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نماینده پلدختر در مجلس :

دولت کسبه سیل زده  پلدختر را 
مورد حمایت قرار دهد

 انتقاد به وزیر صنعت در عدم توجه به مغازه داران

 شنبه 18 خرداد ماه  1398شماره  37 سال سوم 4 صفحه قیمت: 1000 تومان
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داشتن سرپناه؛
مهم ترین مشکل سیل زدگان پلدختر لرستان

 روابط عمومی شرکت توزیع برق  لرستان

در مناطق سیل

دولت کسبه سیل زده  پلدختر را 

 انتقاد به وزیر صنعت در عدم توجه به مغازه داران

شهروندان گرایم؛

ساعات اوج مصرف برق 

در تابستان بعد ازظهرها از 

ساعت 13 الی 15 و شب ها 

از ساعت  ۲1 الی ۲3 می باشد.

 لذا به خاطر جلوگیری از خاموشی های 

ناخواسته و کمک به اقتصاد خانوار در این 

ساعت از وسایل برقی پر مصرف استفاده نکنیم.

شهروندان عزیز؛
عالمــت بخــش انتهایــی خــط گاز اســت کــه رگوالتــور بــر روی 
آن نصــب و گاز یــک یــا چنــد مشــترک را تامیــن مــی کنــد. در 
صــورت نیــاز بــه تعمیــر و یــا ســاخت و ســاز و یــا تخریــب دیوار 
ــا اقدامــات  ــد ت ــا امــداد گاز تمــاس بگیری ــده علمــک ب نگهدارن

الزم انجــام شــود.
تلفن امداد گاز در سراسر کشور شماره ۱۹۴ است 
هرگــز از علمــک بــه عنوان تکیــه گاه یا پایــه باربــر و نگهدارنده 

و جهــت باال رفتــن اســتفاده نکنید.

ــر بیــش  ــا قبــل از رگوالتــور ۲۴۰ براب توجــه: فشــار گاز علمــک ت
از فشــار گاز در داخــل ســاختمان بــوده و در صــورت بــروز ســانحه 

بســیار خطرآفریــن اســت.

 روابط عمومی شرکت گاز لرستان
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داشتن مسکن و ســرپناه مناسب برای ادامه 
زندگی،  مهمترین مشــکل و دغدغه ای که 
ســیل زدگان پلدختری را در بالتکلیفی قرار 

داده است .
یک شــهروند ســیل زده پلدختری ســاکن 
کمپ ورودی شــمالی شــهر پلدخترگفت: 
منازلمســکونی ما در ســاحلی شمالی شهر 

پلدختر بوده که در جریان وقوع سیل ۱۲
فروردین ماه سال جاری تخریب شده و ما از 
آن زمان تا کنــون در زیر چادر ها در ورودی 
شمالی شهر اسکان داده شده ایم و با گذشت 
بیش از 60 روز همچنان منتظر رفع تکلیف و 

ایجاد سرپناه برای خود هستیم .
مریــم جودکی در گفت وگو بــا خبرنگارایرنا 
پلدختراظهار داشــت: مسووالن می گویند ما 
دیگر نمی توانیــم خانه های خود را در محل 
زندگی قبلی احداث کنیم و قانون آن را حریم 
رودخانــه می داند با توجه به اینکه هر قانونی 
چندین تبصره پشــت آن است می خواهیم 
بدانیم آیا اگر زمین های مــا حریم رودخانه 
اســت چرا از ابتدا مجوز ســاخت و پروانه به 

ما دادند.
این شــهروند پلدختری گفت: اگر منازل ما 
حریــم رودخانه بود چرا قبــل از منازل ما ، 
پارک و تیبل شــهرداری بود ما از مسووالن 
شهرستان، فرماندار ، شهردار و نماینده مردم 
در مجلــس گله مندیم که از حق و حقوق ما 

دفاع نمی کنند.
جودکــی اضافه کــرد: برخی مســووالن در 

واقع دلسوزانه دلســوز اند اما برخی نیز ابراز 
بی اعتنایی نسبت به مشکالت ما دارند، ما زیر 
چادر ها با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم 

می کنیم.
وی افزود :اگر دولت ،ســد و دیواره ساحلی را 
محکم تر و با ارتفاع بیشــتر احداث می کرد، 
به طور قطع ساحلی شمالی با بحران سیل و 

طغیان رودخانه کشکان مواجه نمی شد.
وی تصریح کرد: ما مطیع قانون هســتیم، اما 
انتظار مــی رود، برای قــرار گرفتن زمین ها 
و محــل منازل مســکونی ما تنهــا نظر یک 
کارشناس بسنده نشود و کارشناسانه متعدد 
از استان های مختلف کشور روی تعیین مسیر 

حریم رودخانه در پلدختر نظر بدهند.
 این شهروند ســیل زده پلدختری افزود: بر 
اســاس قانون از زمین یک نفــر ۵۰۰ متر از 
زمین شخص سیل زده  دیگر  در برخی موارد 
تنها ۱۰ متر حریم رودخانه زده شده که این 

عادالنه نیست.
وی افزود: یکســری زمین هایی برای احداث 
منازل جدید مسکونی ما در نظر گرفته شده 
که ارزش آن بســیار پایین تــر از زمین های 

خودمان است.
 وی افزود: بنیاد مسکن مبلغ ۶ میلیون تومان 
بالعوض برای هــر نفر برآورد کــرده که به 
حســاب برخی ها واریز شده به حساب برخی 
دیگر هنوز واریز نشده که مبلغ بسیار ناچیزی 
اســت و حتی یکی از اسباب و اثاثیه زندگی 

از بین رفتــه ما را نمی تواند این مبلغ تهیه و 
خریداری کرد .

یکــی دیگــر از چادرنشــینان ســیل زده 
پلدخترگفت :با همســر و 2 فرزند زیر چادر 
زندگــی مــی کنم بــه جهت اینکــه منزل 
مسکونی که اجاره نشین پدر شوهرم بودم به 
همراه هفت دهنه مغازه تحت تاثیر سیل قرار 

گرفته و مکان و مسکنی برای زندگی ندارم.
الهه امیــری در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
پلدختر اظهار داشت: منزلی که در آن زندگی 
می کردم در جریان ســیل تا یک و نیم متر 
زیر آب رفته و کف آن از ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر 
بــه دلیل نشســت فرو رفته و تمام وســایل 

زندگی از بین رفته است .

وی افزود:اما اکنون کسانی که از کمپ بازدید 
می کنند به من می گوینــد اقالم توزیعی به 

شما تعلق نمی گیرد.
این شهروند سیل زده پلدختری اضافه کرد: 
ابتدا منزل و مغازه های پدرشــوهرم را بنیاد 
مسکن تعمیری ثبت کرده ، اما اکنون جلوی 
وام و تسهیالت ما را گرفته اند و می گویند در 
حریم رودخانه است برای همین جایی برای 
زندگی نــدارم و چادر ها را هــم می خواهند 

جمع آوری کنند.
امیری که چهار انگشــت دســت چپش باند 
پیچی شده بود با نشان دادن آن به خبرنگار 
ایرناپلدختر تصریح کرد: دســتم زیر چادر بر 
اثر کار با گاز پیک نیک ســوخته و عالوه بر 

گــرد و خاک و گرما با وجودی که شــوهرم 
دیابت دارد یخچال برای نگهداری انســولین 
نداریم، یخچالی که برای کمپ آورده اند مال 

بیمارستان است و کفاف نمی دهد.
 یک شهروند ســیل زده دیگر پلدختری که 
خــود را  وحید امیری معرفی کرد در گفتگو 
با خبرنگار ایرنا پلدختر اظهار داشــت: ساکن 
خیابان ساحلی شــمالی شهر پلدختر هستم 
که چهار طبقه خانه نوســازم در جریان وقوع 
سیل به طور کامل ازبین رفت و چیزی از آن 

باقی نماند.
 وی به چادرهای کمپ اشــاره کرد و گفت: 
تمام ساکنان این کمپ هنگام وقوع سیل تنها 
با یک دســت لباس تن خود در برابر ســیل 
فرار کردند و اکنون بیش از این چادرها جایی 
برای زندگی ندارنداما فرماندار و بنیاد مسکن 
هــر لحظه دنبــال جمع آوری ایــن چادرها 

هستند.
وی افــزود: تاکنون تکلیف زمیــن و منازل 
تخریب شده و از بین رفته ما مشخص نشده،  
۶ میلیون تومان به جای کرایه خانه به حسابم 
واریز شده که چون دردی را دوا نمی کند آن 

را برداشت نکرده ام .
امیری با اعتراض از نحوه توزیع اقالم خانگی 
گفت: اســامی افراد ســاکن چادرها وسیل 
زدگان اصلی داخل لیســت تهیه شده برای 
توزیع اقــالم خانگی نیســت در صورتی که 
اسامی برخی ها که ســاکن مناطق سیل زده 

نیســتند و یا در روستاها زندگی می کنند در 
بین این اسامی مشاهده می شود و مابا توجه 
به گرانی رهن و کرایه در بال تکلیفی هستیم.
مدیرکل بنیاد مســکن استان اصفهان گفت: 
اکیپی از این بنیاد به عنوان استان معین یک 
روز پس از ســیل ۱۲ فروردین ماه ۹۸ برای 
انجــام کارهای واحدهای مســکونی تخریب 

شده در پلدختر مستقر شد.
 غالم حسین خانی در گفتگو با خبرنگار ایرنا 
پلدختراظهار داشت: ســه هزار و ۵۰۰ واحد 
مسکونی در شهر پلدختر و روستاهای بخش 
مرکزی این شهرستان در جریان وقوع سیل 
تخریب شــده که از این تعــداد ۴۲۵ واحد 

احداثی و مابقی تعمیری هستند.
 وی افزود: با توجه به ارزیابی های انجام شده 
۴ هــزار و ۲۵۰ واحد ســیل زده تاکنون در 
پلدختر توســط بنیاد مسکن استان اصفهان 
تشــکیل پرونده دادند که به صورت احداثی، 

تعمیری،مالک و مستاجر می باشند.
 مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان گفت: 
واحدهای تخریبی در شهر سیل زده پلدختر 
می تواننــد ۵۰ میلیون تومان وام احداث، ۱۲ 
میلیون تومان بالعوض ســاخت، ۱۵ میلیون 
تومــان وام اســباب و اثاثیه و معیشــت و ۵ 
میلیون تومان بالعوض معیشت دریافت کنند.
 خانی خاطرنشــان کرد:ســقف تســهیالت 
برای واحدهای تخریبی در روســتاهای سیل 
زده پلدختــر ۴۰ میلیون تومــان، بالعوض 
ساخت۱۰ میلیون تومان، ۱۵ میلیون تومان 
وام معیشــت و ۵ میلیون تومــان بالعوض 

معیشت است.

فرماندار سلسله گفت: طراحی، نصب و راه 
اندازی ســایت BTS همــراه اول با صرف 
اعتباری بیــش از ۱۵۰ میلیــارد ریال در 
منطقه نمونه گردشگری کهمان انجام شد.

شریف خســروی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، با اشــاره به اینکه گردشگری یکی از 
مهمترین ظرفیت های شهرســتان سلسله 

است، اظهار داشت: رونق صنعت گردشگری 
در شهرســتان سلســله می تواند در کنار 
کشاورزی محور جدیدی برای فعالیت های 
اقتصــادی مردم و کســب درآمــد در این 

شهرستان باشد.
وی با بیــان اینکه رونق و توســعه بخش 
گردشگری در شهرســتان سلسله نیازمند 

فراهــم کردن زیرســاخت ها اســت، بیان 
کــرد: منطقــه نمونه گردشــگری کهمان 
یکــی از قابلیت های عمده شهرســتان در 
این بخش اســت که توجه به فراهم کردن 
زیرســاخت های موردنیاز گردشــگران در 
این منطقه، می تواند باعث رونق اقتصادی، 
کاهش فقر، درآمدزایــی و کاهش بیکاری 

در میان اهالی شود. خســروی با اشاره به 
اینکــه در ایام تعطیــل روزانه حدود ۱۰ تا 
۱۵ هزار گردشــگر از منطقه کهمان بازدید 
می کنند، ادامه داد: به منظور توســعه این 
قابلیت در اقدامی شایسته جهت رفاه حال 
و ایجاد امنیت بیشــتر برای گردشــگران 
منطقه، با پیگیری های فرمانداری، نماینده 

سلســله در مجلــس، معــاون هماهنگی 
و امور اقتصــادی اســتانداری و همکاری 
مجدانه مدیرکل شــرکت مخابرات لرستان 
و مجموعــه مخابرات شهرســتان، منطقه 
نمونه گردشگری کهمان از ابتدای روستای 
کهمان ســفلی تا پل خرکن به طول حدود 
پنــج کیلومتر به فیبرنوری تجهیز و ارتباط 

آنتن دهی اپراتور همراه اول در این مســیر 
برقرار شد.

وی با اشاره به پوشش مناسب و آنتن دهی 
منطقــه، افزود: با اجــرای این طرح اکنون 
کلیــه کوه های گرین تحت پوشــش آنتن 
دهی همراه اول قرار گرفته اند و دیگر نقطه 

کوری در این منطقه وجود ندارد.

داشتن سرپناه مهم ترین مشکل سیل زدگان پلدختر  
 

سایت BTS همراه اول در منطقه گردشگری کهمان سلسله نصب و راه اندازی شد

حاج نبی رضایی

مدیر عامل شرکت آریاگچ، مرکز آموزش علمی کاربردی و نماینده ایران خودرو شهرستان پلدختر

14 خرداد ؛ 
سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( 

تسلیت 

اماما حرمت اریان تو بودی
 تمام روح این سامان تو بودی

ز چشمم سیل اکش سرخ جاری است
 دلم سرشار از ارب بهاری است 
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مدیر عامل شــرکت گاز اســتان لرستان 
بــا بیان اینکه دقت در انــدازه گیری گاز 
و کاهــش هدر رفت گاز مســاله ای مهم 
برای شــرکت گاز اســتان لرستان است، 
این شرکت اقدام به افزایش دقت سیستم 
اندازه گیری توســط کنتورهای توربینی 
و تصحیــح کننده های الکترونیکی نموده 
است. مهندس لطفعلیان گفت: برای نیل 
به این هدف، شرکت گاز استان لرستان با 

شرکت توس ومتک که یکی از شرکتهای 
باتخصــص و تجربه در این حوزه اســت 
تفاهم نامه همکاری منعقد نمود و برخی 
تجهیزات طراحی شده توسط این شرکت 
را مورد اســتفاده قرار داد. وی افزود: در 
این راســتا شــهر دورود به عنوان نمونه 
انتخاب و تجهیزات مورد نظر در ایستگاه 
تقلیل فشــار این شــهر نصــب گردید و 
نتایج ناشی از تجهیزات جدید با گذشته 

مورد مقایسه قرار گرفت. لطفعلیان اظهار 
داشــت: اختالف حجم ســنجش پس از 
اصالح سیستم اندازه گیری رقمی حدود 
20 میلیــون متر مکعب اســتاندارد طی 
مدت یک ســال در شهرستان دورود بود 
که عدد بسیار قابل توجهی می باشد. وی 
خاطرنشان کرد: این روش بدلیل استفاده 
لحظــه به لحظه از منحنی کالبراســیون 
هرکنتور همواره اعداد نزدیکتر به میزان 

واقعی را محاســبه خواهد نمود و موجب 
کاهــش خطای ناشــی از انــدازه گیری 
می گردد. مدیر عامل شــرکت گاز استان 
از مسوولین ذیربط در سطح شرکت ملی 
گاز ایران درخواست نمود جهت محاسبه 
دقیقتر و رعایت عدالت در سنجش میزان 
مصرف این ســرمایه ملی استفاده از این 
سیســتم را مدنظر قرار داده و این امر در 
تصحیح کننده وارد گردد .اســتاندارد جدید کنتورهــای توربینی و 

فرماندار پلدختر گفت: شــتاب در توزیع کاالهای 
اساســی و لــوازم خانگی بین ســیل زدگان این 
شهرســتان در دستور کار دســتگاه های اجرایی 

است.
به گزارش خبرنگار فرهنگ لرســتان، علی سیف 
در نشست هماهنگی توزیع عادالنه لوازم خانگی 
سیل زدگان شهرســتان اظهار داشت: نشستی به 
منظور هماهنگــی برای توزیــع عادالنه اقالم و 
لوازم خانگی و اساســی بین سیل زدگان شهری 

و روستایی با حضور دستگاه های متولی در محل 
کمیته امداد شهرستان پلدختر برگزار شد.

 وی افزود: هدف از تشــکیل این نشســت ایجاد 
هماهنگــی الزم بین دســتگاه های متولی پخش 
لوازم خانگی در میان سیل زدگان بود تا این اقالم 

عادالنه توزیع شود.
 فرمانــدار پلدختر بیــان کرد: در این نشســت 
دقت در نحوه و شــتاب بخشیدن به توزیع اقالم 
بین خانواده های آســیب دیده از ســیل در شهر 
و روستای شهرســتان مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
 او اظهــار امیدواری کرد: در نخســتین فرصت 
بتوان با هماهنگی بیشــتر شــاهد این باشیم که 
بخشی از سیل زدگان که تاکنون موفق نشدند به 
اندازه نیاز خود این اقالم را تحویل بگیرند، آن را 

دریافت کنند.

 فرمانــدار پلدختر اضافه کرد: لوازم اساســی که 
از ســوی ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( و سایر 
ارگان ها بین ســیل زدگان پخش می شود شامل 
اقالمــی مانند یخچال، فــرش، اجاق، گاز و غیره 

است.



مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق لرستان 
گفت: سیل امســال ۱۱۰ پست هوایی وزمینی 
عمومی اســتان را تخریب کرد و به ۱۸۰ پست 

اختصاصی برق نیز آسیب زد.
به گزارش ایرنا، فریدون خودنیا روز شــنبه در 
جلســه امضای تفاهم نامه بازسازی شبکه های 
توزیع برق مناطق ســیلزده پلدختر و معموالن 
افــزود: در مجموع ۴۸۰ کیلومتر شــبکه برق 
استان تخریب و برق یکهزار و ۱۴۵ روستا قطع 
شــد. وی با بیان اینکه در نخســتین شب پس 
از وقوع ســیل برق مناطق شــهری و حساس 
وارد مدار شــد، اظهار داشــت: همچنین تعداد 
روســتاهای بدون برق در روز نخســت پس از 

سیل به ۶۷۰ روستا مورد کاهش یافت.
وی تصریح کرد: یکهــزار و ۱۹۰ میلیارد ریال 
خسارت سیل به شبکه های برق لرستان برآورد 
و تاکنون ۲۶۱ کیلومتر اصالح و احداث شبکه 

انجام شده است.
خودنیا گفت: در این راســتا بازســازی پایدار 
زیرســاخت های برق لرستان توسط مرکزی به 
عنوان اســتان معین و با اعتبــار ۲۱۰ میلیارد 

ریال انجام می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق لرستان 
افزود: ۱۰ هزار کیلومتر شــبکه متوسط و پنج 
هزار و ۸۶۱ کیلومتر شــبکه فشــار ضعیف در 
استان وجود دارد. خودنیا تصریح کرد: ۲ هزار و 
۷۱۵ روستای لرستان برق دار هستند و تعداد 

مشترکان بیش از ۶۲۵ هزار مورد است.

خبــــــر
فرماندار پلدختر: 

توزیع کاالهای اساسی بین سیل زدگان پلدختر

 شتاب می گیرد

䖝 احسان مهرابی
䖝 خبرنگار فرهنگ لرستان

䖝 یگانه مهرابی
䖝 خبرنگار فرهنگ لرستان

اســتاندار لرســتان از صدور بیمه نامه واحدهای 
احداثی مناطق سیل زده استان از سوی سازمان 
تامین اجتماعی و بدون دریافت هزینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ســید موسی خادمی 
در جلســه قرارگاه بازســازی و نوسازی مناطق 
ســیل زده استان که در سالن جلسات استانداری 
با حضور کمیته هــای مختلف این قرارگاه برگزار 
شــد، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی نسبت 
به صدور بیمه نامه واحدهای احداثی مناطق سیل 
زده استان بدون دریافت هزینه و همچنین نسبت 
به جواب استعالم های آنها ظرف ۴۸ ساعت آینده 

اقدام خواهد کرد.

وی بر لزوم تســریع در پرداخت تسهیالت بانکی 
بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان تاکید 
کرد و افزود: بنیاد مسکن با توجه به جدول توزیع
شهرستانی که ارائه داده با همکاری بانک ها این 

تسهیالت را پرداخت کند.
استاندار لرستان بیان کرد: همچنین بنیاد مسکن 
به افــرادی که مرحله اول مبلــغ دوره انتقال از 
اســکان اضطراری به دائم را دریافت و نسبت به 
جمع آوری چادرهای خود در سطح شهر و معابر 
عمومی اقــدام کرده اند با هماهنگی فرمانداری ها 

مرحله دوم این کمک ها را واریز کند.
خادمی ادامه داد: کاالهای اساسی نیز به کسانی 
داده شــود که چادرهای خود را در معابر عمومی 

جمع کرده اند.
استاندار لرستان تصریح کرد: واحدهای مسکونی 
و تجــاری پلدختر که در حریــم نبوده اما زمین 
آنها تخریب شده اســت و زیرسازی آن ها هزینه 
سنگینی دارد شناسایی شوند تا در خصوص آنها 

تصمیم گیری کنیم.
خادمی گفت: در این جلســه تصمیم گرفته شد 
که بنیاد مسکن به آســیب دیدگان سیل بهمن 
۹۷ خرم آباد تســهیالت بالعوض و معیشــتی را 

پرداخت کند.

استاندار مطرح کرد:

صدور بیمه نامه واحدهای احداثی 
در مناطق سیل زده لرستان

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان:

۲۹۰ پست برق لرستان 
بر اثر سیل آسیب دید

رحلت جانسوز امام خمینی)ره( تسلیت باد رحلت امام خمینی )ره( تسلیت باد

جمعیت هالل احمر شهرستان پلدختر شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر

افزایش دقت اندازه گیری کنتورهای توربینی و کاهش میزان هدررفت گاز در لرستان



4
 
 
 

 
 3 3 3
 3 7 7 3

 jamejampol@gmail com
 
 

امام جمعه پلدختر گفت: توزیع لوازم خانگی 
بین ســیل زدگان پلدختر هدفمند نبوده و با 

برنامه ریزی صورت نگرفته است .
به گزارش خبرنگارفرهنگ لرســتان، حجت 
االسالم سید محسن موسوی در خطبه های 
نماز جمعه پلدختر اظهار داشت: بیش از ۵۰۰ 
نفر حضوری تلفنی یا چهره به چهره در رابطه 
با نحوه توزیع اقالم خانگی بین سیل زدگان با 
نهاد امامت جمعه پلدختر سوال پرسیدند که 

بر حسب وظیفه پاسخگویی آنها بودیم.
 وی افــزود: به نظر می رســد موضوع توزیع 
اقالم خانگی بین سیل زدگان در پلدختر نیاز 
به شــفاف سازی دارد و باید این مسئله برای 

مردم در جهت رفع شبهه تشریح شود .
امــام جمعه پلدختر گفت: یــک منبع توزیع 
اقالم در پلدختر بنیاد برکت، ســتاد اجرایی 
فرمــان حضرت امام خمینی )ره( اســت که 
دولت و حاکمیت باید از این لحاظ در زمینه 

توزیع اقالم پاسخگوی مردم باشد.
 وی افزود: اقالم اساســی بنیاد برکت و ستاد 
اجرایی حضرت امام که به دستور مقام معظم 
رهبری و ولی امر مسلمین تهیه و به پلدختر 
ارسال شده شــامل چند قلم اساسی زندگی 
برای سیل زدگان اســت که تاکنون در شهر 

پلدختر توزیع نشده است.
کرد:  خاطرنشــان  موسوی  االســالم  حجت 
اولویت توزیع این اقالم، در روســتاهای سیل 
زده پلدختر بوده و در برخی روســتاها توزیع 
شــده و حق مردم پل دختر اســت و به طور 
قطع با اولویت سیل زدگان، بین مردم توزیع 

می شود.
وی با بیان این که مردم ســیل زده پلدختر 
عجله و شــتاب نکنند افــزود: بنیاد برکت بر 

اساس لیســت بنیاد مسکن و حواله ای که از 
مرکز اســتان صادر می شود این لوازم را پس 
از طی پروســه ای بین ســیل زدگان توزیع 

می کند.
 امام جمعه پلدخترگفت: ستاد اجرایی فرمان 
امــام به طور قطع با مراجعــه به درب منازل 
تک تک ســیل زدگان با احترام لوازم اساسی 
را تحویل آنان خواهد داد گرچه ممکن است 
چند نفر امــروز و مابقی فردا لــوازم خود را 
دریافــت کنند اما به همه می رســد و مردم 

صبور باشند.
وی افزود: مردم پل دختــر مردمی با مناعت 
طبع باال، با نجابت، شریف و عزیز هستند اما 
در عین حال رنج دیده از سیل که انتظار می 
رود بنیاد برکت و ســتاد اجرایی حضرت امام 
در امر توزیع لوازم خانگی بین ســیل زدگان 
با انجام ســریع بروکراســی این امر تعجیل و 

تسهیل کنند.

 امــام جمعه پلدختر گفت: منابع دیگر توزیع 
اقالم توسط خیرین اتفاق می افتد که زحمت 
می کشــند لطف می کنند و ما دست آنها را 
می بوســیم و اقالم را بین مردم ســیل زده 

توزیع می کنند.
وی افــزود: ما نمــی توانیــم در کار خیرین 
دخالــت و به آنها امر و نهــی کنیم اما چون 
ایــن کار هدفمند نبود و بــدون برنامه ریزی 
صورت گرفته ممکن است یک نفر سیل زده 
پلدختــری از یک خیر چندین قلم یخچال یا 
کولر گرفته باشد و عده ای بی بهره و چیزی 

عایدشان نشده باشد.
 امام جمعه پلدخترگفت: بر این اساس ،انتظار 
می رود خیرین ضمن تداوم این امر در کمک 
به مردم ســیل زده پلدختر و معموالن توزیع 
لــوازم را با هماهنگی دســتگاه اجرایی انجام 
دهند تا مشخص شود نیاز بیشتر یک منطقه 
چه چیزی است که بر اساس آن توزیع کنند.

امام جمعه پلدختر :

توزیع لوازم خانگی بین مناطق سیل زده 
پلدخترهدفمند نبوده است

نماینده مردم پل دختر در مجلس شورای 
اســالمی گفت: دولت کسبه مناطق سیل 
زده پلدختر را مورد حمایت خود قرار دهد 

تا شهر به حالت عادی برگردد.
ســید حمیدرضا کاظمی در گفت وگو با 
خبرنگار فرهنگ لرســتان  اظهار داشت: 
خسارات ناشی از سیل به کسبه و اصناف 
از 2 ناحیه اســت یکی محل کســب که 
مالکان مغــازه ها از تســهیالت بهره مند 

شدند اما  الزم است که جبران خسارت
و آسیب های سیل  به کسبه مستاجر نیز 

مورد توجه ویژه شود.
وی افــزود: در منطقه ســیل زده پلدختر 
بنیاد مسکن باید  به دو بخش مغازه های 
خسارت دیده و مســتاجرانی که وسایل، 
امکانات تجهیزات آنها مانند لوازم خانگی 
یا ســوپری و اقالم خوراکــی آنها نیز در 
جریان وقوع سیل از بین رفته توجه کند.

نماینــده مــردم پل دختــر در مجلــس 

شورای اســالمی با انتقاد از عملکرد بنیاد 
مســکن گفت: بنیاد مســکن باید عالوه 
برســاختمان های مغازه ها که در جریان 
ســیل تخریب شده خســارهای کسبه و 
مغازه دارانی را که مســتاجر بودند را نیز 

درنظر بگیرد .
وی افزود: مبلــغ ۴۰ میلیون تومان بنیاد 
مســکن هیــچ دردی از صنوفــی که در 
جریان وقوع ســیل خســارت میلیاردی 

متحمل شدند را دوا نمی کند.

 کاظمی انتقاد نیز به اداره صمت داشــت 
و خاطرنشــان کرد: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت متولی رســیدگی به امورصنوف 
آسیب دیده از ســیل در پلدختر است بر 
این اســاس وزیر به شهرستان سیل زده 
پلدختر دعوت شد و باید هرچه سریعتر به 
جبران خسارات کسبه سیل زده رسیدگی 

شود .
وی بــا بیان اینکه دولت برای کســبه ها 
خسارت دیده از ســیل در پلدختر برنامه 
ندارد، افــزود: با توجه به اینکه ۵۰ درصد 
خســارات جدی ناشی از ســیل متوجه 
اصناف شده است تا زمانی که صنوف کار 
و کاســبی  خود را راه اندازی نکنند مورد 
حمایت قرار نگیرند وضعیت و چهره شهر 

بحران زده پلدختر تغییر نخواهدکرد.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: بنابراین انتظار می رود در 
راســتای تغییر چهره شهر و برگشتن آن  
به حالت عادی دولت به اصناف سیل زده  

توجه ویژه ای داشته باشد .

نماینده پلدختر در مجلس :

دولت کسبه سیل زده  پلدختر را مورد حمایت قرار دهد
 انتقاد به وزیر صنعت در عدم توجه به مغازه داران

䖝 هما کریمیان
䖝 خبرنگارفرهنگ لرستان

شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر

 
 

پلیس ما باشید
سامانه ۱۹۷ 

پل ارتباطی مردم بانیروی انتظامی است
با ارائه پیشنهاد، انتقاد، شکایت و تقدیر خود در خصوص عملکرد پلیس ما 

را در تامین نظم و امنیت بهتر و آسایش بیشتر جامعه یاری نمایید.

دفترنظارت همگانی ۱۹۷فرماندهی انتظامی شهرستان پلدختر


