگزار شد.
به گزارش همشهری ،در این دوره از رقابتها بیش از  200فایتر از شهرستانهای
خرمآباد ،دورود ،الیگودرز ،بروجرد ،کوهدشــت ،تهران ،کرمانشــاه و بوشــهر
در تمامی ردههای ســنی و کمربنــدی در دو بخش کاتا و کومیته در ســالن
کامیونداران دورود به رقابت پرداختند.
در پایان این رقابتها تیم لرستان با کســب  28مدال طال 27 ،نقره و  22برنز و
در مجموع با کسب بیشترین مدال مقام نخست مسابقات را از آن خود کرد .تیم
تهران مقام دوم و تیم بوشهر مقام سوم این دوره از مسابقات را به دست آورد.
نفرات برتر این رقابتها در بخش کاتا و کومیته به شرح زیر اعالم شدند:
در بخش کاتا ،مدال طال :مائده محمودیفر ،کوثر رامشینی ،مینا مومن ،نگین
پژوهنده ،فاطمه رحمتی مقدم ،کیمیا شبان زاده ،مریم مالمیر و زهرا یگانه.
مدال نقره :پریا جلیلیان ،فاطمه عمارتی ،فاطمه علیمی ،ســما واحدی ،سیما
موسوی ،زینب محمودی و مریم فاطمی.
مدال برنز :فاطمه کشوری ،فاطمه آقایی ،آتنا آهنگر ،زهره شاه منصوری ،هستی
حاجی حاجی ،مرضیه محمدی و مبینا ورمزیار.
در بخــش کومیته ،مدال طال:محدثــه وحدتی ،هانیه درویــش ،طاها پیمان،
یکتا خجســته ،زهرا پاکزاد ،فاطمه امیــری ،لینا برزگر ،فاطمــه لریایی ،نگار
اسعدی ،مهنا ورمزیار ،مریم جعفری ،ســارینا کولیوند ،سیما موسوی ،مرضیه
محمدی ،سحر مالمیر ،مهکامه یوســفی ،سما واحدی ،نیلوفر ماهرو بختیاری،
مائده قالوندی ،نگین گودرزی ،مریم هادیان ،مهدیه یاراحمدی ،امیرحســین
احمدی(خردساالن) ،مهال فرخی ،زهرا یگانه ،مریم مالمیر ،سارینا امیدی ،مبینا
مومن ،مهدیه نادری نژاد ،مهیار اسعدی ،نگین نصیری و آیدا نجم.
مدال نقره :نازنین زهرا احمدپور ،ثنا عبدلی ،عادل سرلک(خردساالن) ،نازنین
رشید فرزانه ،فاطیما بساطی ،اسرا نیازی ،نیوشا نظری ،ثنا نیک آبادی ،فاطمه
شریعتی فر ،آیدا شکری ،آرزو دالوند ،هانیه جمشیدوند ،فاطمه آقایی ،مرجان
پژوهنده ،نوشین رومیانی ،پردیس عباسی ،هستی اسدی ،یاسمن بابایی ،سیده
اسما ســهرابی ،محبوبه دالوند ،مرضیه توکلی ،زهرا ســیفی ،کیمیا کشوری،
مهدیس احمدوند ،تــارا نصیری ،مرجان رخ گویی ،ســپیده آزاد بخت و زینب
چگینی.
مدال برنز :شقایق خزایی ،ســوگند کیان منش ،کیانا شکری ،سارا پناهی ،یلدا
سرلک ،نیکا سجادی ،حنانه السادات هاشمی ،نسترن فرامرزی ،مریم یاراحمدی،
فائزه مرادیان ،طناز رومیانی ،زینب صادقی ،نازیال رفیعی ،ســمانه آقایی ،زهرا
بابایی ،پریا جلیلیان ،مبینا ورمزیار ،پگاه عینی ،الهه پازدار ،یاسمن بهاروندی،
نرگس معماری و مریم فاطمی.
در پایان مسابقات کیوکوشین ماتسویی دو ایران حکم اخالق به «ماندانا نوری»
مربی تیم کوهدشت اهدا و «آرزو دالوند» به عنوان برترین فایتر معرفی شد.
شیهان شیرین خلیلیان نایب رییس کیوکوشین ماتسویی ایران ،شیهان طاهره
خادمی ،شیهان ســرور ولی پوریان فرد ،مریم جعفری ،سمیه نصیریان ،سحر
بنی احمد ،صبا فالح ،فاطمه خسروی ،مهتاب جاپلقی ،فاطمه جاپلقی ،ماندانا
نوری ،نرگس مردانی ،سیده فاطمه ســهرابی ،فرزانه قوامی ،مرضیه محمدی،
مبینا یوسفی ،رویا ترابی ،محبوبه دالوند ،فرشته شهبازی ،فاطمه سپهری ،زهرا
یگانه ،صبا ساکی ،عاطفه فیضی ،حدیث مهرشاد و حدیث نوروزی داوران این
دوره از مسابقات بودند.
دوســتار روزبهانی ،نگین گودرزی و حدیث نوذری (بروجــرد) ،ماندانا نوری
(کوهدشت) ،صبا فالح و فاطمه خسروی (تیم دورود) ،مهتاب و فاطمه جاپلقی
(تیم الیگودرز) ،مریم جعفری ،سحر بنیاحمد ،فرشته شهبازی و فاطمه سهرابی
(تیم خرم آباد) مربیان تیمهای شرکتکننده از لرستان بودند.

