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رومشکان شهرستان 
 بدون ترمینال )پایانه(؟!

عارف خدائیان

به گــزارش خبرنگار هفته نامــه کلماکره در 
رومشکان، ترمینال یا پایانه مسافربری یکی از 
مکان هایی است که با جابجایی مسافران بیرون 
شهری نقش مهمی را در جهت خدمات رسانی 
به مردم ایفــا می کند و مطمئنــًا اگر چنین 
مکان هایی در شهر وجود نداشته باشد به طور 

حتم مشکالت بسیاری به وجود خواهد آمد.
بیشــتر مردم نیز به دلیل اعتماد و اطمینان 
از پایانه های مســافربری ، پرداخت کرایه های 
کمتر و امنیت بیشتر به پایانه های مسافربری 

رو می آورند.
بنا به درخواســت ها و اعتراض های مردمی به 
صورت ســرزده به سراغ ترمینال شهر چغابل 
رفتیم.اما در کمال تعجب متوجه شدیم چیزی 
به اسم ترمینال مسافربری یا ببخشید گاراژ در 

شهر چغابل وجود ندارد.
 در هر شــهری ترمینال آن، نشانگر فرهنگ 
و زندگی مردم و عملکرد مســئوالن آن شهر 
اســت. پس برای شهری که پایانه وجود ندارد 

چه چیزی باید تصور کرد؟
مســئوالن محترم! اگر چغابل اســم شهر در 
شهرستان رومشکان یدک می کشد چرا هنوز 

پایانه ندارد؟
نبود فضای استراحت برای مسافران و رانندگان

ترمینال باید وجود داشته باشد.
فضایی برای استراحت مسافر در فصل گرما و 
سرما باید وجود داشته باشد نه اینکه ، مسافر با 
در دست داشتن وسایل خود همان طور داخل 

خیابان یا پیاده رو ...
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 شهروند گرامی

شهـر با بـرق نبض 
می زند

ساعات اوج مصرف :

 13  الی  17
 21  الی  23

روابط عمومی و شورای فرهنگی دینی شرکت توزیع 
برق استان لرستان

متن کامل در 3

روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان

خروجی دودکش نباید در کنار کولر و یا زیر پنجره باشد، 
چراکه گازهای سمی وارد فضای خانه میشود.



خبــر

تشکیل شورای تخصصی چاپ و نشر در لرستان

به گزارش هفته نامه 
نیازی  کلماکره، رضا 
و  فرهنگی  معــاون 
کل  اداره  مطبوعاتی 
ارشــاد  فرهنــگ و 
اســتان  اســالمی 
اعالم  بــا  لرســتان 
گفت:  خبــر،  ایــن 
تقویــت نظــارت بر 
ها  چاپخانه  فعالیت 
و انتشارات استان از 
مهمترین الویت های 
فرهنگی اداره کل در 
ســال جاری است و 
در این راستا نیازمند 

بروز رسانی اطالعات این حوزه هستیم.

نیازی، تصریح کرد: در آینده نزدیک شــورای تخصصی چاپ و نشــر استان با 
هدف ســاماندهی فعالیت های این حوزه تشکیل و ضمن بهره مندی از ظرفیت 
متخصصین و صاحب نظران فرهنگی اســتان، فعالیت  چاپخانه ها و انتشــارات 

استان ساماندهی می شود. 

وی افزود: معرفی تازه های نشر استان در فضای مجازی و رسانه ها و همچنین 
ایجاد کتابخانه یکپارچه مجازی نشر استان از دیگر برنامه های معاونت فرهنگی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با هدف تقویت فعالیت ها و حمایت از فعاالن 
نشــر استان است که می تواند عالوه بر معرفی این آثار به ارتقاء اقتصاد فرهنگ 

لرستان نیز منجر شود. 

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان در پایان خاطر 
نشان ساخت: تقویت ظرفیت صنعت چاپ استان و تامین نیازها و حل مشکالت 
چاپخانــه داران نیز مد نظر اســت و تالش می کنیم با احیاء اتحادیه مســتقل 

چاپخانه داران استان برخی از کاستی های موجود را مرتفع سازیم.

.....................................
بررسی راهکارهای تقویت شورای فرهنگ 

عمومی لرستان
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان لرســتان با هدف گفتگو پیرامون 
راهکارهای تقویت شورای فرهنگ استان با نماینده ولی فقیه در لرستان و امام 

جمعه خرم آباد دیدار کرد.

به گزارش هفته نامه کلماکره، احمد حســین فتایی مدیر کل مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان لرستان، در این دیدار که با حضور کارشناس دبیرخانه 
شــورای فرهنگ عمومی استان برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های 
نماینــده ولی فقیه در اســتان از فعالیت ها و برنامه هــای فرهنگی و هنری به 
خصوص شــورای فرهنگ عمومی، گفت: ایجاد کارگروه های تخصصی در ذیل 
شورا ضمن تقویت ُبعد پژوهشی آن، امکان بهره مندی از ظرفیت صاحب نظران 

و اندیشمندان استان را نیز فراهم می نماید.

دبیر شــورای فرهنگ عمومی اســتان تصریــح کرد: تبیین بیانیــه گام دوم و 
راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی دستور کارهای ثابت دبیرخانه شورا تا 
پایان سال  است و در کنار آن دستور کارهای دیگر نیز بنا بر وضعیت استان در 

دستور کار شورای فرهنگ عمومی قرار می گیرد.

حجت االسالم والمسلمین ســید احمدرضا شاهرخی نیز در این دیدار با تاکید 
بر جایگاه ویژه شورای فرهنگ عمومی در ترسیم فضای فرهنگی استان، گفت: 
موضوعات مطرح شده در شورا باید قبل از ارائه در جلسه اصلی به صورت فعالیت 
های پژوهشــی مورد کنکاش قرار گرفته و راهکارهای تحقق آن در شورا مورد 

بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

رییس شــورای فرهنگ عمومی لرستان در پایان خاطر نشان ساخت: مهمترین 
الزمه توســعه فرهنگ است و شورای فرهنگ عمومی اصلی ترین ابزار و امکان 
تقویت پایه های فرهنگ اسالمی و ایرانی در استان است که می تواند زمینه ساز 

توسعه همه جانبه باشد.

چهارمین جلسه کمیته هنری، نمایش و ادبیات 
دفاع مقدس اســتان با حضــور مدیران کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و حفظ آثار و ارزشهای 
دفاع مقدس لرستان  و کارشناسان برگزار شد.

به گزارش هفته نامه کلماکره، چهارمین جلسه کمیته 
هنری، نمایشی و ادبیات دفاع مقدس استان با حضور 
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی، معاونین هنری و 

فرهنگی و مدیر کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس 
استان و دیگر کارشناسان این حوزه برگزار شد.

احمدحســین فتایــی در این جلســه ضمن تبریک 
فرارســیدن دهه کرامت و والدت با سعادت امام رضا 
)ع( گفت: شــهداء برگــردن ما حق 
دارنــد و باید تالش کنیــم در روز 

قیامت شرمنده آنان نباشیم.

وی افزود: انقالب اسالمی ثمره خون 
پاک شهداء و ایثارگرانی است که در 
هشت سال دفاع مقدس با نثار خون 
پاک خود، بقای آن را تضمین کرده 
و ما امروز مفتخر هســتیم که ادامه 

دهنده راه آنان باشیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان لرســتان تاکید کرد: انتقال 
فرهنگ ایثــار و شــهادت و ارزش 
های دفاع مقدس به نسل نوجوان و 
جوان، مهمترین وظیفه دستگاه های 
فرهنگی است و ما این موضوع را در اولویت برنامه های 

خود قرار داده ایم.
فتایی سپس با تاکید بر اینکه نقش هنرمندان و اصحاب 

فرهنگ و رسانه استان در دوان دفاع مقدس، بی بدیل 
و کم نظیر بوده اســت، ادامه داد: همزمان با چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس، افزایش تولیدات فرهنگی و هنری 
این حوزه یک ضرورت اســت که نیازمند جمع آوری 
و ساماندهی مســتندات تخصصی بوده و امیدواریم با 
افتتاح باغ موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس اســتان 
محقق شود تا اصحاب فرهنگ و هنر در راستای تولید 

اثر با مشکالت کمتری مواجه باشند.

وی تصریح کرد: کنگره ملی 6300 شهید استان سال 
آینــده به میزبانی خرم آباد برگزار می شــود و برنامه 
ریزی الزم جهت اجرای برنامه های فرهنگی و هنری 

متناسب با این رویداد صورت پذیرفته است.

در بخش دیگری از این جلســه، مدیر کل حفظ آثار و 
ارزش های دفاع مقدس استان با تاکید بر اینکه شهداء 
بزرگترین هنرمندان تاریخ هستند، گفت: دفاع مقدس 
یک گفتمــان مردمی بود و ارزش های دفاع مقدس از 
آن مردمی است که در راه بقای اسالم و انقالب از جان 
و مال خود گذشــتند تا پرچم نظام مقدس جمهوری 

اسالمی برافراشته بماند.

حجت اهلل ناصرپور افزود: لرســتانی ها در دوران دفاع 
مقدس همواره اولین و خط شکن بوده اند و امروز در 

چهلمین سالگرد شکل گیری آن نیز باید برای حفظ 
آثار و ترویج ارزشــهای دفاع مقدس در کشور پیشگام 

باشند.

وی ابراز داشت: باید تالش شود تا نقش پررنگ و موثر 
لرســتانی ها در ابتدا، میانه و خاتمه جنگ به خوبی 
برای نسل جوان و نوجوان تبیین گردد و در این راستا 
کمیته های فرعی شورای هماهنگی حفظ ارزش های 
دفاع مقدس استان از جمله کمیته هنری، نمایشی و 
ادبیات باید با طراحی و تدوین برنامه های متناســب 
زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را فراهم 

آورند.

مدیر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس لرستان 
در پایان خاطر نشان ساخت: سازه اصلی مرکز فرهنگی 
و موزه دفاع مقدس استان به عنوان یک ابزار فرهنگی 
برای تبیین نقش لرستان در دوران هشت ساله دقاع 
مقدس، تاکنون 85 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
و امیدواریم با همکاری اســتاندار لرســتان و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان در راستای تخصیص 
صد درصدی اعتبار درنظر گرفته شده برای این پروژه، 
در هفته دفاع مقدس سال جاری شاهد افتتاح فاز یک 

و دو این مرکز باشیم.

اداری  ســاختمان  گفت:  خرم آباد  شــهردار 
شــهرداری منطقه ۳ خرم آباد در مساحت ۵ 
هزار و ۲۰۰ مترمربــع در ۴ طبقه و با اعتباری 
بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریــال در میدان کریم خان 
 زند طی زمان بندی مشخص احداث خواهد شد.

به گزارش هفته نامه کلماکره محمد شریفی مقدم  در 
مراســم آیین کلنگ زنی دو پروژه شهری شهرداری 
خرم آباد، گفت: با توجه به اینکه شــهرداری منطقه ۳ 
چندین سال است که راه اندازی شده و فاقد ساختمان 
اداری است امروز با حضور مسئوالن شهری و استانی 

این پروژه کلنگ زنی شد.

شــهردار خرم آباد اظهار داشــت: ســاختمان اداری 
شهرداری منطقه ۳ خرم آباد در مساحت ۵ هزار و ۲۰۰ 
مترمربــع در ۴ طبقه و با اعتباری بالغ بر ۱۹۰ میلیارد 
ریال در میدان کریم خان زند طی زمان بندی مشخص 

احداث خواهد شد.

وی با اشاره به کلنگ زنی پارک بانوان در منطقه جنوب 
شــهر خرم آباد اضافه کرد: دومین پروژه شــهری که 
امروز با حضور مسئوالن کلنگ زنی شد، اولین پارک 
بانوان در جنوب شــهر خرم آباد است که این پروژه در 

پارک شهید امیری در گلدشت شرقی واقع شده که با 
تجهیزات کامل و با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال از 
اعتبارات محل شــهرداری پیش بینی شده طی چهار 

ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
شریفی مقدم اظهار کرد: پارک بانوان مخصوص بانوان 
اســت که در یک محیط آرام و بسترهای مناسب که 
بهترین وسیله های ورزشی مجهز در اینجا نصب خواهد 
شــد و در اختیار بانوان منطقه گلدشت خرم آباد قرار 

می گیرد که استفاده الزم را از آنها ببرند.

با حضور مسئوالن شهری و استانی ساختمان 
اداری شهرداری منطقه ۳ خرم آباد در میدان 

کریم خان زند کلنگ زنی شد .

ســعید فتوحی شــهردار منطقه ۳ خرم آباد در  آیین 
کلنگ زنی ســاختمان اداری شــهرداری منطقه ۳، 
افزود: با توجه به اینکه در شــهرداری های ســه گانه 
خرم آباد فقط شــهرداری منطقه ۳ فاقد ساختمان و 
به صورت اجاره ای در یک مکان نامناســب اداره می 
شد، با حمایتهای رئیس شورا و اعضای شورا و شهردار 
خرم آباد یک مکانی در میدان کریم خان جانمایی شد 
انشااهلل ســاختمان اداری در این منطقه احداث می 

شود.

شهردار منطقه ۳ خرم آباد بیان کرد: این پروژه توسط 
مهندس مشــاور شهرآباد طراحی شده و در مساحتی 
حدود ۳۲۰۰ مترمربع با سطح اشغال حدود ۵۰ درصد 
در چهار طبقه با ســازه بتنی و فونداسیون به صورت 

امانی احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: فونداسیون این پروژه توسط شهرداری 
منطقــه اجرا می گردد و حــدود ۸۰۰ میلیون تومان 
هزینه نیز در بر خواهد داشت که انشااهلل برای دریافت 
اعتبارات از رئیس شورا و اعضای شورا و شهردار خرمآباد 
میخواهیم که ما را حمایت کنند تا در کوتاهترین زمان 

ممکن این پروژه به بهرهبرداری برسد.

افزایش تولیدات فرهنگی و هنری در حوزه دفاع مقدس

ساختمان اداری شهرداری منطقه 3 خرم آباد کلنگ زنی شد

سه  شنبه  17 تیر 1399 

سال سوم / شماره 75
فرهنگی 2

تبلیغـات،
 انتقادات و پیشنهادات و خود را 

با مدیر مسئول هفته نامه کلماکره 
درمیان بگزارید. 

 
شماره تماس : 

09169634484

: رویکرد  لرســتان گفت  مدیرکل زندانهای 
علمی به مسائل اجتماعی می تواند زمینه ساز 
اتفاقات خوبی شود چراکه امروز نگاه سنتی 
به حل مشکالت نمی تواند پاسخ مورد نظر را 

ارائه نماید .

به گزارش هفته نامه کلماکرهعبدالمجید کشــوری 
با حضور در جمع تعدادی از مســئولین و اســتاتید 
دانشگاههای استان ، از همه فعاالن دانشگاهی برای 
اجرای طرح های علمــی و پژوهش محور در حوزه 

های مختلف زندانبانی دعوت کرد .

وی گفت : امروز اجــرای برنامه های مهم اصالحی 
و تربیتی نظیر راه اندازی کلینیک های مشــاوره و 
روان درمانــی ، برنامه های ســتاد کاهش آســیب 
رفتارهای پرخطر ، درمانهای نگهدارنده و برنامه های 
حوزه اشتغال ، حاصل ورود مباحث دانش محور به 

زندانبانی اسالمی است .
عضو شورای قضایی استان با بیان اینکه سخن اهالی 

دانشگاه در جامعه بسیار مورد وثوق است خاطرنشان 
کرد : این رویکرد در دستگاه قضا نیز وجود دارد که 
تحلیل داده های جرم شناســی و ارائه یک آنالیز و 
تفسیر منطبق بر واقعیات اجتماعی می تواند اجرای 
برنامه های نوین قضایی را با سرعت بیشتری به جلو 

هدایت کند .
مدیرکل زندان های لرســتان اضافه کــرد : زندان 
بعنوان یک جامعه کوچک اما بسیار متنوع به لحاظ 
ساختارهای مختلف اجتماعی فرصت مناسبی برای 
عالقه مندان به کار پژوهشــی و تحقیقاتی است تا 
از این طریق به بررســی علــل و چرایی وقوع جرم 

بپردازند .

وی تأکید کرد : در زندان ها می شــود به داده هایی 
دســت یافت که در صــورت کار علمی بر روی آنها 
بعنوان یک مبنا برای برخــی مباحث حوزه جرم و 

امنیت مورد استفاده قرار گیرند .

حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل  نشســت 
لرستان با کمیته امداد امام خمینی )ره( در 
راســتای اجرای تفاهم نامه فی مابین برگزار 

شد

به گزارش هفتــه نامه کلماکره به نقــل از  روابط 
عمومی اداره کل آموزش فنی حرفه ای لرستان، در 
این نشســت محمدرضا آذرخش مدیر کل آموزش 
فنی حرفه ای ضمن ابراز امیدواری و استقبال از این 
تفاهم نامه گفت: امکانات و توانمندی های آموزشی 
در بخش آموزشــگاه های آزاد و  مراکز دولتی این 
اداره کل آمادگــی دارد با تمام تــوان و تجهیزات 
موردنیاز در جهت ارائه خدمات آموزشــی موردنیاز 
مددجویان کمیته امــداد امام خمینی )ره( از هیچ 

کوششی دریغ ننماید.

وی در ادامه اظهار داشت: باید بر اساس نیازسنجی و 

تقاضای بازار کار دوره های آموزشی برای مددجویان 
برگزار شود۰

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان لرســتان 
افزود: در قالب قراردادهای آموزشی رشته هایی که 
امکان آموزش آنها در آموزشگاه های خصوصی وجود 

دارد اجرایی خواهند شد.

همچنین محمدی فارســانی مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینــی )ره( ضمن قدردانی از همکاری اداره 
کل آمــوزش فنی حرفه ای گفت : با توجه به تقاضا 
و مراجعه مســتقیم  مددجویان افراد تحت پوشش 
را جهــت دوره های آموزش به مراکز آموزش فنی و 

حرفه ای معرفی نمایند.

بر اســاس این گزارش: در این نشســت قرار بر این 
شد که کمیته کارشناسی متشکل از کارشناسان در 
دو دستگاه جهت پیگیری اجرای تفاهم نامه تشکیل 

شود.

زندان یک بستر مناسب برای اجرای برنامه های 
دانش محور

توجه به امر آموزش و رفع مشکالت مددجویان یک 
وظیفه اجتماعی است



همچنان پخش تلویزیونی مسابقات دغدغه 
بوکسورها است

 یــک مربی بوکــس گفــت: زیبایی بوکــس در افزایــش مقاومــت، پایداری 
 و قدرت طلبــی اســت کــه شــما هنــگام تمریــن بــه دســت می آوریــد.

با  نــوری در گفتگو  ایمان 
بیان  با  خبرنگار کلماکــره 
لرستان همواره یکی  اینکه 
از قطب هــای بوکس ایران 
در همه رده های سنی بوده 
و هســت، افزود: لرســتان 
و  قهرمان هــای کشــوری 
ملی پوش های زیادی تحویل 
جامعــه ورزش لرســتان و 
 بوکــس ایران داده اســت.

کرد:  خاطرنشــان  نــوری 
مــدال آور  چهار  لرســتان 
بوکــس آســیایی و یــک 
بوکسور المپیکی داشــته است. االن خوشبختانه جایگاه بوکس لرستان در اغلب 
رده های سنی جایگاهی قابل قبول است و در بیشتر رده های سنی ملی پوش داریم.

دبیر هیت بوکس شهرســتان چگنی تاکید کرد: کارنامه بوکس لرستان همواره 
درخشان بوده و در ورزش ایران همیشه پرچم داری کرده است.

وی گفت: جایگاه داوری بوکس لرستان در حد مطلوبی قرار دارد که می توانیم از 
حجت اهلل اعتمادیان به عنوان یکی از مطرح ترین داوران بوکس ایران اشاره کنیم.

نوری تاکید کرد: بوکس ورزش مظلومی اســت. اغلب کســانی که به این رشته 
روی می آورند از قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند. یکی از دغدغه و مشکالت 
ورزش بوکس که همواره مطرح بوده پخش تلویزیونی مسابقات است که همواره با 

مشکالتی همراه بوده است.

این مربی افزود: مطمئنا اگر مســابقات پخش تلویزیونی شود باعث جلب اعتماد 
مردم و شــناخته شــدن بیش از پیش بوکس در جامعه می شود و عالقه مندان 

بیشتری به این رشته جذب می شود.

وی ادامه داد: خوشــبختانه تا حدودی این مســائل و مشــکالت توسط رئیس 
فدراسیون در حال برطرف شدن است.

نوری در خصوص خشــن بودن ورزش بوکس از دید عامه مردم گفت: معمواًل به 
بوکس علم شــیرین می گویند، اما این ورزش می تواند ورزش بی رحمی هم باشد 
که برنده، حریفش را خونین می کند. زیبایی بوکس در افزایش مقاومت، پایداری و 

قدرت طلبی است که شما هنگام تمرین به دست می آورید.

وی افزود: متاسفانه همواره درحق بوکس اجحاف شده است و در جامعه مردم به 
عنوان یک ورزش خشن از آن یاد می کنند ولی در واقع بوکس فعالیتی است که 

در آن بوکسور باید از هوش باالیی در مسابقه بهره ببرد.

نوری با بیان اینکه جایگاه آموزش بوکس در لرستان، نسبتًا مطلوب است، اضافه 
کرد: اگر می خواهیم بوکس لرستان سالیان سال در اوج بماند باید برای ورزشکاران  

پشتوانه سازی و برنامه های استعدادیابی را اجرا کنیم.

دبیر هیات بوکس چگنی گفت: به طور کلی حمایت مالی از ورزش لرستان به علت 
بودجه کم هیئت ها به خوبی انجام نمی گیرد اما می توان با جذب اسپانســر گامی 

بلندی در جهت ارتقا ورزش استان برداشت. / زهرا حاجی زاده

.....................................
همایش پیاده روی خانوادگی موسوم به صبح و 

نشاط ، به مناسبت دهه ی کرامت برگزار شد

به گزارش هفته نامه کلماکره شرکت کنندگان در همایش پیاده روی خانوادگی 
موســوم به صبح و نشاط، که به مناســبت دهه کرامت با حضور روسای هئیت 
ورزشــهای همگانی استان و شهرســتان خرم آباد  در روز جمعه ۶ تیر ماه ۹۹ با 
شعار در جستجوی سالمت پیاده باید رفت ، در اسکله دریاچه ی کیو پیاده روی 

و نرمش کردند.

 احمــد کاظمی رئیس هئیت ورزش های همگانی شهرســتان خرم آباد در آئین 
قرعه کشــی این همایش گفت : کوتاه ترین راه داشتن ایرانی سربلند و تندرست 
در گرو توســعه ورزش همگانی و خانوادگی است و مهم ترین پیام این همایش، 
ضرورت لحاظ ورزش در سبد خانوارها با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل 

های بهداشتی بود.

بر اســاس این گزارش۱۰عدد بن ۵۰ هزار تومانی خرید کاالی ورزشــی، ۳ عدد 
طناب ، ۳ عدد لباس ورزشی ، تعداد ۱۰ جلد کتاب به برندگان و شرکت کنندگان  
اهدا شد و همچنین  در ادامه که سمیه زمانی در مسابقه ی دوچرخه سواری بانوان 

مقام اول را کسب نمود  به  ایشان بن خرید کاالی ورزشی اهدا گردید .

 در پایان این همایش۶۰۰ عدد ماسک از طرف هئیت ورزشهای همگانی در بین 
ورزشکاران و عموم توزیع شد .

خبر:  زهرا حاجی زاده

رئیس شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق 
در دیدار با رئیس کل دادگستری لرستان گفت: 
تالش همه همکاران مــا در صنعت آب و برق 

خدمات رسانی به مردم است

به گزارش کلماکره به نقل از روابط عمومی شــرکت 
برق لرستان ؛ مهندس فریدون خودنیا با اشاره به اینکه 
شرکت برق در حال حاضر هیچ پروژه تعطیلی ندارد 
افزود: علی رغم کمبود اعتبارات و بدهی ادارات و مردم 

به این شرکت همه پروژه ها فعال هستند.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق در ادامه با بیان اینکه 
تخلفات مردم را در شورای حل اختالف به نتیجه می 
رسانیم اظهار داشت: پرونده هایی که به دادگاه ارسال 

می شوند دانه درشت ها و خاص هستند. 

مهندس خودنیا  از اعالم آمادگی شــرکت توزیع برق 
لرستان برای حمایت از جهش تولید خبر داد و گفت: 
برای خدمات رســانی به همــه مجموعه هایی که به 

دنبال رونق و جهش تولید هستند آمادگی داریم.

در ادامه این دیدار کرموند، مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب لرستان نیز با بیان خدمات ارائه شده در این 
شرکت به مردم گفت: یکی از اصلی ترین تالش های 
ما در مجموعه آب و فاضــالب پیگیری تصفیه خانه 

های شهرهای استان است.

کرموند گفت: در حال حاضر ۵ تصفیه خانه در دست 
اجراست که تالش می کنیم سریع تر به اتمام برسند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان نیز در ادامه 
ایــن دیدار با تاکید بر اینکه مهار آبهای ســطحی در 
لرســتان یک امر ضروری است افزود: در حال حاضر 
۱۱ سد ظرفیت سنجی شده است و برای مطالعه نیاز 
به اعتبارات استانی دارد که این امر مساعدت مدیران 

ارشد استان را می طلبد.

داریوش حســن نژاد با اشــاره به آزادســازی حریم 
رودخانه نیــز گفت: با همکاری هــای خوب صورت 
گرفته با مجموعه قوه قضائیه در حال آزادسازی حریم 

رودخانه های استان هستیم.
رییس کل دادگســتری نیز با اشــاره به اینکه حوائج 
مردم به سمت مسئولین از نعمتهای خداوند است و 
مسئولین نبایستی از تکرار این مراجعات خسته شوند، 
افزود: مردم در جریان خدمات شرکت های آب و برق 
نیستند و ضرورت دارد با اطالع رسانی مناسب، عموم 

مردم در جریان این خدمات  قرار گیرند.

نماینده عالی دســتگاه قضایی در اســتان با اشاره به 
اینکه خدمت رسانی به روستاها باید در اولویت باشد، 

افزود: این خدمات باعث ماندگاری و رونق کســب و 
کار در روســتاها شده و ســبب تشویق به مهاجرت 

معکوس از شهر به روستا خواهد شد.

محمد رزم با اشــاره به اینکه بازرســی های میدانی 
از پروژه های در دســت اقدام بســیار مفید و موثر 
خواهد بــود، تاکید کرد: با توجه به اینکه لرســتان 
اســتان محرومی است باید تالش شود که تخصیص 
آب کشاورزی بیشتر شده و همچنین تعداد سدهای 
اســتان افزایــش یافته و تهیه طرحهــای توجیهی 

مستدل، مجوز احداث سد های جدید اخذ شود.

رئیس شورای قضایی اســتان ضمن تاکید بر اینکه 
بایستی از تاسیسات آب و برق و خطوط انتقال جهت 
پیشگیری از سرقت مراقبت های الزم  به عمل آید، 
افزود: سرقت تاسیسات آب و برق و شبکه های انتقال 
جز ۴۰ جرم احصا شــده اولویت دار در دادگستری 
استان اســت و با مجرمین این حوزه بدون اغماض 
برخورد و این افراد در کمیســیون عفو ، بخشودگی و 
تخفیف مجازات نیز مشمول آیین نامه  عفو تشخیص 

داده نخواهند شد.
رزم ضمن اشــاره به این موضــوع که هیچ کس حق 
ندارد از توسعه پروژه های استان جلوگیری نماید، ابراز 
داشت: صنعت تصفیه آب و فاضالب بسیار مهم بوده 
و در بهداشت جامعه بسیار تاثیرگذار است که بایستی 
همت ویژه ای در راســتای تاســیس تصفیه خانه در 
شهرستان های فاقد تصفیه خانه استان صورت گیرد.

با ورزش 
خدمات رسانی به مردم هدف اصلی مجموعه صنعت آب و برق لرستان است
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3اجتماعی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل :

1.پرونده کالســه 33 و رای 6132 مورخه 1398/10/16 به تقاضای مهین داودی 
فرزند براری نسبت به  شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 138/05 مترمربع 
مجزی شــده از پالک 24 فرعی از 2091 اصلی واقع دربخش 1 شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رســمی(  محمد میرزا والیزاده رســیدگی و تایید و 

انشاء گردید.
2.پرونده کالسه 1147 و رای 6133 مورخه 1398/10/16 به تقاضای پروین داودی 
امرود فرزند براری نســبت به  شــش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 138/05 
مترمربع مجزی شــده از پالک 24 فرعی از 2091 اصلی واقع دربخش 1 شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رســمی(  محمد میرزا والیزاده رسیدگی و 

تایید و انشاء گردید.
 مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و ســایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نســبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارایه حکم 
نهایی می باشــد در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا براساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود.م الف 415590182
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/04/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/17

صید آقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

آگهي موضوع ماده ي 3 قانون 13 آیین نامه ي تعیین تكلیف وضعیت اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي

آراي صادره  هیئت حل اختالف قانون مذكور مستقر در اداره ي ثبت اسناد و امالك شهرستان 
خرم آباد به  شرح ذیل:

و   1397114425001000271 و   1397114425001000273 کالســه  پرونــده   -
شــماره  رای  و       1397114425001000270 و   1397114425001000264
139860325001006563 و 139860325001006570 و 139860325001006550 
و 139860325001006566 مورخــه 98/10/29 به تقاضای خانم ها مهری ســمینی 
فرهادی فرزند احمد نسبت به یک دانگ و شصت و نه صدم دانگ یک باب مغازه باستثنا بها 
دوازده – سیزدهم دانگ مشاع از ششدانگ و ثریا کولیوند فرزند پنجشنبه نسبته به شش – 
سیزدهم دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه و مهناز کولیوند فرزند پنجشنبه نسبته 
به شش – سیزدهم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و فریبا کولیوند فرزند پنجشنبه 
نســبته به شش – سیزدهم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و محمود رضا کولیوند 
فرزند پنجشنبه در یک دانگ و یازده – سیزدهم دانگ مشاع بمساحت 194 متر مربع تحت/
مجزی شــده از پالک شــماره 2085 اصلی واقع در بخش  شهرستان  خرم آباد خروجی از 

مالکیت مالک اولیه علی صنعتگر رسیدگی و تائید و انشاء گردید.
مراتب در اجراي ماده ي 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند 
رسمي دو نوبت به فاصله ي 15 روز جهت اطالع مالكین و سایر صاحبان حقوقي در روزنامه ي 
كثیراالنتشار و محلي آگهي انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشــر اولین آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دوماه اعتراض خود را كتبًا به اداره ي ثبت اســناد و امالك شهرستان خرم آباد تسلیم دارند. 
و برابر مقررات معترض مكلف اســت ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مباردت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایي ذي صالح اقدام و گواهي تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه ي عملیات ثبتي موكول به ارائه ي حكم نهایي مي باشد در غیر این صورت 
متقاضي با ارائه ي گواهي عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضاي مدت مذكور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالكیت مورد تقاضا بر اساس مدلول وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالكیت مانع مراجعه ي متضرر به مراجع قضایي نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1399/04/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/04/17

 صید آقا نجفوند دریکوندی   
رییس اداره ثبت اسناد و امالك خرم آباد

آگهي موضوع مــاده ي 3 قانون 13 آیین نامه ي تعیین تكلیف 
وضعیت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آراي صادره  هیئت حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ي 
ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد به  شرح ذیل:

1( پرونده کالســه 1397114425001000330 و رای شماره 
1398603250010035 مورخه 1397/12/18 به تقاضای آقای 
جهان دار میر فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یک باب عمارت 
بمســاحت 182/38 متر مربع تحت/مجزی شده از پالک شماره 
38  اصلــی واقع در بخش 2 شهرســتان  خــرم آباد خروجی از 
مالکیت مالک اولیه محمد رضا ماسوری رسیدگی و تائید و انشاء 

گردید.
مراتب در اجراي ماده ي 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي دو نوبت به فاصله ي 15 روز جهت 
اطالع مالكین و سایر صاحبان حقوقي در روزنامه ي كثیراالنتشار 
و محلي آگهي انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشــخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهي و در روســتاها از تاریخ الصاق به مدت دوماه اعتراض خود 
را كتبًا به اداره ي ثبت اســناد و امالك شهرستان خرم آباد تسلیم 
دارند. و برابر مقررات معترض مكلف اســت ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مباردت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایي ذي صالح اقدام و گواهي تقدیم دادخواســت تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه ي عملیات ثبتي موكول به ارائه ي حكم نهایي 
مي باشد در غیر این صورت متقاضي با ارائه ي گواهي عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضاي مدت مذكور و یا عدم وصول اعتراض 
ســند مالكیت مورد تقاضا بر اســاس مدلول وفق مقررات صادر 
خواهد شد در هر حال صدور سند مالكیت مانع مراجعه ي متضرر 

به مراجع قضایي نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1399/04/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/04/17

 صید آقا نجفوند دریکوندی   
رییس اداره ثبت اسناد و امالك خرم آباد

به گــزارش خبرنــگار هفته نامــه کلماکره در 
رومشــکان، ترمینال یا پایانه مسافربری یکی از 
مکان هایی است که با جابجایی مسافران بیرون 
شهری نقش مهمی را در جهت خدمات رسانی به 
مردم ایفا می کند و مطمئنًا اگر چنین مکان هایی 
در شهر وجود نداشته باشد به طور حتم مشکالت 

بسیاری به وجود خواهد آمد.
بیشــتر مردم نیز به دلیل اعتماد و اطمینان از 
پایانه های مسافربری ، پرداخت کرایه های کمتر 
و امنیت بیشــتر بــه پایانه های مســافربری رو 

می آورند.
بنا بــه درخواســت ها و اعتراض های مردمی به 
صورت ســرزده به ســراغ ترمینال شهر چغابل 
رفتیم.اما در کمال تعجب متوجه شدیم چیزی 
به اسم ترمینال مسافربری یا ببخشید گاراژ در 

شهر چغابل وجود ندارد.
 در هر شــهری ترمینال آن ، نشانگر فرهنگ و 
زندگی مردم و عملکرد مسئوالن آن شهر است. 
پس برای شــهری که پایانه وجــود ندارد چه 

چیزی باید تصور کرد؟
مســئوالن محترم! اگر چغابل اســم شــهر در 
شهرســتان رومشکان یدک می کشد چرا هنوز 

پایانه ندارد؟
نبود فضای استراحت برای مسافران و رانندگان

ترمینال باید وجود داشته باشد.
فضایی برای اســتراحت مسافر در فصل گرما و 
سرما باید وجود داشته باشد نه اینکه ، مسافر با 
در دست داشــتن وسایل خود همان طور داخل 

خیابان یا پیاده رو باید سر پا منتظر بمانند.

ســال ها است که این شــهر پایانه ای با امکانات 
استراحت گاه نمازخانه و دستشویی مناسب به 

خود ندیده و رانندگان مســافرکش بین شهری 
در بدترین شــرایط در حال خدمات رســانی به 
مســافران هستند و همیشــه این سؤال بزرگ 
وجود دارد که چرا مسئولین مربوطه رسیدگی 
نمی کنند؟! به نظر شما مردم شایسته ی خدمت 
نیستند یا مسئولین مربوطه لیاقت و شایستگی 

جایگاه خود را ندارند؟

یکی از مشکالت اساسی نزدیکی محل ترمینال  
به جداول فاضالب می باشــد. بوی بد فاضالب 
و نبود ســرویس های بهداشتی به هیچ وجه در 
شأن مسافران نبوده و اغلب مردم با ورود به این 
جایگاه مسافربری  )پلدختر و کوهدشت ( گالیه 

دارند و این مشکالت مسافران را آزار می داد.

باور و درک این امر برای مســئولینی که حتی 
یک بار از این پایانه ها استفاده نکرده اند و همیشه 
از خودروی شــخصی اســتفاده می کنند بسیار 
سخت است. امیدواریم برای تنوع هم شده یک 
سری از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند تا که 

شاید وجدان های خاموش شان بیدار شود.
این ها همه ماجرا نیســت؛ تاکسی های ترمینال 
و مینی بوس هــا به دلیل نبود فضای کافی برای 
پــارک در کنار خیابان نیز منظره نازیبایی را در 

این محدوده به وجود آورده اند.
به جرئت می توان گفت خیابانی که ترمنیال در 
آن واقع شــده است و بیش از اندازه شلوغ است 
این امر سؤالی را در اذهان متبادر می سازد. چرا 
مسئولین شهر چغابل به فکر ساماندهی یکی از 

مهم ترین مسئله شهر نیستند؟

گزارش : عارف خدائیان

بــه گزارش هفته نامه کلماکره به نقل از روابط عمومی 
حوزه مقاومت بســیج کارمندان حضــرت امیر )علیه 
الســالم( ادارات کل استان لرســتان روز یکشنبه ۱۵ 
تیر ماه ســال جاری کارگروه تخصصی شهید مصطفی 
تــوکل زاده با حضور فرماندهان پایــگاه های مقاومت 
بســیج اداراتــی ازجملــه اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی لرستان، ادره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

لرستان، دادگستری اســتان لرستان، دیوان محاسبات 
استان لرســتان، تعزیرات حکومتی لرستان، اداره کل 
زندان های استان لرســتان و بازررسی استان لرستان،  
با موضوع کارمند تراز انقالب در محل ســالن جلسات 
 اداره کل بنیاد شــهید استان لرســتان برگزار گردید.

سرگرد پاسدار ســجاد احمدی فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج کارمندان حضرت امیر)ع( ادارات کل استان لرستان 
در این جلســه ضمن قراعت دســتور کار جلسه گفت: 
امروز با الگو گرفتن از بیانات گرانقدر مقام معظم رهبری 
 میتوان خط مش یک کارمند تراز انقالب را تعریف کرد.

احمدی در ادامه افزود کارمند تراز انقالب یعنی هرکسی 
کار خودش را خوب انجام دهد و از آســیب های پیش 
رو جلوگیــری کنیم و بــا همه ایــن حرکت جهادی 
و بســیجی وار به تبع میز خدمت خلوط تر میشــود و 
 در نهایت خدمت صادقانه تر و لذت بخش تر میشــود.

فرمانده حوزه بسیج کارمندان حضرت امیر ادارات کل 
ابراز  لرســتان  استان 
برای  باید  ما  داشــت 
رســیدن بــه کمال و 
همچنین  و  توســعه 
انقالب  تــراز  کارمند 
مطالبــه  روحیــه 
 گــری را بــاال ببریم.

در ادامه جلسه فرمانده 
پایــگاه های بســیج 
و  اعضــای کارگــروه 
در خصــوص وضعیت 
کارمنــدان  موجــود 
زمینــه  در  اســتان 
و  فرهنگی  مذهبــی، 
به  موجود  تهدیــدات 
 تحلیل و بررسی و همچنین راهکارهای مناسب پرداختند.

 از دیگــر مصوبات ایــن کارگروه این بود که شــروع 
جلســات در ادارات بعــد از تــالوت قــرآن کریــم، 
 قراعــت وصیت نامه یکی از شــهدای گرانقدر باشــد.

بر اســاس این گزارش بــا نظر موافــق اکثریت اعضا 
علی اصغر حســین پور بعنوان دبیر اجرایی و مســعود 
 یعقوبــی بعنوان دبیر علمــی قرارگاه معرفی شــدند.

خبر: کیانوش سوری 

جلسه قرارگاه شهید توکل مصطفی زاده بسیج ادارات  رومشکان شهرستان بدون ترمینال ؟!
 حوزه امیر لرستان برگزار گردید. 
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فرازی از وصیت نامه سردار شهید پاسدار حسین  رضایی

محل تولد : روستای افرینه از شهرستان پلدختر  
تاریخ تولد :۱۲ ابان ۱۳۳۲

تاریخ شهادت :۲۷/۰۳/۱۳۶۷
محل شهادت: ماووت عراق 

خالصه ای از وصیت نامه شهید:
اَلّلُهمَّ اْرُزْقنی َشفاَعَه اْلُحَســْیِن َیْوَم اْلُوُروِد َو َثبِّْت لی َقَدَم 
ِصْدٍق ِعْنَدَک َمَع اْلُحَسْیِن َو َاْصحاِب اْلُحَسْیِن الَّذیَن َبَذُلوا 

الُم.  ُمَهَجُهْم ُدوَن اْلُحَسْیِن َعَلْیِه السَّ
خداوندا شــفاعت حســین )ع( را در ان روز که بر تو وارد 
می شوم روزی ام فرما  و مرا نزد خود باحسین)ع(و یاران 
حسین)ع( آنانکه جانهایشان را فدای حسین)ع(کردند به 

صداقت ثابت قدم بدار در مشكالت است كه انسانها آزمایش می شوند. صبر پیشه كنید كه دنیا فانی 
است و ما معتقد به معاد هستیم. 

هر چه كه می كشیم و هر چه كه بر سرمان می آید از نافرمانی خداست و همه ریشه در عدم رعایت 
حالل و حرام خدا دارد. سهل انگاری و سستی در اعمال عبادی تاثیر نامطلوبی در پیروزی ها دارد. 

همــه ما مكلفیم و وظیفه داریم با وجود همه نارســایی ها بنا به فرمان رهبری، جنگ را به همین 
شــدت و با منتهای قدرت ادامه بدهیم زیرا ما بنا بر احساس وظیفه شرعی می جنگیم نه به قصد 

پیروزی تنها. 
مطبوعات ما جنگ را درشت می نویسد، درست نمی نویسد. 

عرض سالم خدمت فرزند بزرگترم آقا محمد؛ امیدوارم  بدرگاه خداوند متعال که همیشه اوقات در 
کمال صحت و عین عافیت روزگاربوده باشید الحمداهلل سالمتی حاصل و بدعاگویی شما مشغول می 
باشم.   شب گذشته خواب شهادتم رادیده ام ودراین عملیات شهیدمی شوم،یک نوارکاست ازحاج 
صادق آهنگران روی ضبط ماشین هست که خیلی آن را دوست دارم. وصیتم به شما این است که 

بعد ازشهادتم، این نوار کاست را ببری و درحجله ای که برایم برپامی کنند پخش کنی. 
در فکر من نباشید جایم خوب  است فعال در سد بوکان هستیم. 

امیدوارم همگی اقوام و خویشاوندان در سالمت کامل باشند. 
در ضمن خدمت پسر عزیزم محمد رضایی. 

پس از تقدیم عرض سالم صمد و مصطفی و فریده و محسن را سالم برسانید. 
با توجه به این اقوال از شما عزیزان و بازماندگانم )پدرم ، برادرانم و خواهرانم( تقاضامندم اگر کسانی 
ادعای طلب کردند اســتدعا می شــود با کمال رضایت آن را بپردازید و از آنها برایم طلب بخشش 
وحاللیت کنید و بخواهید که برای من عاصی تا حد توان دعا کنند .  با سالم و درودی بی پایان بر 
پدر مهربانم که با کار های خودشــان و نگهداری از این بنده حقیر توانستند من را به راه سعادت و 
نیکبختی رسانیده و امیدوارم که پدر و مادر گرامیم من را ببخشند و مرا حالل نمایند تا در تنهایی 
قبر کمک و یار من گردد و من از زحمات پدر مهربانم که با کار کردنش در دوران ســخت زندگی 

برای من و برادران و خواهرانم کار کرد تا بتوانیم ما در تمام اوقات زندگی در آسایش نگهدارد. 
همچنین از زحمات مادر گرامیم که با شیر پاکش مرا به این سن و سال رسانید تا من بتوانم از آن به 
بعد در کارهایم موفق گردم و بعد از این مسائل صحبتی برای خواهرانم و برادرانم دارم امیدوارم که 
برادرانم و سه خواهرم همیشه و در همه حال در سختی ها و مشقت ها پشتیبان خط امام باشند و از 
آن ها خواستارم که در زندگی روزمره خودشان به یاد خدا باشند؛ که خدا همیشه نظاره گر اعمالشان 
می باشــد و از دوستان و آشنایان به خصوص برادران مسجد محل سخنی دارم، سخنم بر این مبنا 
میباشد که به این زندگی بی ارزش دل نبندید، چون این زندگی زودگذر انسان را همیشه از راه بدر 

میکند پس چه بهتر همیشه در هر کاری با یاد و نام خدا روزگارتان را بگذارید. 
والسالم علیکم  و  رحمت اهلل و برکاته شهید را نمود. آن قدر به جبهه مي روم تا شهید شوم و اي كاش 
هزار بار زنده مي شدم و دوباره در راه خدا كشته مي شدم تا بلكه بتوانم درآن روز هاي محشر در 

برابر حسین )علیه السالم( سر افراز باشم كه ادامه دهنده راه شهدا بوده ام.

قاَل اَمیرُاملُْوِمنیَن َعلِیُّ بُْن اَبیطالب)علیه السالم(: 
ا اَْخشی َعلَیُْکْم إِثَْنیِْن: طُوَل االََْمِل َو اتِّباَع الَْهوی، اَّما طُوُل االََْمِل فَیُْنِسی االِْخرََه َو  »إِنَّ

». اَّما إِتِّباُع الَْهوی فَِإنَُّه یَُصدُّ َعِن الَْحقِّ

هامنا بر شام از دو چیز میرتسم: درازی آرزو و پیروی هوای نفس. اّما درازی آرزو 
سبب فراموشی آخرت شود، و اّما پیروی از هوای نفس، آدمی را از حّق باز دارد.

با شهدا

هفتـه نـامه فرهنگی 
اجتماعی کلمـاکـره

دیدار با خانواده معظم شهدای رومشکان توسط 
نماینده مردم شهرستانهای کوهدشت و رومشکان 

دیدار با خانواده معظم شــهدای روستای بازوند و رنگین بان 
توســط نماینده مردم شریف شهرســتان های کوهدشت و 

رومشکان

بــه گــزارش هفته نامــه فرهنگــی اجتماعــی کلماکــره 
حجت االسالم والمســلمین مبلغــی نماینده مردم شــریف 
شهرســتان های کوهدشت و رومشــکان در مجلس شورای 
اسالمی با حضور در شهرســتان رومشکان با خانواده معظم 

شهدا دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار حجت االسالم والمسلمین مبلغی نماینده مردم 
شریف شهرســتان های کوهدشت و رومشــکان در مجلس 
شورای اســالمی با حضور در منازل شهدای گرانقدر ازجمله 
شهید علی جعفر اســدی و شهید نیازعلی بازوند از روستای 
بازوند اصل و شهیدحاتم بازوند از روستای رنگین بان که در 
دفاع مقدس به فیض شهادت نائل آمده بودند از خانواده این 

عزیزان تکریم و ادای احترام کرد.
مبلغی در این محفل معنوی اظهار کرد امروز ما مدیون خون 
شهدا هستیم و این وظیفه بر گردن ما و دیگر مسئولین است 
که قدران رشادت ها و ایثارگری شهدای گرانقدر و خانواده های 

محترمشان باشیم.
نماینده مردم شهرستان های کوهدشت و رومشکان در مجلس 
شورای اسالمی افزود صبر و کم توقع بودن خانواده های شهدا، 
خاصه در شهرستان رومشکان برای آحاد مردم مختلف یک 
الگو و درس بزرگی است که با تمام مشکالت عدیده اقتصادی 
و معیشتی هنوز برای دفاع از میهن و انقالب اسالمی و رهبری 

حاضر به جان فشانی هستند.

حجت االسالم والمسلمین مبلغی در پایان یادآور شد بر خود 
وظیفه میدانم در هر بار سفر به شهرستان رومشکان از چند 
خانواده معظم شهدا از نزدیک دیدار داشته و پیگیر مشکالت 

آنها باشم.

مبلغی در جمع مردم بخش سوری: 
شرط نمایندگی خدمت به 

مردم است.

حجت االسالم والمسلمین مبلغی نماینده مردم 
و رومشکان  شریف شهرستان های کوهدشت 
در مجلس شــورای اسالمی با حضور در محل 
مسجد امام رضا)ع( در بخش سوری شهرستان 
رومشــکان از نزدیــک با این مــردم دیدار و 

گفتگوی کرد.
به گزارش هفته نامه فرهنگی اجتماعی کلماکره 
حجت االســالم والمســلمین مبلغی نماینده 
مردم شریف شهرستان های کوهدشت و رومشکان در مجلس 
شورای اســالمی با حضور در محل مســجد امام رضا)ع( در 
بخش سوری شهرستان رومشکان ضمن رعایت پروتوکل های 
بهداشتی از نزدیک با این مردم دیدار و گفتگوی صمیمی کرد.

بر اساس این گزارش در این دیدار حجت االسالم والمسلمین 
مبلغی گفت در اینجا الزم است از مردم والیت مدار، فرهنگ 
دوست، مهمان نواز و شجاع سوری به خاطر حمایت، انتخاب 
و همچنین ســپردن این مسئولیت ســنگین به بنده بعنوان 

نماینده شان در مجلس شورای اسالمی تقدیر و تشکر کنم.
مبلغی در ادامه افزود کســی که نماینده می شود باید شرط 
نمایندگی، کــه خدمت به مردم اســت را رعایت کند، بنده 
نیز این افتخــار را دارم به خاطر طلبه بودن و در حال حاضر 
نماینده شما مردم شریف و بزرگوار در مجلس شورای اسالمی، 
ارتباط بیشتری با مردم داشــته باشم و این را سعادتی برای 
خود میدانم که بتوانم خدمتی صادقانه به مردم رومشــکان 

بخصوص بخش سوری داشته باشم.
نماینده مردم شریف شهرستان های کوهدشت و رومشکان در 
خصوص مشکل بی آبی بخش ســوری نیز تذکر داد شرکت 
آبفا لرســتان باید وارد عمل شود و آب شرب سوری را تأمین 
کند چراکه این وظیفه اوست و نمی تواند در قبال وظیفه خود 

کوتاهی کند، و بنده به جد پیگیر این موضوع هستم.
مبلغی در ادامه بــه مردم قول داد علــی رخم کوتاهی های 
گذشته که مسئولین نسبت به بخش سوری داشته اند پیگیر 
مشکالت عدیده این بخش ازجمله عدم جاده های مواصالتی 
بــه این بخش که مهم ترین آن چهــار خطه کردن چغابل تا 

سوری است، عدم شهر نشدن و نداشتن شهردار برای سوری، 
عدم تکمیل درمانگاه بهداشــت بخش سوری، عدم ساخت و 
تکمیل ســاختمان نیروی انتظامی بخش ســوری، تکمیل و 
بهبود جاده بین مزارع بانهر برای کشــاورزان، تعریض جاده 
رماوند به ســوری، کتابخانه بخش ســوری و از همه مهم تر 
تخصیص آب از سد سیمره برای زمین های تشنه رومشکان و 

بخش سوری خواهم بود.
حجت االسالم والمسلمین مبلغی در پایان یادآور شد برنامه بر 
این است که در هر زمانیکه به رومشکان سفری داشته باشم 
به بخش ســوری خواهم آمــد و از نزدیک پیگیر مطالبات و 

مشکالت مردم خواهم شد.
در پایان این جلســه نماز جماعت مغرب و عشا با حضور گرم 

مردم سوری به امامت حضرت حجت االسالم و 
المسلمین مبلغی اقامه گردید.

مبلغی در جمع مردم 
روستای دوراهی بازوند :

حضرت حجت االســالم و المســلمین مبلغی 
در جمع مردم دوراهــی بازموند گفت: یکی از 
ضــروری ترین و اصلی تریت اقدمات اصالح راه 
های موصالتی به شهرســتان رومشکان است 
چراکه هرچه راه ها کیفیت بهتری داشته باشد 

آن منطقه توسعه و پیشرفت بهتری در انتظار اوست.
وی افــزود با توجــه با الغر شــدن دولت لذا مــا به دنبال 
خوداشــتغال زایی هستیم تا اینکه بتوانیم قدمی در راستای 

خدمت عمومی به این منطقه داشته باشیم.
نماینده مردم شــریف شهرستان های کوهدشت و رومشکان 
در مجلس شورای اسالمی در خصوص مشکالت مطرح شده 
اهالی این روستا در خصوص حدود قانونی و جاده ابراز داشتند 
مدیر راه و شهرســازی خودشان شخصًا به این روستا سفری 
خواهند داشت و راهکاری برای این مشکل با مشورت از اهالی 

روستا پیدا خواهند کرد.
 مبلغی در پایان یادآور شــد بخش شدن بازوند یک خدمت 
ماندگار اســت و تمام تالش خود را برای این موضوع خواهم 

کرد.

 ما در کنار سیمره هستیم ولی 
زمین هایمان تشنه است

حضرت حجت االســالم و المســلمین مبلغی در مابین 
خطبه های نماز جمعه با تشکر از صبر و استقامت مردم 
شــریف رومشکان در این شــرایط کنونی که با گرانی و 
سختی معیشت دســت و پنجه نرم میکنند و همچون 
گذشــته پشتیبان والیت فقه خود هســتند ابراز داشت 
امیدوارم بتوانم نماینده شایسته ای برای شما مردم فهیم 

باشم.
وی یاد آور شــد با اعتراضی که نســبت بــه وزیر راه و 
شهرسازی داشــتم ایشان متقاعد شــد که شخصًا به 
شهرستان کوهدشت سفری داشــته باشد و از نزدیک 
مشــکالت و جــاده های نامناســب شهرســتان های 
کوهدشــت و رومشــکان را ببیند، و برای تکمیل طرح 
هایی از جمله چهار خطه شدن جاده چغابل به سوری، 
زیر گذر تنک بره، تعریض جاده ســوری به رماوند قول 

دادند که در کمترین زمان ممکن به سرانجام برسانند.
مبلغی در ادامه گفت کار اصلی ما تخصیص آب اســت، 
ما خودمان تولید کننده آب هســتیم ولی نمیتوانیم از 
آن بهره ای ببریم. ما در کنار سیمره هستیم ولی زمین 
هایمان تشنه است لذا نخواهیم گذاشت حق این مردم 
مهین پرست و در خط امام و رهبری بودن، نادیده گرفته 

شود و به جد پیگیر آن هستم.
مبلغی در ادامه با اشاره به عدم زیر ساخت های مناسب 
بهداشــت و درمان در رومشکان افزود درمان بستر باید 
تجهیز شــود و در صورت تجهیز شــدن هم جوابگوی 

شهرستان رومشکان نیست. 

  مدیرکل منابع طبیعی و آب خیزداری استان 
لرستان از اجرای طرح سازمانی جهش ۹۹*۹ 

در لرستان خبر داد.

طرح ۹۹*۹ به ۹ محور کاری تدوین شــده اطالق 
می شــود که از سوی ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آب خیزداری کشور به همه استان ها ابالغ شده است 
و شامل توســعه دولت الکترونیک، توسعه زراعت 
چوب و ســامان دهی بهره برداری محصوالت فرعی 
جنگلــی و مرتعی، مدیریت و بهره برداری از مراتع، 
ارتقا پوشش حفاظتی، توسعه و تقویت صندوق های 
منابع طبیعــی، ذخیره گاه هــای جنگلــی، تعیین 
و تکلیــف مدیریت پارک های جنگلی، کاداســتر 
اراضی ملــی، اخذ حقوق دولتــی و منابع اعتباری 

می باشد.
در ایــن خصــوص، مدیــرکل منابع طبیعــی و 

آب خیزداری اســتان لرســتان در حاشیه جلسه 
شــورای معاونین خود گفت: طرح سازمانی جهش 

۹۹*۹ در استان لرستان اجرا خواهد شد.
شــیرزاد نجفی با اشــاره به این که در حوزه مرتع 
حجم کار باال می باشد و بایستی 
طرح مرتع داری در ســطح ۷۶ 
هزار هکتار اجرا شود خاطرنشان 
مدیریت طرح های  اِحالــه  کرد: 
مرتع داری در ســطح ۳۳۰ هزار 
هکتــار و اِحاله مدیریت ۷ پارک 
جنگلی در ســطح اســتان اجرا 

می گردد.
او به مکان یابی ذخیره گاه جنگلی 
که بایستی در ســطح ۷۰ هزار 
هکتار تهیه طــرح گردد گریزی 
زد و اظهار داشت: ۱۱۰۰ هکتار 
طرح زراعت چوب در سال جاری 
اجرا می شــود؛ هر چند که الزم 
است ســاز و کار به گونه ای باشد 
که تمام چوب اســتحصال شده 
بدون مجوز منابع طبیعی به خارج 

از استان حمل نشود.
نجفــی خطــاب بــه ناظریــن 
شهرســتان ها خواستار شناسایی 
نقــاط بحرانــی در همــه حوزه هــای مرتبــط با 
منابع طبیعی شــد و بیان کرد: اجــرای طرح ملی 
کاداســتر اراضی جنگلی، تشکیل صندوق توسعه 
منابع طبیعی استان، حفاظت از اراضی ملی و اخذ 
حقوق دولتی در دستور کار سال جاری قرار خواهد 

گرفت.
گفتنی اســت در این جلســه تدابیــر الزم برای 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا، نظافت محیط 
اداره کل، فاصله گــذاری اجتماعی، ممنوعیت ورود 
پرســنل و ارباب رجوع بدون ماسک به اداره کل و... 

اتخاذ گردید.

همزمــان با میالد پربرکت ثامــن الحجج حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( و با حضور معاون عمرانی 
اســتاندار، سرپرست شرکت گاز اســتان لرستان، 
فرماندار شهرستان خرم آباد و جمعی از مسئولین 
استانی پروژه گازرسانی به ۵ روستای محور آبسرده 
از توابــع شهرســتان خرم آباد موردبهــره برداری 

قرارگرفت.

به گزارش کلماکره به نقل از روابط عمومی شرکت 
گاز استان لرستان، مهندس گودرزی در حاشیه این 
مراسم گفت: در سالجاری علیرغم محدودیت های 
به وجود آمده از شیوع ویروس کرونا، گازرسانی به 
روستاهای استان با هدف افزایش رفاه هم استانیهای 
عزیز و محرومیت زدایی با اهتمام ویژه ای  با رعایت 

پروتکل های بهداشتی دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه: با بهره بردای از پروژه گازرسانی 
به روســتاهای محور آبســرده تعداد روســتاهای 
گازرســانی شــده در بخش بیرانوند به ۹۶ روستا 
رسیده است افزود: با اتمام پروژه های گازرسانی به 
۶ روستای باقیمانده تا پایان سال جاری به تمامی 
روستاهای  واجد شرایط  بخش بیرانوند گازرسانی 
انجام خواهد شد و این نوید را به مردم عزیز خواهیم 
داد که تا پایان ســال جاری بخش بیرانوند بخش 

سبز خواهد شــد و صد در صد جمعیت شهری و 
روستایی آن از نعمت گاز برخوردار می گردند

سرپرست شــرکت گاز استان لرستان در خصوص 
مشخصات این پروژه اظهار داشت:  این پروژه، گاز 
رسانی به ۵ روســتای "کشورزه، کبوده حسن آباد، 
خشــکه رود، شاه جمشیدی و درکســان" از توابع 
بخش بیرانوند شهرســتان خرم آباد می باشد که  
با اجــرای ۴ کیلومتر خط 
تغذیــه، ۱۹ کیلومتر خط 
توزیع و احداث ۲ ایستگاه 
تقلیل فشار به بهره برداری 

رسیده است. 

کرم گودرزی با بیان اینکه 
گازرسانی به شهر شول آباد 
به عنوان آخرین شهر فاقد 
گاز استان لرستان تا پایان 
ســال انجام خواهد شــد، 
افزود: بــا تحقق این مهم، 
ضریب نفوذ گاز در بخش 
شــهری اســتان به ۱۰۰ 

درصد می رسد.

این مقام مسئول از گازرسانی 
به ۱۳۰ روســتای استان تا هفته دولت امسال خبر 
و ادامه داد: در راســتای تحقق شعار سال» جهش 
تولید«  همچنین بیش از ۲۵۰ صنعت استان نیز تا 

پایان نیمه اول امسال گاز دار خواهند شد. 

در ادامه این مراسم معاون عمرانی استانداری ضمن 
تقدیر از عملکرد شرکت گاز استان لرستان ، از مردم 
شریف اســتان درخواست نمود که همراه با رعایت 
نکات ایمنی  در حفظ زیر ســاختها ایجاد شده که 

متعلق به خود مردم است کوشا باشند.

ســپس فرماندار شهرستان خرم آباد نیز ازعملکرد 
خوب شــرکت گاز اســتان تقدیر نمــود و افزود: 
بحمداهلل در دولت تدبیر و امید شاهد جهش بسیار 
خوبی در گازرسانی به روستایی بودیم که امید می 

رود  موجب جلب رضایت مردم عزیز قرار گیرد.

سفر یک روزه حجت االسالم و المسلمین محمد رضا مبلغی به شهرستان رومشکان

بهره برداری از پروژه گازرسانی به ۵ روستای محور اجرای طرح سازمانی جهش 99*9 در لرستان
آبسرده بخش بیرانوند شهرستان خرم آباد
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