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با حضور مهندس گودرزی سرپرســت شرکت گاز استان لرستان 
و مهنــدس خزایی مدیر خطوط لولــه و مخاکبرات نفت منطقه 
لرستان وهیات همراه تست های نهایی تجهیزات گازرسانی جهت 
تحویل گاز به تلمبه خانه شــهید سیفی شهرستان پلدختر انجام 

شد.
در حاشــیه این بازدید مهندس گودرزی گفت: با بهره برداری از 
طرح گازرسانی به تلمبه خانه شهید سیفی منطقه آسار شهرستان 
پلدختر امکان بهره برداری و استفاده تاسیسات آسار از گاز بعنوان 
یک ســوخت پاک ، ارزان ، بهره ور و دوســتدار محیط زیســت 
فراهم گردید. کرم گودرزی تاکید کرد: با جایگزینی ســوخت گاز 
صرفه جویی قابل مالحظه ای در مصرف ســوخت مایع بجای گاز 
ایجاد شــده که عالوه بر حفظ محیط زیســت، کاهش دوره های 

تعمیراتی، اســتهالک پایین توربینهای تلمبــه خانه و نگهداری 
تجهیــزات، صرفه جویی قابل مالحظــه ریالی هم بدنبال خواهد 
داشــت.وی اظهار کرد: طول خط تغذیه پروژه گازرســانی به این 
تلمبه خانه ۳۰ کیلومتر اســت که از شهر پلدختر به تلمبه خانه 
شهید ســیفی واقع در منطقه صعب العبور آسار اجرا شده است. 
کرم گودرزی با اشــاره به نوع فعالیت تلمبه خانه آسار و اهمیت 
تسریع در اجرای این پروژه گازرسانی گفت:  این شرکت با برنامه 
ریزی مدون  در خصوص  راه اندازی ایســتگاه cgs واشیان عالوه 
بر مقاوم سازی  و باال بردن پایداری شبکه گاز شهرستان پلدختر 
باعث تســریع در اجرای پروژه  گازرسانی به این تلمبه خانه مهم 
در ســطح کشور با استفاده ازمســیر و زیرساختهای جدید شده 
است، و در واقع تهدید سیل ســال گذشته شهرستان پلدختر را 
بــه یک فرصت تبدیل نموده اســت .  وی ادامــه داد: با توجه به 
وجود مشــکالت تحصیل اراضی، کوهستانی بودن منطقه و تعدد 
خطوط نفت اجرا شــده در این منطقه گازرســانی به این تلمبه 
خانه با مشــکالتی همراه بود که با تالش شــبانه روزی پرســنل  
خدوم شرکت گاز استان لرستان این پروژه به بهره برداری رسید.

سرپرست شرکت گاز استان لرستان بیان داشت: ایستگاه گاز این 
تلمبه خانه ۱۰ هزار مترمکعب در ســاعت، ظرفیت دارد و فشار 

ورودی آن psi ۲۵۰می باشد.

پس از وقوع ســیالب ۹۸، بســتر رودخانه 
کشــکان به مناطق غرب پلدختر نزدیک تر 
شــده و عدم امتداد دیواره ســاحلی تا این 
بخش از شــهر، ســاکنان آن را با بیم تکرار 

خسارات سیل در آینده مواجه کرده است.
خبرگزاری مهر - گروه اســتان ها: رودخانه 
وحشــی »کشــکان« با گذر از وسط شهر 
پلدختر، خروجی تمام آب های ســطحی در 
باال دست و اســتان لرستان است و این امر 
در فروردین ماه ۹۸ باعث نفوذ حجم بسیار 
زیادی از ســیالب از هر طرف به این شــهر 

شد.

غرب پلدختر همچنان در خطر سیالب
بخش غربی شــهر پلدختر در این ســیالب 
ویرانگــر و مخرب بیشــترین خســارت و 
آســیب ها را متحمل شــد و حجم باالیی از 
ســیالب در پایین دست به درون شهر نفوذ 
کرد و این در حالیســت که عــدم احداث 
دیــواره حفاظتی در این نقــاط، علی رغم 
عریض تر شدن بستر رودخانه موجب نگرانی 

ساکنان این منطقه از شهر شده است.
یکی از شهروندان ساکن خیابان »رسالت« 
شهر پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر، 
اظهار داشت: دیواره ساحلی شهر پلدختر به 
شکل کارشناسی شده، مهندسی و علمی تا 
۳۰۰ متر پایین تر از پل »شهدای دولت« و 
در بخش شرقی توسط شرکت مجری طرح 

احداث شده است.
حسین حسنوند، افزود: اما متأسفانه از این 
نقطه به بعد رها شده و با این وجود ساکنان 
منطقه ســازمانی ها هنوز در خطر ســیالب 
قرار دارند، از طرفی سیل فروردین ۹۸ با آن 
حجم وحشتناک باعث تغییر مسیر رودخانه 
»کشکان« و عریض شــدن آن شده و آب، 
بسیار بیشتر از گذشــته به منازل مسکونی 
ما نزدیک اســت که این موضوع برای ما و 
خانواده هایمان نگران کننده تر از گذشــته 

است.

نزدیک شدن بستر رودخانه کشکان 
به مناطق مسکونی غرب پلدختر

یکــی دیگر از شــهروندان ســاکن منطقه 
ســازمانی های پلدختــر در گفــت و گو با 
خبرنگار مهر، اظهار داشت: زمان وقوع سیل 
ویرانگر در شهر پلدختر حجم زیادی از آب 
از پایین دست رودخانه به بخش غربی شهر 
وارد شد و همه چیز را با خودش برد و باعث 

تخریب ۱۰۰ درصدی منازل مسکونی شد.
بهزاد ســیفی، افزود: اکنون نیز عدم امتداد 
دیــوار حفاظتی در منطقه »ســازمانی ها« 
و خیابان های »رســالت« بخش غربی شهر 
پلدختر، علی رغم نزدیک شــدن بیشتر آب 
و بستر رودخانه به منازل مسکونی، ساکنان 
را در زمان بارندگی ها نگران می ســازد و در 
واقع همچنان این بخش از شهر نا امن تر از 

گذشته در خطر نفوذ سیالب است.
یکی دیگر از شهروندان پلدختری ساکن در 

بخش غربی شــهر در گفت و گو با خبرنگار 
مهر، اظهار داشــت: تکمیل دیواره ساحلی 
شهر پلدختر در مناطق فعلی هیچ سودی به 
حال ما ساکنان پایین دست بخش غربی این 
شــهر ندارد، کما اینکه با نفوذ آب از پایین 
دســت کل بخش غربی در خطر سیل قرار 

می گیرد.
اعظم کایید، افزود: ما در سال گذشته تمام 
زندگی خود را از دســت دادیــم و اگر قرار 
باشــد در بارندگی های آینــده نیز به علت 
عدم احداث دیواره ساحلی در پایین دست، 
همان نگرانی های گذشــته چه بسا بدتر را 
داشــته باشــیم نه تنها زندگی ما به خطر 
می افتد بلکه زحمات، خدمات و هزینه های 

گذشته مردم و دولت نیز هدر می رود.
وی، اضافــه کــرد: بنابراین از مســئوالن و 
متولیان امر درخواســت می شود تا شرکت 
مجری طرح دیواره ســاحلی پلدختر هنوز 
روی کار است، اســتمرار دیواره ساحلی در 
پایین دست را با این شرکت تخصیص قرار 

داد و تأمین اعتبار کنند.

زندگی همراه با ترس در کنار رودخانه 
»کشکان«

یک شهروند ساکن کوی سازمانی های شهر 
پلدختر، گفت: ساکن خیابان »ساحلی معلم 
۱۱« هستم که ســیالب سال گذشته تمام 
وسایل منزلم را با خود برد و خانه ام تخریب 

شد.
نجات پروین در گفت و گو با خبرنگار مهر، 
اظهار داشــت: هم اکنون خانوار زیادی در 
حاشیه رودخانه »کشکان« و دیواره ساحلی 
هستیم که در فصل بارندگی هنوز به دلیل 
عدم استمرار دیواره ساحلی در پایین دست، 
نگران این مســئله هســتیم که نکند سیل 

مجدد زندگی ما را با مشکل مواجه سازد.
یک شــهروند پلدختری که خود را فرهنگی 
ســاکن منطقه ســازمانی ها معرفــی کرد، 
گفت: عدم استمرار دیواره ساحلی در پایین 
دســت، مهم ترین مشکل ســاکنان منطقه 
ســازمانی های پلدختر اســت کــه هنگام 
ســیالب و بارندگی مردم را دوباره خانه به 

دوش می سازد.
هاجر چراغی در گفت و گو با خبرنگار مهر، 
اظهار داشت: هنگام بارندگی به دلیل اینکه 
دیواره ســاحلی بخش غربی شــهر پلدختر 

نیمه کاره اســت مردم ایــن منطقه با رعب 
و وحشــت اســباب و اثاثیه خود را جابجا 
می کنند و کســانی که سن باالتری دارند و 
توان این کار را ندارند در معرض خطر جانی 
اما کسی پاسخگوی مردم  بیشتری هستند 

نیست.
وی از مســئوالن خواســت هر چه سریع تر 
نسبت به اســتمرار و تکمیل دیواره ساحلی 
پلدختــر در بخــش غربی این شــهر برای 

جلوگیری از فاجعه ای دوباره اقدام کنند.

پروژه دیواره ساحلی تا غرب شهر 
استمرار یابد

شهر  ســازمانی های  منطقه  ســاکنان  یک 
پلدختــر، گفــت: منطقه ســازمانی ها جزو 
مناطق قدیم شهر پلدختر است که سیالب 
سال گذشته بیشترین خســارات را به این 
منطقه وارد کرد و منازل مســکونی به طور 

کامل تخریب شد.
بهنــام بازوند در گفــت و گو بــا خبرنگار 
مهر، اظهار داشــت: اواخر ســال ۹۸ که از 
ســوی هواشناسی استان هشــدار سیل در 
پلدختر داده شــد به خاطر تکمیل نشــدن 
دیواره ساحلی ســاکنان زخم خورده کوی 
سازمانی های این شهر خانه به دوش و آواره 
روستاهای اطراف شدند و همچنان به ویژه 
در فصل بارندگی با استرس و اضطراب سیل 

زندگی می کنند.
وی از مسئوالن خواست برای رفع این رعب 
و وحشــت همیشــگی در مردم این منطقه 
و جابجا نکــردن اســباب و اثاثیه خود در 
هر بارندگی که کار بســیار ســختی است و 
ایجاد آسایش و آرامش آنها با احداث دیواره 
ساحلی شــهر پلدختر در پایین دست این 

مشکل را برای همیشه برطرف کنند.

امتداد دیواره ساحلی شهر پلدختر 
در نقاط پایین دست برای همیشه 

شهر پلدختر را از خطر سیالب مصون 
می دارد

 شــهردار پلدختر در گفت و گو با خبرنگار 
مهر، گفت: شــرکت »سامان محیط« پروژه 
احداث دیواره ســاحلی این شهر را تا ۳۰۰ 
متر پایین تر از پل »شــهدای دولت« عهده 
دار بوده که احــداث آن با روند مطلوبی در 
حال تکمیل شــدن است اما به دلیل به هم 

خوردن سیستم بســتر رودخانه »کشکان« 
پس از ســیالب و عریض شــدن آن تا هزار 
متر پایین تر از این نقطه نیز، همچنان منازل 
مسکونی مردم در خطر نفوذ سیالب مجدد 

قرار دارند.
صمــد چراغی پــور، افزود: امتــداد دیواره 
ساحلی شــهر پلدختر در نقاط پایین دست 
برای همیشــه شــهر پلدختــر را از خطر 
ســیالب مصون می دارد در غیر این صورت 
با هر بارندگــی آب به خیابان ها و خانه های 

مسکونی مردم نفوذ پیدا می کند.
وی، تصریح کرد: بستر رودخانه »کشکان« 
پس از سیالب فروردین ماه سال گذشته تا 
۱۰ الی ۱۵ متری خانه های مسکونی مردم 
در انتهای خیابان های »رســالت ۱۵ و ۱۴« 
رسیده و همچنین در منطقه حوالی »جهاد 
کشاورزی« ســیالب در حال نزدیک شدن 
به شهر است که این موضوع موجب نگرانی 
و دغدغه مردم شــده و از نظر کارشناسی و 
علمی نیز جلوگیری از نفوذ ســیالب از این 

منطقــه به بخش غربی احداث اســتمرار و 
امتداد دیواره ساحلی را می طلبد.

شــهردار پلدختر، گفت: مــردم و مدیریت 
شــهری پلدختر برای ایمن ماندن شــهر از 
نفوذ ســیالب برای همیشــه از مســئوالن 
کشوری، اســتانی و شهرستانی انتظار دارند 
تا شــرکت مجری طرح یعنی بنیاد مسکن 
پای کاراســت اعتبار الزم برای اســتمرار و 
امتداد دیواره ساحلی شهر پلدختر در پایین 
دست لحاظ شود تا شهر از گزند سیالب در 

امان بماند.

 لزوم پیگیری برای اختصاص اعتبار 
امتداد دیواره ساحلی

 مدیر عامل شــرکت مجــری احداث دیواره 
ساحلی پلدختر نیز در گفت و گو با خبرنگار 
مهر، گفت: امتداد و استمرار دیواره حفاظتی 
شهر پلدختر در منطقه »سازمانی ها« که از 
محل های اصلی نفوذ سیالب به بخش غربی 
در سیل گذشته بود جزو قرارداد این شرکت 

نیست.
هاشم سعیدی، اظهار داشت: شرکت سامان 
محیط عملیات اجرایی دیواره ساحلی شهر 
پلدختر را بر اســاس قــرارداد از خرداد ماه 
ســال ۹۸ آغاز و اکنون با بیش از ۹۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی کار و در 

حال تکمیل شدن است.
وی، افزود: برای تکمیل دیواره ساحلی شهر 
پلدختر و امتداد و استمرار آن تا پایان منطقه 
»ســازمانی ها« و خیابان های »رسالت« نیاز 
است تخصیص قرارداد و تأمین اعتبار آن در 

مرکز استان پیگیری شود.

امتداد دیواره ساحلی مطالبه مردم 
است

 فرماندار پلدختــر در گفت و گو با خبرنگار 
مهر، گفت: امتداد و استمرار دیواره ساحلی 
شــهر پلدختــر در منطقه »ســازمانی ها« 
ضــروری، مطالبه و دغدغه مــردم به ویژه 
ساکنان بخش غربی این شهر است که این 
موضوع با مسئوالن کشوری و استانی رایزنی 

شده است.
حسن رضائیان، اظهار داشت: احداث امتداد 
دیواره ساحلی شهر پلدختر برای رفع نگرانی 
مردم و جلوگیری از ورود مجدد ســیالب ها 
در آینده به بخش غربی این شــهر ضروری 
است که امید است این پروژه تأمین اعتبار و 

در دستور کار قرار گیرد.
وی، افــزود: شــرکت »ســامان محیط« بر 
اساس قرارداد دیواره حفاظتی شهر پلدختر 
را احــداث کرده اما با توجــه به خطر نفوذ 
سیالب در منطقه پایین دست بخش جنوب 
غربی شــهر پلدختر در بارندگی های آینده 
رایزنی ها و مکاتبات زیادی با مدیران استانی 
در رابطه با استمرار این دیواره صورت گرفته 

است.

بستر رودخانه به مناطق مسکونی نزدیک شد

ساکنان بخش غربی»پلدختر« در بیم سیالب
لزوم امتداد دیواره محافظ شهر

 گزارش وعکس از محسن مهرابی
 خبرنگار مهر در پلدختر

تامین سوخت گاز تلمبه خانه شهید سیفی )آسار(

؟ " 24 = 4
کشاورز گرامی :

آیا می خواهید از برق رایگان در تابستان استفاده کنید ؟
پیک  ساعات  و  ایام  در  مصرف  کاهش  و  همکاری  ساعت   4 رعایت  با 

تابستان می توان هزینه مصرف برق را درتمام 24 ساعت رایگان کرد."

مدیران محترم صنایع و کارخانجات استان:
و  تابستان  فصل  در  که  مشترکینی  به  لرستان  برق  توزیع  شرکت 
ساعات پیک )اوج( بار در طرح های مدیریت مصرف برق و پیک سایی 

همکاری نمایند پاداش قابل توجهی پرداخت می نماید .
جهت کسب اطالعات بیشتر و عقد تفاهم نامه به مدیریت های 

توزیع برق شهرستان مراجعه نمایید .

اطالعیهاطالعیه

مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر 
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رئیس دادگســتری پلدختر، گفــت: از افزایش 
۱۰ درصدی دعاوی خانوادگی نســبت به سال 

گذشته در این شهرستان خبرداد.
اکبر رشــیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با 
اشاره به افزایش ۱۰ درصدی دعاوی خانوادگی 
در پلدختر نســبت به مدت مشــابه سال قبل، 
اظهار داشــت: ایراد صدمه بدنی بر اثر تصادف، 
سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمومی، 
تخریب و تصرف عدوانی به ترتیب بیشــترین 
ورودی پرونده های یک ســال اخیر در دستگاه 

قضا پلدختر است.
وی، افزود: همچنین بــه ترتیب مطالبه وجه، 
مطالبه خســارت، تأمین دلیل، گواهی انحصار 
وراثت از بیشــترین ورودی دعاوی حقوقی در 

دادگستری پلدختر هستند.
رشیدی، گفت: آمار ورودی پرونده های دستگاه 
قضائی پلدختر از یکم تیرماه ســال گذشته تا 

کنون ۱۴ هزار و ۷۹۳ فقره است.
وی، افــزود: طی این مدت ۱۵ هزار ۲۳۹ فقره 
پرونده در این حوزه قضائی مختومه شــده که 
بــا ۴۴۶ پرونده مختومه بیــش از پرونده های 
ورودی نشــان دهنــده عملکــرد مثبت این 

دادگستری است.
رئیس دادگستری پلدختر، یادآور شد: این تعداد 
پرونده های مختومه شده افزون بر ورودی های 
یک سال اخیر مربوط به پرونده های باقی مانده 

از سال های گذشته است.
رشیدی، افزود: ۳۰ هزار ۶۱۶ ابالغ الکترونیک 
معادل ۷۳ درصد در دســتگاه قضا شهرستان 
پلدختر طی یک ســال گذشــته بــه صورت 

الکترونیک انجام شده است.
وی، گفت: ۴۷۲ فقره پرونده در شوراهای حل 
اختالف این شهرســتان به صلح و سازش ختم 
شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته 

است.

مدیر مخابرات منطقه لرســتان از پاسخگویی 
۲۹۳ هــزار تماس توســط اپراتورهــای مرکز 

۲۰۲۰ خبر داد .
مهندس قاســمی بــا اعالم این خبــر گفت : 
اپراتورهــای ســامانه ۲۰۲۰ منطقه لرســتان 
به صورت ۲۴ ســاعته در چهار شــیفت کاری 
پاســخگوی تماس و رفع مشــکالت اینترنت 

پرسرعت مشتریان استان هستند. 
وی اظهار داشــت : اپراتورهای ایــن مرکز از 
ابتدای سال جاری تاکنون به تعداد ۲۹۳ هزار 
تماس و به صورت میانگین روزی ۳۸۵۰ تماس 

پاسخ داده اند.
مدیر مخابــرات منطقه لرســتان ، زمان صف 
انتظاِر مشــترک با مرکــز ۲۰۲۰ مخابرات را 
به صــورت میانگین و در شــرایط عادی از ده 
ثانیه  تا سه دقیقه اعالم و ذکرکرد: زمان انتظار 
مشــتریان برای برقراری ارتباط بــا اپراتورها 

نسبت به گذشته کاهش یافته است.
قاســمی  خاطرنشــان کرد: درصــورت نبود 
مشکالت سخت افزاری و عدم نیاز به اقدامات 
زمان بر در خصوص رفع مشکل مشترک، مدت 
زمان پاسخگویی به مشتریان یک تا سه دقیقه 

است.
مدیر مخابرات منطقه لرســتان ، یادآورشــد: 
در حال حاضر تعــداد ۷۵ هزار پورت اینترنت 
پرسرعت به مشــتریان در سطح استان واگذار 

شده است .

نماینده ولی فقیه در لرســتان با تاکید بر اینکه وظیفه 
دســتگاه قضایی اقامه عدل اســت بر ضرورت مبارزه 
ســخت گیرانه با مســئله فساد از ســوی این نهاد در 

جامعه تاکید کرد.

به گــزارش خبرنگار مهر، حجت االســالم احمدرضا 
شــاهرخی امــروز یکشــنبه در دیدار بــا رئیس کل 
دادگســتری و مدیران تابعه دســتگاه قضائی لرستان 
در ســخنانی با تبریک فرا رســیدن هفته قوه قضائیه 
و همچنین گرامیداشــت یاد و خاطره شهید بهشتی، 
اظهار داشت: شهید بهشتی معمار و بنیان گذار قضای 

اسالمی در جمهوری اسالمی ایران بود.
وی بــا تاکید بر ضرورت شــناخت ابعاد شــخصیتی 
علمی، فرهنگی و… شهید بهشتی، عنوان کرد: شهید 
بهشــتی مصمم، با اراده قوی، خستگی ناپذیر، مدیر و 

مدبر بودند.
نماینــده ولی فقیه در لرســتان در ادامه با اشــاره به 
اقدامات و فعالیت های ارزنده، انبوه و متراکم دســتگاه 
قضائی در لرستان، بیان داشت: وظیفه دستگاه قضائی 
اقامه عدل است، خدا، انبیا، ائمه، فقیه و مجتهد عادل 
اســت و مکتب ما نیز بر اساس عدل پایه گذاری شده 

است.

حجت االسالم شــاهرخی با تاکید بر ارتقا و تحول در 
کار قوه قضائیه، تصریح کرد: دســتگاه قضائی باید هر 

سال یک آورده و تحول جدید داشته باشد.
وی در ادامه بر ضرورت احیای حقوق عامه از ســوی 
دســتگاه قضائی تاکید کرد و گفت: پیشگیری از وقوع 
جرم، نظارت بر حســن اجرای قانون و… نیز از دیگر 

وظایف دستگاه قضائی محسوب می شود.
نماینده ولی فقیه در لرســتان همچنیــن با تاکید بر 
لزوم پیگیری برای احیای ظرفیت های راکد لرســتان 
از ســوی دســتگاه قضائی، افزود: برخی از افراد تحت 
عنوان ســرمایه گذار وام های کالنی را بانک ها دریافت 
کردند و این در حالیست که اقدام خاصی برای احیا و 

راه اندازی واحدهای اقتصادی نکرده اند.
حجت االســالم شــاهرخی با تاکید بر ضرورت ورود 
جدی دستگاه قضائی اســتان به این موضوع و فراهم 
شــدن فعالیت ســرمایه گذار جدید، بیان داشت: این 
گونه گره ها در استان وجود دارد که می طلبد دستگاه 

قضائی ورود جدی برای حل آنها داشته باشد.
وی بــا تاکید بر اینکه ما هم در اجــرای امور از همه 
دستگاه های استان حمایت خواهیم کرد و البته نقش 
نظارتــی هم خواهیم داشــت، گفت: انتظــار مردم از 
دستگاه قضائی رفع تبعیض، گسست موجود در جامعه 

و مبارزه سخت گیرانه با فساد است.
نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه زحمات 
دســتگاه قضائی برای همه ما محفــوظ و قابل تقدیر 
اســت، عنوان کرد: اما مبارزه با فســاد باید با شدت 

بیشتری صورت گیرد.
حجت االســالم شــاهرخی، اعمال قانــون با صالبت 
و قاطعیــت و همچنیــن بدون بی رحمــی در مقابل 
هنجارشکنان را انتظار مردم از دستگاه قضائی برشمرد 
و ادامه داد: همچنین باید از عادل ترین و برترین افراد 

در انتصاب مدیران استفاده کرد.
وی، تاکید کرد: دســتگاه قضائی باید مظهر و پناهگاه 

ملت باشد

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی لرستان گفت: در صدد 
اخذ اعتبارات برای تکمیل بیمارســتان جدید خرم آباد 
و آوردن دو دســتگاه ام آر آی برای شهرستان پلدختر 
و بیمارســتان شــهدای عشــایر خرم آباد هستیم. به 
گزارش خبرگزاری مهر، نشســت کمیسیون ماده ۲۰ 
امروز دوشــنبه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
لرســتان و اعضای این کمیسیون، در خصوص بررسی 
پرونده های رســیده که مهمتریــن مصوبات آن صدور 
مجوز تأسیس داروخانه در شهرســتان های خرم آباد 
و ازنا بود، در ســالن اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه 
برگزار شد. در این نشســت محسن اسد بیگی معاون 
غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی لرستان با اشاره 
به پیگیری ایــن معاونت در خصوص تهیه تجهیزات و 
ملزومات پزشــکی و اقالم دارویــی بیماران با توجه به 
شــیوع کرونا ویروس بیان داشت: خوشبختانه با شیوع 

ویروس کرونا با درایت و ابتکار خوب رئیس دانشگاه در 
بحث مراقبت از بیماران و همچنین اســتفاده از کادر 
پزشــکی در کنار دیگر همکاران زحمتکش بهداشت و 
درمان اســتان، ما شــاهد عملکردی مثبت از دانشگاه 
در بحــث مقابله با کرونا و درمــان بیماران بودیم. وی 
گفت: هیج مورد مرگی در بین کادر درمانی دانشــگاه 
گزارش نشــده، نتیجه عملکرد مثبت و تهیه داروهای 
جدید و متناسب با شرایط حاد کرونایی است که علی 
رغم محدودیت ها، کار ارزشــمندی در دانشــگاه علوم 
پزشکی لرســتان صورت گرفته و برای ما باعث افتخار 
اســت که مرگ و میری در بین پرســنل درگیر کرونا 
گزارش نشده است. محمدرضا نیکبخت رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی لرستان نیز با اشاره به اینکه برنامه های 
خوبی در راستای تحقق اهداف دانشگاه و ارتقا جایگاه 
دانشگاه داشته ایم، اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف 

دانشگاه، برنامه های خوبی تهیه و تدارک دیده شده بود 
و اقدامات مناســبی در خصوص پروژه های نیمه کاره 
صورت گرفته بود؛ اما با شیوع کرونا ویروس و سنگینی 

بار مالی آن بر دوش دانشــگاه علوم پزشکی، متأسفانه 
تا حدودی ما را از رســیدن بــه اهدافمان عقب تر نگه 
داشــت. وی افزود: با این حال، بــا برنامه ریزی دقیق، 
درخواست وام از بانک ها، رایزنی با قرارگاه خاتم و اخذ 
اعتبارات جدید از وزارت بهداشت، توانستیم پروژه های 
رها شده را دوباره فعال کرده و کار را شروع کنیم؛ تا بر 
اســاس قراردادهای قبلی و در صورت نیاز نیز با بستن 
قــرارداد جدید و برآورد هزینه هــا، بتوانیم پروژه های 
رها شده را به ســرانجام برسانیم. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان از تجهیز بیشتر بیمارستان های دولتی 
اســتان به ام آر آی، سی تی اســکن، آنژیو و دریافت 
دیگر تجهیزات مورد نیاز شهرســتان های استان خبر 
داد و گفت: با پیگیری های الزم هر معاونت و رایزنی با 
وزارت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، ما کماکان 
در صدد اخذ اعتبارات بیشتر برای تکمیل بیمارستان 
جدید خــرم آباد و آوردن دو دســتگاه ام آر آی برای 
شهرستان پلدختر و بیمارســتان شهدای عشایر خرم 
آباد هســتیم که در صــورت تحقق آنهــا، جوابگوی 

خواسته فعلی مردم خواهد بود.

 رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه 
امسال بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی را به عنوان 
اصلی تریــن کار دنبال می کنیم؛ از فــرار مالیاتی ۴۰ 
تــا ۴۵ هزار میلیاردی در کشــور خبر داد. به گزارش 
خبرنــگار مهر، امید علی پارســا  در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به اینکه سال گذشته بخشودگی های جرایم 
مالیاتی منظمی را داشــتیم، اظهار داشت: امسال هم 
بخش نامه بخشــودگی جرایم مالیاتی در راه اســت 
و ابالغ می شــود، براســاس آن تا پایان تیرماه فرصت 
داده ایــم که جرایم کل بدهی هــای مالیاتی که وجود 
دارد اگر اصلش پرداخت شود، ۹۰ درصد برای بخش 
تولیــد و ۸۰ درصد برای بخش غیر تولید مشــمول 
بخشودگی شود. وی تصریح کرد: در ماه های بعد هم 
این بخشــودگی ها دو درصد کاهش می یابد و میزان 
بخشش جرایم مالیاتی بخش تولید ۸۸ درصد می شود 
و بخــش غیرتولید ۷۸ درصد می شــود که این اقدام 

در راســتای تداوم سیاست بخشودگی جرایم مالیاتی 
است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه 
امسال بحث هوشمند سازی نظام مالیاتی را به عنوان 
اصلی تریــن کار دنبال می کنیــم، تصریح کرد: همه 
اطالعــات و داده های اقتصادی که در دســتگاه های 
اجرایی وجود دارد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار 
می گیرد و ســازمان با تکیه بر این اطالعات مالیات را 
تعیین می کند که منصفانه تر اســت. پارسا، اینترنتی 
کردن مالیات نقل و انتقال ملک های مسکونی را یکی 
دیگر از اقدامات در دســتور کار سازمان امور مالیاتی 
برشمرد و خاطرنشان کرد: امروز این اقدام در بخشی 
از کشــور در حال انجام است و براساس گزارش ها در 
لرستان هم در حال انجام است. وی در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به اینکه مجموعه تصمیماتی 
برای مقابله با شرایط کرونایی اتخاذ شده است، گفت: 
مهلت ارائه اظهارنامه ها دو ماه تمدید شــده اســت و 

بنابراین اظهارنامه های مشــاغل تا پایــان مردادماه و 
اظهارنامه شرکت ها تا پایان شهریور دریافت می شود. 
رئیس سازمان امور مالیاتی کشــور با تاکید بر اینکه 
در راســتای حمایت از واحدهای آسیب دیده از کرونا 
بخشودگی جرایم مالیاتی را نیز در دستور کار داریم، 
یادآور شــد: بخش هایی که از کرونا آســیب بیشــتر 
دیده اند مورد حمایت هســتند. پارســا افزود: در دو 
ماهه اول ســال جاری روند وصــول مالیات با تمرکز 
بــر طبقات باالتر درآمد در حال انجام اســت. وی در 
بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید بر اینکه فرار 
مالیاتی خط قرمز ماســت و به هیچ وجه فرار مالیاتی 
با هیچ عذر و بهانه ای قابل پذیرش نیست، گفت: برای 
اینکه فرار مالیاتی حداقل شــود، بخش نامه ای تحت 
عنوان استفاده از ظرفیت تراکنش های بانکی مودیان 
مالیاتی و بخش نامه ای برای مقابله با معامالت صوری 
با شرکت ها کاغذی ابالغ شده و مجموعه همکاران من 

به یقین خیلی زود کســانی که فرار مالیاتی دارند را 
شناسایی می کنند. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور 
تصریح کرد: بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان کل فرار 
مالیاتی کشور اســت که امیدواریم با هوشمند سازی 

نظام مالیاتی آن را حل کنیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان:

وظیفه دستگاه قضایی اقامه عدل است/ لزوم مبارزه سخت گیرانه با فساد

رئیس سازمان امور مالیاتی:

هوشمندسازی نظام مالیاتی دنبال می شود/فرار مالیاتی ۴۵هزار میلیاردی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد:

پیگیری خرید ۲ دستگاه ام آر آی برای بیمارستانهای خرم آباد و پلدختر

خبــــــر

رئیس دادگستری پلدختر مطرح کرد؛

افزایش ۱۰ درصدی دعاوی 
خانوادگی نسبت به سال گذشته 

در پلدختر

پاسخگویی مناسب به 
تماس های مشتریان اینترنت 

توسط مرکز 2020

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به صدور حکم 
حادثه تروریستی بهمن ماه ســال ۹۷ در خرم آباد، 
گفت: خوشبختانه ۲۹۴ هزار و ۵۳۹ فقره پرونده در 

سال گذشته مختومه داشتیم.
بــه گزارش خبرنــگار مهر، محمــد رزم در دیدار با 
نماینده ولی فقیه در لرســتان به مناسبت آغاز هفته 
قوه قضائیه، اظهار داشــت: دستگاه قضائی در استان 
لرســتان اقدامات و برنامه ریزی هــای مطلوبی در 

حوزه های مختلف در دستور کار قرار داده است.

۱۴ هزار پرونده مسن در لرستان مختومه شد
وی بــا اشــاره بــه بازدیــد از حوزه هــای قضائی 
شهرســتان های مختلف استان به منظور ارتقای این 
حوزه ها و همچنیــن ارائه راهکارهای الزم برای رفع 
نقاط ضعــف و تقویت نقاط قوت، عنــوان کرد: در 
استان مجموعه ای از اولویت های مهم دستگاه قضائی 

و رئیس قوه در دستور کار است.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اجرای این 
اولویت های مهم دستگاه قضائی در لرستان با تشکیل 
۳۰ کمیتــه مختلف، تصریح کــرد: این کمیته ها در 
حوزه های مختلــف مهریه، کاهش ورودی پرونده ها، 
برخورد با مفاسد اداری و سالم سازی محیط اداری، 

مختومه شدن پرونده ها و… ورود پیدا کرده اند.
رزم در ادامه با اشاره به پیگیری برای مختومه شدن 

۱۷ هزار پرونده که مربوط به سال های گذشته بوده 
است، بیان داشــت: با برنامه ریزی صورت گرفته از 
مجموع ۱۷ هزار پرونده مســن در استان، ۱۴ هزار 
مورد مختومه شــده و در حال حاضر حدود سه هزار 
پرونده دیگــر باقی مانده که برنامه ما تعیین تکلیف 

آنها در اسرع وقت است.

حکم حادثه تروریستی خرم آباد صادر شد
وی همچنین کاهش جمعیت کیفری در اســتان را 
یکی دیگر از برنامه های مهم دســتگاه قضا در استان 
برشمرد و گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته دو هزار 

و ۶۶۲ نفر مشمول این امر در استان شده اند.
رئیس کل دادگستری لرستان، همچنین پیگیری و 
تعییــن تکلیف پرونده های مهم مانند اختالس، قتل 
عمد، تصرفات اراضی ملی و… را از دیگر برنامه های 
مدنظر دستگاه قضائی در استان عنوان کرد و گفت: 
با بررســی های صورت گرفته ۴۰ عنــوان مجرمانه 
در اســتان احصا شــده که باید به طور جدی مورد 
پیگیــری و برخورد قرار گیرند. رزم با تاکید بر اینکه 
با پیگیری های صورت گرفته مجوز برگزاری دادگاه 
علنی سه نوع پرونده در استان اخذ شد، بیان داشت: 
یکی از این مــوارد بحث مربوط بــه پرونده حادثه 
تروریســتی ۱۷ بهمن ماه سال ۹۷ در خرم آباد بود 
که منجر به شهادت دو نفر از پرسنل نیروی انتظامی 
اســتان شــد، در این رابطه محاکمه علنی برگزار و 

حکم این پرونده نیز در نهایت صادر شد.

بیش از ۲۹۴ هزار پرونده مختومه شد
وی با بیان اینکه دادگاه پرونده های مربوط به مفاسد 
اقتصادی و اخالل در نظام اقتصادی نیز با اخذ مجوز 
به صورت علنی برگزار می شــود، افزود: یکی از این 
پرونده هــا مربوط به افرادی اســت که تحت عنوان 
ســرمایه گذار سیلوهای گندم، اقدام به جعل سند و 
کالهبــرداری می کردند که پرونده این افراد متخلف 
مورد بررســی قرار می گیرد. رئیس کل دادگستری 

لرســتان همچنین دســتگیری قاتلین فراری بعد از 
چند ســال از سوی دســتگاه قضائی را یکی دیگر از 
اقدامــات صورت گرفته عنوان کــرد و گفت: ابتدای 
ســال ۹۸، موجودی پرونده های اســتان ۵۰ هزار و 
۸۷۰ فقره بوده و در طول ســال نیــز ۲۸۱ هزار و 
۵۶۰ فقره پرونده نیز به دســتگاه قضائی استان وارد 
شده است. رزم، گفت: خوشبختانه ۲۹۴ هزار و ۵۳۹ 
فقره پرونده در سال گذشته مختومه داشتیم و با این 
اوصاف ۱۳ هزار از مجموع پرونده های گذشته را در 

سال ۹۸ مختومه کردیم.

۵۶ هزار پرونده وارد دستگاه قضائی شد
وی بــا بیان اینکه از مجموع ۵۰ هزار و ۸۷۰ پرونده 
موجودی که در سال گذشته داشتیم، ۳۷ هزار مورد 
باقی مانده و برنامه ما این اســت که در سال جاری 
هر چه پرونده وارده به دســتگاه قضائی داشــته ایم 
را مختومه کنیم و از ۳۷ هزار پرونده یاد شــده نیز 
باالی ۲۶ هزار پرونــده را مختومه کنیم. رئیس کل 
دادگســتری لرســتان با تاکید بر اینکه در سه ماهه 
امسال ۵۶ هزار و ۹۵ فقره پرونده به دستگاه قضائی 
اســتان وارد شده است و این در حالیست که ما ۵۷ 
هــزار و ۷۲۹ پرونده مختومه کردیم و با این اوصاف 
هزار و ۶۳۴ پرونده از ۳۷ هزار پرونده گذشته را نیز 

مختومه کرده ایم.

رئیس کل دادگستری لرستان:

صدور حکم حادثه تروریستی خرم آباد/ ۲۹۴ هزار پرونده مختومه شد
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 امام جمعه پلدختر گفت: مســئوالن ارشــد استان مشکالت 
باقی مانده از ســیل فرا روی ســیل زدگان این شهرستان را 

دریابند.
به گــزارش خبرگزاری فرهنگ لرســتان در پلدختر، حجت 
االسالم سید محســن موسوی در خطبه های نماز جمعه)30 
خردادماه ( پلدختر اظهار داشت: از استاندار لرستان در تریبون 
نماز جمعه دعوت می شود، وقت گذاشته یک روز با حضور در 
پلدختر مســایل و مشکالت سیل زدگان پلدختر را از نردیک 
ببینند و از زبان مردم حرف آنها را بشــنوند. وی افزود: کسی 
فکر نکند پرونده سیل در پلدختر بسته شده بلکه شهرستان 
ســیل زده پلدختر و مردم رنج دیده از سیل و زجر کشیده از 
کرونا امروز نیازمند کمک و مساعدت مسئوالن هستند. امام 
جمعه پلدختر گفت: دولت در جبران خســارات سیل در این 
شهرستان اقدام های خوبی انجام داده و مردم نیروهای مسلح 
و دولت دســت به دســت هم دادند و کمک کردند که قابل 
تقدیر اســت اما مشکالت ســیل هنوز تمام نشده است. وی 
افزود: بخش غربی دیواره ساحلی شهر پلدختر که تا حدودی 
توسط شرکت ســامان محیط احداث شده مانع جلوگیری از 
نفوذ ســیالب به این بخش نمی شود و برای رفع این مشکل 
احداث و تکمیل دیواره ساحلی در پایین دست ضرورتی است 
که مطالبه جدی و به حق همه مردم پلدختر اســت. حجت 
االســالم موسوی یادآورشــد: در صورت عدم استمرار دیواره 
ســاحلی در پایین دست شهر پلدختر با نفوذ سیالب به کوی 

سازمانی ها و خیابان هفتم تیر زحمات و تالش شرکت سامان 
محیط نیز از بین می رود. وی افزود: با توجه به اخبار در فضای 
مجازی مســئوالن استانی و شهرستانی در سفری به تهران از 
طریق سازمان برنامه و بودجه استمرار احداث دیواره ساحلی 
در بخش غربی شــهر پلدختر را پیگیر شــدند و رئیس بنیاد 
مسکن کشــور نیز در این رابطه قول مساعد داده اما این امر 
مردم پلدختر را تا مشــاهده تجهیز کارگاه و آغاز به کار قانع 
نمی کند. امام جمعه پلدختر گفت: ســایت چهار هکتاری که 
برای حدود 160 خانوار ســیل زده شهر پلدختر طراحی شده 
هنوز با وجود مشکالت و معضالتی از جمله کمبود تخصیص 
تســهیالت مواجه است از طرفی بانک ها برای دریافت اقساط 
به مردم فشــار می آورند که رفع این مشــکالت نیاز به ورود 
مسئوالن دارد. وی افزود: امروز دو روستای بابازید و چم مهر 

که در جریان سیل صد درصد زیر آب رفتند به حال خود رها 
شدند و سایت هایی که در این روستاها طراحی شده با تالش 
بنیاد مسکن معین اصفهان به مرحله ای رسیده اما با گذشت 
14 ماه از سیل هنوز یک خانواده نتوانسته در منازل احداثی 

ساکن شود.
حجت االســالم موسوی یادآورشد: مردم روستای چم مهر به 
عنوان یکی از قطب های کشاورزی شهرستان به خاطر تخریب 
شدن منازل مسکونی درحاشیه شهرستان های همجوار مانند 

اندیمشک، دره شهر، خرم آباد و پلدختر ساکن هستند.
وی افزود: مشکالت سایت سیل زدگان این روستاها از ناحیه 
تسطیح زمین ها، راه دسترسی، آب آشامیدنی و عدم اجرای 
طرح هادی اســت که به راحتی بدســت مسئوالن قابل حل 
اســت. امام جمعــه پلدختر به وضعیت هشــدار کرونایی در 
لرســتان اشــاره کرد و گفت: پلدختر چه در وضعیت هشدار 
باشد یا نباشد مردم باید قبول کنندکه ویروس منحوس کرونا 
شــوخی بردار نیســت و با آنها زندگی می کند و جدا نشده و 
انتظــار می رود در هر شــرایطی پروتکل هــا و فاصله گذاری 

اجتماعی از سوی مردم رعایت شود.
وی افزود: مردم بدانند محدودیت ها و توصیه های مســئوالن 
به خاطر ســالمت جامعه است و باید آن را جدی بگیرند و از 
برگزاری تجمع هایی مانند مراسم های عزا و عروسی خودداری 
کنند. حجت االسالم موسوی از ستاد مقابله با کرونا شهرستان 
پلدختر خواست در اسرع وقت با تشکیل جلسه ای در رابطه با 
محدود کردن مراسم های ترحیم شادی تصمیم گیری کنند، 
زیرا با وجود خطر شیوع کرونا اینگونه تجمع ها باعث افزایش 

آمار مبتالیان به این ویروس می شود

خدمــات، فعالیت هــا، تــالش جهــادی 
و شــبانه روزی حضرتعالــی و نیروهــای 
خــدوم و دلســوز ایــن شــرکت در 
پلدختــر و معمــوالن، بســیار ملمــوس 
و مشــهود و بر کســی پوشــیده نیســت 
ــر  ــکر دارد. ب ــر و تش ــای تقدی ــه ج ک
ــن  ــناس ای ــردم قدرش ــاس م ــن اس ای
شهرســتان در پاســخ بــه خدمــات 
دلســوزانه در حــوزه بــرق، از مهنــدس 
ــرم  ــل محت ــا مدیرعام ــدون خودنی فری

ــل  ــژه وتجلی ــویق وی ــتار تش ــتان خواس ــتان لرس ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش
ــن شــرکت درپلدخترهســتند. ــت و پرســنل خــدوم ای ــات مدیری از زحم

آیین تجلیل از برندگان مســابقات فرهنگی 
ورزشی شرکت توزیع برق لرستان با حضور 
مهندس خودنیا مدیرعامل شــرکت توزیع 
برق اســتان و جمعی از مدیران این شرکت 

برگزار شد.
 بــه گــزارش دفتر روابط عمومی شــرکت 
توزیع نیروی برق استان لرستان: این آیین 
کــه با حضور ۴۱ شــرکت کننــده در این 

مسابقات برگزار شد ضمن تجلیل از تمامی 
شرکت کنندگان به ۱۰ نفر از برگزیدگان با 
مدیرعامل شرکت  توســط  جوایزی  اهدای 

توزیع برق لرستان تقدیر شد.
این گزارش حاکیســت این اقدام فرهنگی 
در راســتای مدیریت مصرف برق در استان 
صورت گرفته اســت که با تاکید مدیرعامل 
برق اســتان در طول ماههــای اینده جهت 

تشویق مشترکین جهت کنترل مصرف برق 
در اوج ساعت مصرف همچنان ادامه خواهد 

یافت.
شــرکت توزیع برق در این راستا با برگزاری 
مســابقات +انرژی  در فضــای مجازی در 
طول هر هفته به ۲۰ نفر از مشــترکینی که 
به ســواالت این شرکت درست پاسخ دهند 

جوایزی تقدیم می کند

تجلیل از برندگان مسابقات فرهنگی ورزشی با موضوع مدیریت مصرف برق در لرستان

نبی رضایینبی رضایی
مدیر عامل شرکت آریا گچ ، مرکز آموزش علمی کاربردی و نمایندگی ایران خودرو شهرستان پلدخترمدیر عامل شرکت آریا گچ ، مرکز آموزش علمی کاربردی و نمایندگی ایران خودرو شهرستان پلدختر

 هماکریمیان
 خبرنگار فرهنگ لرستان

ستاد خبری حفاظت اطالعات فرماندهی 
انتظامی شهرستان پلدختر با تلفن پیام گیر 

شبانه روزی

آماده دریافت هرگونه اخبار، اطالعات و گزارشات شما در 

خصوص کارکنان ناجا می باشد. با ما تماس بگیرید

ستاد خبری حفاظت اطالعات انتظامی شهرستان پلدختر

۱۱۶

جمعی از مردم پلدختر و معموالن و روستاهای تابعه شهرستان

تقدیروتشکر

جناب آقای محمد طاهر متش پور
 رییس محترم شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر 


