
نماینده ولی فقیه در لرستان:

اولویت مصرف زکات 
برای سیـل زدگان است
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مدیرعامل شرکت گاز استان:

اولین سامانه 
قطع گاز حین زلزله 

در لرستان راه اندازی شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
لرستان:

سیل ۷۸۰۰ میلیارد تومان 
خسارت به بخش زیربنایی 

لرستان وارد کرد
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جلسه کنترل پیک بار سال ۹۸ در برق 
لرستان برگزار گردید؛

تدابیر الزم جهت جلوگیری 
از خاموشی های بی برنامه 

در تابستان پیش رو 

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد:

اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد وام 
قرض الحسنه ساخت و تعمیر 

مسکن سیل زدگان
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سیل زدگان چادرنشین پلدختر
لرستان در بالتکلیفـی مسکــن بســر می برنـد

ربانهم زندگی را بازسازی کنید
پس از وقوع فاجعه سعی کنید در اولین فرصت ممکن، به برنامه عادی 

کودک  برای  روزانه  عادی  های  برنامه  برگردید،  خود  روزانه  زندگی 

آرام بخش بوده و به او اطمینان می دهد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 

)واحد بهداشت و روان (



مســئول انجمن هنرهای نمایشــی پلدختر 
گفت: نمایش خیابانی ســیل انسانی گل رو 
کاری از یاسر خاســب در شهر پلدختر اجرا 

شد.
یاســرعبدی پور  در گفت و گــو با خبرنگار 
فرهنگ لرســتان اظهار داشت: این نمایش 
خیابانی با همکاری انجمن هنرهای نمایشی 
شهر پلدختر و این انجمن در استان لرستان 

در شهرستان اجرا شد.
وی افــزود: اجــرای این نمایــش به منظور 
همــدردی با مردم ســیل زده شهرســتان 

پلدختر و دلجویی از آنها اجراشد.
مســئول انجمن هنرهای نمایشــی پلدختر 
بیان کرد: اجرای این نمایش مورد استقبال 
مردم ســیل زده پلدختر قرار گرفت وآنان با 

گروه نمایشی همکاری کردند.
عبدی پــور اضافه کرد: نمایــش گل رو، از 
محــل اجرا، یعنی پل قدیم شــهدای هفتم 
تیرتا انتهای منطقه ســیل زده سازمانی ها 

ادامه داشت.

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
پلدختر از دســتگیری و به دام افتادن عامل 
تهیه زغال چوب در این شهرستان خبر داد.

میرشــهرام میررضایی در گفتگو با فرهنگ 
لرســتان اظهار داشت: یکی از  عوامل اصلی 
تهیه زغال چوب در جنگل های شهرســتان 
پلدختر و استان لرســتان در جریان گشت 
شــبانه روزی یگان حفاظت منابع طبیعی و 

آبخیزداری شهرستان پلدختر به دام افتاد.

وی افزود: این عامل تهیه زغال به نام )ف-د( 
با تخریب درختان به منظور تهیه زغال یکی 
از افرادی بود که باعــث نابودی جنگل های 

منطقه می شد.

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
پلدختر گفت: این فرد سال هاســت که برای 
تهیه زغــال با دادن پول به کســانی که در 
منطقه جنگلی ساکن هســتند با باال بردن 
انگیــزه آنها در ایــن زمینه باعــث نابودی 

جنگل ها می شود.

میررضایی افــزود: فرد مورد نظــر با وجود 
اینکه بارهــا به وســیله  نیروهای حفاظتی 
منابع طبیعی به دلیل قاچاق زغال دستگیر 
شــده همچنان بــه این روند ادامــه داد که 

دستگیر شد.

وی خاطرنشــان کرد: عدم سختگیری زمان 
دســتگیری مانند کم بودن میــزان جریمه 
تعرفه نرخی و توقیف نکردن وســیله نقلیه 

منجر به تکرار جرم می شود.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
پلدختر از مردم خواســت به منظور حفاظت 
از منابــع طبیعــی در مقابله بــا متخلفان 
عرصه های جنگلی، ملی و طبیعی پیش قدم 

شما پیشگام شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: 
در مجموع ســیل ۷,۸۰۰میلیارد تومان خســارت 
به بخش زیربنایی، ۸۰۰ میلیارد تومان خســارت 
به بخش دامی و زراعی و ۳۰ میلیارد خســارت به 

بخش صنعت وارد کرد.
به گزارش خبرنگار مهــر، غالمرضا آقامیرزایی در  
نشست با خبرنگاران با اشــاره به تشکیل قرارگاه 
بازســازی مناطق ســیل زده لرســتان گفت: این 

قرارگاه ۷ کمیته در زیرمجموعه خود دارد.
وی با بیان اینکه ۳۵ هزار واحد مسکونی و ۶ هزار 
واحد تجاری در سیل لرســتان خسارت دیده اند، 
تصریح کرد: ۳۴ هزار واحد توســط بنیاد مســکن 
لرســتان و ادارات بنیاد مســکن استان های معین 

ارزیابی شده اند.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری لرســتان 
خاطرنشــان کرد: اطالعات ۳۰ هزار واحد خسارت 
دیده ثبت ســامانه شــده اســت و ۱۶ هزار مورد 

تشکیل پرونده داشته ایم.

آقامیرزایــی با اشــاره به اینکه در مجموع ســیل 
۷,۸۰۰ میلیارد تومان خســارت به بخش زیربنایی 
لرستان زد، ادامه داد: ۸۰۰۰ میلیارد تومان خسارت 
به بخش دامی و زراعی و کشــاورزی و ۳۰ میلیارد 

تومان به بخش صنعت خسارت وارد شده است.

نماینده ولی فقیه در لرســتان با تاکید بر اینکه اولویت 
مصرف زکات در اســتان برای ســیل زدگان اســت، 
گفت: متاسفانه شاهد نابســامانی در توزیع اقالم بین 
سیل زدگان هستیم. به گزارش خبرنگار مهر، آیت اهلل 
سید احمد میرعمادی در شــورای زکات لرستان در 
ســخنانی با اشاره به اینکه زکات به عنوان یک فریضه 
الهی در جامعه تبیین و روشنگری شد، اظهار داشت: 
در استان نیز تالش های بســیار خوبی صورت گرفت 
که موجب شــد شاهد رشد پرداخت زکات در لرستان 

باشیم.

عوامل رشد پرداخت زکات در لرستان
وی بــا تاکید بر اینکه این رشــد زکات محصول چند 
عامل بوده است، عنوان کرد: اول مسئله اطالع رسانی 
و آگاهی بخشــی از سوی علما، روحانیت، ائمه جمعه 
و ائمــه جماعات و… بوده و عامــل دوم نیز فعالیت 
اعضای ستاد زکات اســتان بود، سال گذشته اعضای 
ســتاد همت و تــالش کردند. نماینــده ولی فقیه در 
لرســتان و امام جمعه خرم آبــاد، ادامه داد: همچنین 
نظــم و هماهنگی در گرفتن زکات، مصرف و شــفاف 
ســازی امر زکات یکی دیگر از عوامل رشــد زکات در 
اســتان بوده اســت، این اقدام کار ارزشمندی است، 
به طور حتم اســتانداری نیز ایــن گزارش زکات را به 
فرمانداران، بخشداران و… اطالع رسانی کنند تا مردم 
بدانند که در بحث زکات چه خدماتی انجام شده است. 
آیت اهلل میرعمادی با تاکید بر اینکه اعالم شــود که 
چقدر از زکات اســتان برای اجرای پروژه های عمرانی 
و رفع محرومیت نیازمندان استفاده شده است، عنوان 
کرد: در حال حاضر کمیته جمع آوری زکات و دیگری 
کمیته اطالع رسانی باید فعالیت های خود را جدی تر 

دنبال کنند.

اولویت مصرف زکات برای سیل زدگان است
وی با بیان اینکه متأســفانه بخشــی از کشاورزان ما 
زمین هایشان دچار آسیب سیل شده است و برای آنها 
مشــکالتی به وجود آمده اســت، تصریح کرد: در این 
راســتا اولویت مصرف زکات برای سیل زدگان استان 
است، کسانی که زکات بدهکار هستند می تواند زکات 
مال خود را برای سیل زدگان اختصاص دهند. نماینده 
ولی فقیه در لرســتان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به 
اینکه ستاد زکات اســتان به صورت متمرکز اقدامات 
الزم را در این رابطه در مناطق ســیل زده انجام دهد، 
ادامه داد: اولویت مصرف زکات برای سیل زدگان است 
و اگر هم به صورت متمرکز عمل شــد ســتاد زکات 

اســتان برنامه ریزی را در مناطق سیل زده انجام دهد  
تا کمکی به کشــاورزان آســیب دیده از سیل داشته 

باشیم.
آیت اهلل میرعمادی با تاکیــد بر اینکه اولویت متوجه 
کشاورزانی باشد که در این حادثه سیل آسیب دیدند 
و اگر مردم خواســتند کمکی کننــد آن را به بخش 
کشاورزی اختصاص دهند، گفت: همچنین در مسئله 
زکات مشوق ها دنبال شود، شورای زکات و استانداری 
نیــز از اعتباراتی که اختصاص پیــدا کرده را در قالب 
تفاهم نامه ای به صورت مشــارکتی مســئله کمک به 

کشاورزان سیل زده را در دستور کار قرار دهند.

جمع آوری زکات فطره به صورت متمرکز 
صورت می گیرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله 
زکات فطره، بیان داشت: خوشبختانه چند سالی بوده 
که جمع آوری زکات فطره به صورت متمرکز صورت 
می گیــرد و متناســب با نیازمنــدان و محدوده مورد 
حمایت تقســیم می شود، این کار ســاماندهی بسیار 
خوبی در امر زکات فطره بوده و اثر بخشی بسیار خوبی 
داشت، امســال نیز به همین روال بوده و جمع آوری 

زکات  فطره به صورت متمرکز صورت می گیرد.

نابسامانی توزیع اقالم در مناطق سیل زده
آیت اهلل میرعمــادی همچنین در ادامه با اشــاره به 
نابســامانی های موجود در مناطق ســیل زده در امر 
توزیع اقالم امدادی، غذایی و… گفت: یک نفر از چند 
جا کمــک می گیرد و یک نفر از یک جا هم نمی تواند 
کمک بگیرد. وی با بیــان اینکه با وجود اینکه حدود 
یک ماه از قضیه ســیل می گذرد هنوز نابســامانی را 
شاهد هســتیم، ادامه داد: افراد بدون در نظر گرفتن 
شــرایط منطقه اقالم را تقسیم می کنند، باید این امر 
ســاماندهی شــود چرا که این امر مشکالت و تبعات 
اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد و یاس و ناامیدی 

مردم را به دنبال خواهد داشت.

نشست بســیج ملي كنترل فشــار خون در حوزه 
برنامه هاي معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشكي 
لرستان برگزار شــد. در این نشست معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشكي لرستان با تشریح همه جانبه 
طرح بسیج ملي كنترل فشار خون باال اظهار داشت: 
رویكرد گذشــته وزارت بهداشــت درمان وآموزش 
پزشكي اگر بر اساس درمان بوده است اما امروز ما 
شاهد  رویكرد پیشگیرانه  این وزارت نیز هستیم كه 

تاثیر بسزایي در حفظ سالمت آحاد جامعه دارد .
دكتر عباس پزشكي بیان داشت : ما از سال گذشته 
تا كنون در حوزه معاونت درمان دانشگاه پیگیر سه 
برنامه اساسي و عملیاتي بوده ایم كه در راستاي آن 
،غربالگري سرطان در 4 شهر استان لرستان صورت 
گرفته كه در 2 شهر اســتان بصورت درماني ورود 
پیدا كرده ایم و در ســویي دیگر با ایجاد كلینیك 
هاي تخصصي دیابت و برنامه اخیر بســیج كنترل 
فشار خون باال، رویكرد پیشگیرانه در حوزه درمان 

را به جد پیگیري و آغاز كرده ایم.
وي با تحلیل موضوعي  اقصاد درمان در طرح هاي 

عملیاتي اخیر در حوزه برنامــه ریزي این معاونت 
گفت : بیماري هاي مزمــن )هزینه هاي گزافي بر 
سیســتم درمان استان وكشور تحمیل مي كند كه 
روش هاي پیشــگیرانه باعث رشــد اقتصاد درمان 
مي شــود.از این رو باید ما قضیه كنترل فشار خون 
باال را بســیار جدي بگیریم و بیماریهایي كه هزینه 
هاي گزاف بر ماتحمیل میكنند را به صورت برنامه 
پیشگیرانه دنبال كنیم. دكتر پزشكي خاطر  نشان 
كرد : در طرح بســیج ملي كنترل فشــار خون باال 
افراد باالي 30 سال مد نظر است كه كمك شایاني 
به تشخیص زود هنگام بیماري مي كند و ما تحت 
هر شــرایطي با كمترین امكانــات باید این طرح را  
پیگیري كنیم كه تقریبا در همه شبكه ها متخصص 
داخلي داریم و از وجود اساتید، به عنوان نمایندگان 

این طرح نیز بهره خواهیم برد.

شهردار پلدختر گفت: ماشین آالت شهرداری بدلیل 
کار زیاد در ســیل اخیر مشکل پیدا کرده و فرسوده 

شده اند.
صمد چراغی پــور  در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ 
لرستان اظهار داشت: ماشین آالت شهرداری پلدختر 
بــه دلیل کار زیاد 50 تــا 60 درصد دچار نقص فنی 
شده و تعمیر آنها رقم قابل توجهی را می طلبد که از 

توان مالی شهرداری خارج است.
وی افزود: انتظار می رود دولت در این زمینه شهرداری 
را یاری دهد تا بتوان به شــکل بهتری خدمات را به 

مردم ارائه داد.
شــهردار پلدختر گفت: روز گذشته )جمعه ( مردم به 
صورت خودجوش و سایردستگاهها به همراه شهردار 
وکارکنان با بکارگیری تمــام امکانات جهت تنظیف 
شهر وارد عمل شدند تا بازدهی و بهره وری بهتری در 

این زمینه در پلدختر انجام شود.
وی با بیان اینکه برای نظافت شهر در زمینه پاکسازی 
آلودگی های ناشــی از سیل باید از ظرفیت اجتماعی 
اســتفاده کرد افــزود: در جریان ســفر رئیس بنیاد 

مسکن کشور به شهر سیل زده پلدختر نقاط مختلف 
شهر اعم ازتعمیری وبازسازی منازل مسکونی تخریب 
شــده ازسیل موردبازدید قرارگرفت و مشکالت مردم 

در این زمینه پیگیری شد.
وی افزود: بنیاد مســکن از دســتگاه هایی بود که از 
نخســتین روزهای ســیل در پلدختر پای کار آمد و 
بنیاد مسکن استان اصفهان به عنوان استان معین در 

پلدختر مستقر شد و کارهایی در حوزه مسکن انجام 
داد که خروجی آن مثبت و قابل لمس است.

شــهرداری پلدختر تخلیه و الیروبی کانال های جمع 
آوری آب های ســطحی شهر را از مشکالت جدی و 
حاد این شــهر پس از سیل دانســت و گفت: جهت 
الیروبی کانال منطقه ســازمانی ها ،گلستان و والب 
تقســیم کاری صورت گرفت و شهرداری کار الیروبی 

کانال گلستان را آغاز کرد .
وی افزود: با همکاری بنیاد مسکن کانال سازمانی ها 
به جز نقطه کوچکی که آب جریان دارد گشوده شد و 
بخش کشویی کانال گلستان نیز باز شده و تنها بخش 

بتنی آن مسدود است.
چراغی پور خاطرنشــان کرد: نیروی انسانی مشغول 
تخلیه گل والی از دریچه های کانال گلستان هستند 
که کار بسیار سخت و دشــواری است و تاکنون کار 
الیروبی این کانال 80 درصد پیشرفت داشته و پیش 
پیش بینی می شــود تا دو سه روز آینده مشکل آن 

رفع شود.
وی افزود: بابازشدن کانال ها آب جداول در داخل آن 
می ریزند و بخشی از مشکالت بهداشتی شهر برطرف 
می شود و شــهرداری راحت می تواند عملیات پایانی 

پاک سازی را انجام دهد.
شهردارپلدخترگفت: با توجه به تقاضای همکاری که 
در راســتای الیروبی و پاکســازی شهر پلدختر ازگل 
والی ازرییس بنیادمســکن کشورشد بنا شد ماشین 
آالت این نهاد در اختیار شهرداری پلدختر باشد و در 
عوض شهرداری نیز در زمینه صدور پروانه و تعمیرات 

و بازسازی ها با بنیاد مسکن همکاری کند.

نماینده بســیج اصناف کشــور درشهرســیل زده 

پلدختر گفت: به همت بســیج اصناف کشور اقالم 
جهیزیه بین زوج های ســیل زده در شــهر پلدختر 

توزیع شد.
سلمان شریفی  در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار  
داشت: بسیج اصناف کشور یک سری جهیزیه تهیه 
و تدارک دیده که هر شب یک یا دو مورد آنها بین 
زوج های سیل زده که از قبل شناسایی شده، توزیع 

می شود.
وی افزود: بســیج اصناف کشــور توانست با همت 
نیروهای جهادی و خود خانواده ها چند باب منزل 
مسکونی تخریب شده از سیل در پلدختر را تعمیر و 
مرمت کند تا این خانواده ها بتوانند با آرامش خاطر 

سر خانه و زندگی خود باز گردند.
نماینده بسیج اصناف کشــور در پلدختر به توزیع 
جهیزیه بین ســیل زدگان اشاره کرد و گفت: شب 
گذشــته به مناسبت میالد با ســعادت امام حسن 
مجتبی )ع( کریم اهل بیت )ع( توزیع جهیزیه  بین 

زوج های سیل زده در پلدختر آغاز شد.
شــریفی افزود: بنا است این جهیزیه ها که هرکدام 
۲۵ قلم کاال و از اجناس ایرانی تهیه شده بین یک 

یا دو زوج توزیع شود.
وی گفت: با توجه به شرایط سخت در نحوه تحویل 
اجنــاس جهیزیه به زوج های جوان کار باید با دقت 
برسد.بیشــتری صورت گیرد به طوری که حق به حقدار 

شهردار:

ماشین آالت شهرداری پلدختر در سیل فرسوده شدند
 فاطمه مهرابی

 خبرنگار فرهنگ لرستان

 احسان مهرابی
 خبرنگار فرهنگ لرستان

 اسما اسماعیل پور
 خبرنگار فرهنگ لرستان

اقالم جهیزیه بین زوج های سیل زده پلدختری توزیع شد

2 䖝  سال سوم
䖝 36 شماره
䖝 139۸ یکشنبه 29 اردیبهشت ماه

خبــــــر

نمایش خیابانی سیل انسانی 
گل رو در پلدختر اجرا شد

 رئیس منابع طبیعی پلدختر مطرح کرد:

دستگیری عامل اصلی 
تهیه زغال بلوط در پلدختر

نماینده ولی فقیه در لرستان:

اولویت مصرف زکات برای سیل زدگان است
نابسامانی در توزیع اقالم

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان:

سیل ۷۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش
 زیربنایی لرستان وارد کرد

رويكرد پيشگيرانه ی حوزه 
درمان به صورت جدی

 آغاز شده است



لرستان  مدیرعامل جمعیت هالل احمر   
گفت: بسته های اقالم ضروری و اسباب 
زندگی به زودی در بین سیل زدگان این 

استان توزیع می شود.
صارم رضایی در گفتگو با خبرنگارفرهنگ 
لرســتان اظهار داشــت: ۲۵ هزار  بسته 
مواد غذایــی و اقالم مختلف دیگر مانند 
پتو، ســت ظروف و… بین سیل زدگان 

توزیع شده است.
وی افزود: مرحله دوم با کمک رسانی به 
ســیل زدگان در زمینه زیرساخت ها در 

دســتور کار قرار گرفته است و از مردم 
و خیرین می خواهیم در رابطه با تهیه و 
توزیع اقالم ضروری مانند یخچال، کولر 
آبی و گازی بــا توجه به آغاز فصل گرما 

در پلدختر و معموالن همکاری کنند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر لرستان 
گفت: یکســری از این اقالم توسط این 
جمعیت جمع آوری شــده که با دستور 
استاندار لرستان به مناطق آسیب دیده 
از ســیل ارسال و بین سیل زدگان توزیع 

می شود.

رضایی افــزود: با توجه بــه ماه مبارک 
رمضان اقالم ضروری در سطح استان به 
ویژه در شهرهای پلدختر و معموالن بین 

سیل زدگان توزیع می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: در جلســه های 
مکرری که به ریاســت استاندار لرستان 
و با حضور مدیریت بحران اســتانداری و 
رئیس بنیاد مســکن برگزار شد مصوب 
شده است که بسته های غذایی یک ماهه 
همراه با اقالم ضروری بین ســیل زدگان 

توزیع شود.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر لرستان 
افزود: بــا توجه به اینکه ســیل مخرب 
باعث شد خانه و اســباب و اثاثیه مردم 
از بین برود پک هــای ضروری از اقالم 
به زودی به دســتور اســتاندار لرستان 
به شــهرهای پلدختر و معموالن جهت 

توزیع بین سیل زدگان ارسال می شود.
رضایــی خاطر نشــان کرد: بســته های 
غذایــی و امدادی توســط خیران برای 
سیل زدگان در پلدختر و معموالن ارسال 

می شود.

وی گفت: بر اساس وظیفه ای که معاونت 
اقتصادی اســتانداری به جمعیت هالل 
احمر اســتان واگذار کرده اقالم ضروری 
در حــال جمع بندی بــرای توزیع بین 

سیل زدگان است.

سیل زدگان چادرنشین پلدختر با گذشت 
حدود  50  روز در تهیه مســکن و جایی 

برای ادامه زندگی وا مانده اند .
یک شهروند ســیل زده پلدختری ساکن 
کمپ ورودی شمالی شهر پلدختر گفت 
: منازل مســکونی ما در ساحلی شمالی 
شــهر پلدختر بوده کــه در جریان وقوع 
ســیل ۱۲ فروردیــن ماه ســال جاری 
تخریب شــده و مــا از آن زمان تا کنون 
در زیر چادر ها در ورودی شــمالی شهر 
اســکان داده شده ایم و با گذشت حدود 
50 روز همچنان منتظــر رفع تکلیف و 

ایجاد سرپناه برای خود هستیم .
بــا  گفت وگــو  در  جودکــی  مریــم 
داشت:  اظهار  لرســتان  خبرنگارفرهنگ 
مســووالن می گویند ما دیگر نمی توانیم 
خانــه های خــود را در محــل زندگی 
قبلی احــداث کنیم و قانون آن را حریم 
رودخانــه می داند با توجه بــه اینکه هر 
قانونی چندین تبصره پشــت آن اســت 
می خواهیم بدانیم آیا اگر زمین های ما 
حریم رودخانه اســت چرا از ابتدا مجوز 

ساخت و پروانه به ما دادند .
این شــهروند پلدختری گفت: اگر منازل 
مــا حریم رودخانه بود چرا قبل از منازل 
ما، پــارک و تیبل شــهرداری بود ما از 
مسووالن شهرستان، فرماندار، شهردار و 
نماینــده مردم در مجلس گله مندیم که 

از حق و حقوق ما دفاع نمی کنند .
جودکی اضافه کرد: برخی مســووالن در 
واقع دلسوزانه دلســوز اند اما برخی نیز 

ابراز بی اعتنایی نســبت به مشکالت ما 
دارند، ما زیر چادر ها با مشکالت زیادی 

دست و پنجه نرم می کنیم .
وی افزود :اگر دولت ،سد و دیواره ساحلی 
را محکم تر و با ارتفاع بیشتر احداث می 
کرد، به طور قطع ســاحلی شــمالی با 
بحران ســیل و طغیان رودخانه کشکان 

مواجه نمی شد.
وی تصریح کرد: ما مطیع قانون هستیم 
،امــا انتظار می رود، بــرای قرار گرفتن 
زمیــن ها و محــل منازل مســکونی ما 
تنها نظر یک کارشــناس بسنده نشود و 
کارشناسانه متعدد از استان های مختلف 
کشور روی تعیین مسیر حریم رودخانه 

در پلدختر نظر بدهند.
 این شهروند سیل زده پلدختری افزود: 
بر اســاس قانون از زمین یک نفر 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 زمیــن هایی برای 
احداث منازل جدید مسکونی ما در نظر 
گرفته شده که ارزش آن بسیار پایین تر 

از زمین های خودمان است.
 وی افزود: بنیاد مسکن مبلغ ۶ میلیون 
تومان بالعوض برای هر نفر برآورد کرده 
که به حســاب برخی ها واریز شــده به 
حساب برخی دیگر هنوز واریز نشده که 
مبلغ بســیار ناچیزی است و حتی یکی 
از اســباب و اثاثیه زندگی از بین رفته ما 
را نمی تواند ایــن مبلغ تهیه و خریداری 

کرد .
یکی دیگر از چادرنشــینان ســیل زده 
پلدختــر گفت :با همســر و 2 فرزند زیر 

چــادر زندگی می کنم بــه جهت اینکه 
منزل مســکونی کــه اجاره نشــین پدر 
شوهرم بودم به همراه هفت دهنه مغازه 
تحت تاثیر ســیل قرار گرفته و مکان و 
مســکنی برای زندگی ندارم. الهه امیری 
در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ لرستان 
اظهار داشــت: منزلی که در آن زندگی 
می کردم در جریان ســیل تا یک و نیم 
متــر زیر آب رفته و کف آن از ۲۰ تا ۳۰ 
ســانتیمتر به دلیل نشســت فرو رفته و 

تمام وسایل زندگی از بین رفته است .
وی افزود:اما اکنون کســانی که از کمپ 
بازدید می کنند به مــن می گویند اقالم 

توزیعی به شما تعلق نمی گیرد .
این شهروند ســیل زده پلدختری اضافه 
کرد: ابتدا منزل و مغازه های پدرشوهرم 
را بنیاد مســکن تعمیری ثبت کرده، اما 
اکنون جلوی وام و تسهیالت ما را گرفته 
اند و می گویند در حریم رودخانه اســت 
برای همین جایــی برای زندگی ندارم 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 
ایرناپلدختر تصریح کرد: دستم  خبرنگار 
زیر چادر بــر اثر کار بــا گاز پیک نیک 
ســوخته و عالوه بر گرد و خاک و گرما 
با وجودی که شوهرم دیابت دارد یخچال 
برای نگهداری انســولی نداریم، یخچالی 
که برای کمپ  آورده اند مال بیمارستان 

است و کفاف نمی دهد.
یک شهروند ســیل زده دیگرپلدختری 
که خود را  وحید امیری معرفی کرد در 
گفتگو با خبرنگار فرهنگ لرستان اظهار 

داشــت: ساکن خیابان ســاحلی شمالی 
شهر پلدختر هستم که چهار طبقه خانه 
نوســازم در جریان وقوع ســیل به طور 
کامل از بین رفــت و چیزی از آن باقی 

نماند.
 وی به چادرهای کمپ اشاره کرد و گفت: 
تمام ساکنان این کمپ هنگام وقوع سیل 
تنها با یک دست لباس تن خود در برابر 
ســیل فرار کردند و اکنــون بیش از این 
چادرها جایــی برای زندگــی ندارنداما 
فرماندار و بنیاد مســکن هر لحظه دنبال 

جمع آوری این چادرها هستند.
وی افزود : تاکنون تکلیف زمین و منازل 
تخریب شــده و از بین رفته ما مشخص 
نشــده،  ۶ میلیون تومان به جای کرایه 
خانــه به حســابم واریز شــده که چون 
دردی را دوا نمــی کند آن را برداشــت 

نکرده ام .
امیــری با اعتراض از نحــوه توزیع اقالم 
خانگی گفت: اسامی افراد ساکن چادرها 
وســیل زدگان اصلی داخل لیست تهیه 
شده برای توزیع اقالم خانگی نیست در 
صورتی که اســامی برخی ها که ساکن 
مناطق سیل زده نیستند و یا در روستاها 
زندگــی می کننــد در بین این اســامی 
مشاهده می شــود و ما با توجه به گرانی 

رهن و کرایه در بال تکلیفی هستیم.
مدیرکل بنیاد مســکن اســتان اصفهان 
گفت: اکیپی از این بنیاد به عنوان استان 
معین یک روز پس از سیل ۱۲ فروردین 
مــاه ۹۸ برای انجــام کارهای واحدهای 
مسکونی تخریب شده در پلدختر مستقر 

شد.
 غالم حسین خانی در گفتگو با خبرنگار 

فرهنگ لرستان اظهار داشت: سه هزار و 
۵۰۰ واحد مســکونی در شهر پلدختر و 
روستاهای بخش مرکزی این شهرستان 
در جریان وقوع سیل تخریب شده که از 
این تعداد ۴۲۵ واحــد احداثی و مابقی 

تعمیری هستند.
 وی افــزود: بــا توجه بــه ارزیابی های 
انجام شده ۴ هزار و ۲۵۰ واحد سیل زده 
تاکنون در پلدختر توســط بنیاد مسکن 
اســتان اصفهان تشــکیل پرونده دادند 
که به صــورت احداثی، تعمیری،مالک و 

مستاجر می باشند.
 مدیرکل بنیاد مســکن استان اصفهان 
گفت: واحدهای تخریبی در شــهر سیل 
زده پلدختر می توانند ۵۰ میلیون تومان 
وام احــداث، ۱۲ میلیون تومان بالعوض 
ســاخت، ۱۵ میلیون تومان وام اسباب 
و اثاثیــه و معیشــت و ۵ میلیون تومان 

بالعوض معیشت دریافت کنند.
 خانی خاطرنشــان کرد:سقف تسهیالت 
برای واحدهای تخریبی در روســتاهای 
ســیل زده پلدختــر ۴۰ میلیون تومان، 
بالعوض ســاخت۱۰ میلیون تومان، ۱۵ 
میلیون تومان وام معیشــت و ۵ میلیون 

تومان بالعوض معیشت است.

رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی گفت: ۲۵۰۰ 
میلیارد وام قرض الحسنه برای ساخت و تعمیر مسکن 
سیل زدگان از سوی بانک مرکزی اختصاص داده شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش  در ســخنانی 
با اشــاره به اینکه برای تمامی افراد سیل زده ای که 
در چادر هســتند تشــکیل پرونده داده ایم و مبلغی 
تصویب کرده ایم، ۶ میلیون در روســتا و ۱۲ میلیون 
در شــهر پرداخت می کنیم و کردهایم، اظهار داشت: 
فرمانداری هم مســئول شــد که افراد ساکن در این 
چادرهــا را هدایت کند به نقاطی کــه یا اجاره کرده 

بودند یا در مسکن مهر استقرار یابند.
وی بــا بیان اینکه خوشــبختانه در این مصوبه اخیر 
هیئت دولت که ۲۳ اردیبهشــت ماه تصویب و ابالغ 
شد، ۲۵۰۰ میلیارد وام قرضالحسنه برای امر مسکن 

سیل زدگان از ســوی بانک مرکزی  اختصاص داده 
شد، تصریح کرد: در این شرایطی که اعتبار به سادگی 

تأمین نمی شود رقم خوب و قابل توجهی است.

اعتبار اختصاص یافته بــرای ۳۰ هزار واحد احداثی، 
۴۰ هــزار واحد تعمیری و ۴۲ هزار واحد معیشــتی 

کافی است
رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: 
این اعتبار برای ۳۰ هزار واحد احداثی شــامل ۴ هزار 
واحد شهری و ۲۶ هزار واحد روستایی، ۴۰ هزار واحد 

تعمیری و ۴۲ هزار واحد معیشتی کافی است.
تابش با تاکید بر اینکه ســقف تسهیالت برای احداث 
مســکن در شهرها ۵۰ میلیون تومان و در روستا ۴۰ 
میلیون تومان اســت، افزود: اعتبار اختصاص یافته را 
در ۲۱ استان، ۲۶۰ شهر و ۵ هزار روستا تقسیم کرده 
ایم و اولویت را برای مناطق مرکز ســیل گذاشته ایم 
و در لرســتان و خوزستان تمام این واحدهای آسیب  

دیده را تحت پوشش قرار می دهیم.

وی با اشاره به اینکه در هر استانی اولویت را گذاشته 
ایــم روی  واحدهــای تعمیــری مغازه هــا و تعمیر 
خانه هــای مردم ادامه داد: تا آخــر تیر ماه و یا اوایل 
مرداد مــاه امیدواریم بتوانیم کار واحدهای تعمیراتی 

را تمام کنیم.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی که در گفت و 
گوی خبری ســخن می گفت؛ افزود: اگر کســی هم 
خانه خود را تعمیر کرد و اســتقرار یافت او را محروم 
نمی کنیــم از وام ها و کمک هــای بالعوضی که باید 
پرداخت کنیم. چون ما را امین خود دانســته و بدون 
دریافت اعتبار کار خود را شروع کرده است. اعتبار و 
وام آنها تأمین شده و در حساب است و هیچ نیازی به 
تشــریفات دیگری ندارد. وجوه نقد و در اختیار بنیاد 

مسکن است.

کمیته ای متشــکل از شرکت های توزیع 
برق استان های مرکزی، همدان، لرستان 
و برق منطقــه ای باختر به منظور کنترل 
پیک بار در تابستان پیش رو و جلوگیری از 
خاموشی های ناشی از مصرف دور از انتظار 
توسط مشترکین، در سالن کنفرانس برق 

لرستان برگزار شد .
در این جلســه کــه با حضــور مهندس 
شــبیهی مدیرعامل برق منطقه ای باختر، 
مهندس اله داد مدیر عامل شــرکت توزیع 
اســتان مرکزی، مهندس شــهیدی  برق 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان 
و مهنــدس خودنیا مدیر عامل شــرکت 

توزیع برق استان لرســتان، معاونین بهره 
برداری شرکت ها، مدیران دیسپاچینگ و 
مدیران دفاتر مدیریت مصرف برگزار شــد 
و راهکارها و تمهیدات الزم  جهت کنترل 
پیک بار تابستان ۹۸ مطرح و مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت .در این جلسه تمامی 
برنامه هــای کنترل مصرف اعــم از عقد 
تفاهم نامه با صنایع، کشاورزان، مشترکین 
مگاواتــی به منظور مســاعدت در کاهش 

مصرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
اعضای کمیتــه مصمم بودند که دارندگان 
مولدهــای انــرژی در اوج گرمــا از دیزل 
ژنراتورهای خود استفاده نمایند تا کمکی 

به شبکه های توزیع برق در جهت کاهش 
مصرف و افزایش تولید به عمل آید.

بر پایه ی این گــزارش مقرر گردید دفاتر 
مدیریــت مصرف با تبلیغات گســترده در 
جهت تعمیم فرهنــگ بهینه مصرف برق 
نقش خود را پررنگ تر نموده و ضمن عقد 
قرار داد با صدا وســیمای مراکز استان ها 
از ظرفیت های موجود استفاده کرده تا با 

خاموشی کمتری مواجه شویم.
در ادامه جلســه مدیران عامل با تاکید بر 
اینکه در ســال آبی امسال بارش ها بیش 
از حــد انتظار بود ولی متاســفانه افزایش 
تعداد مشترکین و به تبع آن رشد مصرف 
در حــدود ۸ الی ۱۰ درصــد ما را مجبور 
به اعمال خاموشــی با برنامه در فصل داغ 

تابســتان خواهد نمود. در بخشــی از این 
گــزارش آمده اســت بر اســاس آمارهای 
منتشره در ســال جاری دمای هوا حدودا 
۲ الــی ۳.۵ درصد نســبت به ســال ۹۷ 
افزایش خواهد داشت و همین امر یکی از 
دالیل اثبات مدعای اعمال خاموشی ها در 
تابستان اســت . در ادامه مهندس شبیهی 
مدیر عامل برق منطقه ای باختر با اشــاره 
به افزایش دما و افزایش مصرف در تابستان 
یاد آور شد امسال نیز به مثابه سال گذشته 
قطعا خاموشی های با برنامه اعمال خواهد 
شــد و در همین راســتا برای هرکدام از 
اســتان ها سهمیه خاموشــی ها مشخص 
شده و می طلبد مردم و مشترکین نهایت 
همکاری را با شــرکت های توزیع داشته 
باشند تا خاموشــی کمتری بر مشترکین 

عزیز اعمال گردد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان:

بسته های اقالم ضروری به زودی در بین سیل زدگان لرستان توزیع می شود

جلسه کنترل پیک بار سال ۹۸ در برق لرستان برگزار گردید؛

تدابیر الزم جهت جلوگیری از خاموشی های بی برنامه در تابستان پیش رو 



در پی وقوع حادثه ســیل ویرانگر در استان 
لرستان، کارکنان مخابرات منطقه لرستان با 
اهدای کمک های نقدی و غیر نقدی با سیل 

زدگان ابراز همدردی کردند.
بــه گــزارش خبرنگارفرهنگ لرســتان، در 
راستای مســئولیت اجتماعی،  همدردی و 
کمک به همکاران ســیلزده ساکن در شهر 
پلدختــر، کمک هــای نقــدی  کارکنان به 
مبلغ دویست و شــصت و سه میلیون ریال 
با حضور مهنــدس محمودی مدیر مخابرات 
منطقه لرســتان، مهدوی مدیر مالی منطقه، 
مهندس حمیدی کیا ریاســت اداره بازرسی 
و مهنــدس اخالقی ریاســت اداره مخابرات 
پلدختــر به همکاران مخابراتی که در حادثه 
سیل ویرانگر منازلشان تخریب شده بود اهدا 

نمودند.
گفتنــی اســت  کمکهای نقــدی کارکنان 
بازرسی شرکت مخابرات ایران به ارزش ۳۰ 
میلیون ریال نیز به همکاران در شهرســتان 

پلدختر اهدا گردید.

مدیرعامل شــرکت گاز لرستان گفت: اولین 
سامانه قطع اتوماتیک گاز حین زلزله کشور 

در استان نصب و راه اندازی شد
به گزارش خبرنگارفرهنگ لرستان، غالمرضا 
لطفعلیان افزود: بــا توجه به زلزله خیز بودن 
استان و احتمال نشــت گاز و حریق پس از 
زمین لرزه، شــهروندان در معرض خسارت 

های قابل توجه هستند.
وی اظهار داشــت: شــرکت گاز لرستان با 
هدف به حداقل رســاندن مخاطرات ناشــی 
از زلزله در شــبکه گازرســانی و در راستای 
سیاســت های کلی شــرکت ملی گاز ایران 
به عنوان اولین شــرکت اقدام به نصب و راه 
اندازی سامانه شتاب سنج و لرزه  نگار جهت 
قطــع اتوماتیــک گاز به صــورت پایلوت در 
ایستگاه تقلیل فشارعلوم پزشکی استان کرد. 
وی اضافــه کــرد: با نصــب این ســامانه، 
سنسورهای لرزه  نگار به  صورت پیوسته اقدام 
به  اندازه گیری ارتعاشــات زمین می کنند و 
در هنگام وقوع زلزله به صورت خودکار اقدام 
به قطع جریان گاز شیرهای خروجی ایستگاه 
کرده و از نشتی گاز و وقوع انفجار جلوگیری 

می شود.
لطفعلیــان بیان کرد: هزینــه راه اندازی هر 
ایســتگاه 2 میلیارد ریال تعیین شــده که 
برای اجرای این طرح در سطح استان 3٧0 

میلیارد ریال نیاز است.
وی ادامه داد: بین شــرکت های گاز استانی، 
تنهــا شــرکت گاز تهــران اقــدام به نصب 
 TBS تجهیزات مذکور بر روی ایستگاه های

کرده اما تاکنون راه اندازی نشده است.
٩٩,8 درصد جمعیت شــهری و ٩0 درصد 
جمعیت روستایی لرستان از نعمت گاز بهره 

مند هستند.
بیــش از 500 هــزار مشــترک از خدمات 
شــرکت گاز لرستان اســتفاده می کنند که 
شــامل بیش از 120 هزار مورد روستایی و 
380 هزار شــهری و ٩ شــهرک صنعتی، 6 

نیروگاه و 48 جایگاه سی ان جی هستند.

خبــــــر

کمک ۲۶۳ میلیون ریالی 
کارکنان مخابرات لرستان 

به همکاران سیل زده پل دختر

اولین سامانه 
قطع گاز حین زلزله 

در لرستان راه اندازی شد

سیل زدگان چادرنشین پلدختر در بالتکلیفی مسکن بسر می برند

3 䖝  سال سوم
 䖝 شماره 36
 䖝 یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 139۸

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد:

اختصاص 2500 میلیارد وام قرض الحسنه ساخت و تعمیر مسکن سیل زدگان

 گزارش از فاطمه مهرابی
 خبرنگارشهرستان پلدختر



مشترک گرامی؛
 الکترونیکی پرداخت نمایید 

با پرداخت به موقع قبض خود به روند ارائه ی 
خدمات رسانی کمک کنید. 

       روابط عمومی شرکت گاز لرستان       

4
نشریه فرهنگی، اجتماعی فرهنگ لرستان  
صاحب امتیاز و مدیرمسوول: دکتر فاطمه مهرابی  
قائم مقام مدیرمسوول: محسن مهرابی  

نشانی دفتر: پلدختر، میدان شهید بهشتی، جنب شهرداری پلدختر  
تلفن: 06632225558-06632228113  
همراه: 09357855275-09183550115  

  jamejam.pol@gmail.com :نشانی پست الکترونیکی
چاپخانه پیام رسانه همدان  
طراح و صفحه آرا: بهناز طوالبی  

رئیس شبکه بهداشــت پلدختر گفت: گرد و خاکی که 
ازگل و الی خشک شــده ناشی از سیل در پلدختر در 

فضا پخش می شود، سالمت افراد را تهدید می کند.
به گزارش خبرنــگار فرهنگ لرســتان، ناصربابایی در 
نشســت خبری با اصحاب رسانه به خدمات این شبکه 
از ۱۲ تا ۱۸ فروردین ماه امســال در جریان وقوع سیل 
اشــاره و اظهار داشت: یک هزار ۸۳ نفر در جریان وقوع 
سیل توســط ۳۳۳ پرواز بالگردهای اعزامی واحد ۱۱۵ 

ارتش و سپاه به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افــزود: از این تعداد ۹۷مادر باردار، ۵۸ بیمار قلبی، 
۴۲ بیمار  مغزی و تصادفی و مابقی گرفتارشــدگان در 

ســیل بودند که توسط اکیپ های امداد و نجات منتقل 
شــدند. رئیس شبکه بهداشــت و درمان پلدختر گفت 
:حــدود یک هــزار و ۱۰۰ نفر در جریان وقوع ســیل 
در پلدختر توســط آمبوالنس های این شبکه به مراکز 
مجهزتــر درمانی منتقل شــدند. وی افــزود: ۵ خانه 
بهداشــت در ســیل پلدختر به طور کامل تخریب شد 
و خانه بهداشت شــماره ۲ این شهرستان زیر آب رفته 
و بالفاصله در روز دوم پاکســازی و فعالیت خود را آغاز 
کرد. بابایی خاطرنشــان کرد :در جریان وقوع سیل در 
پلدختــر حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد ریــال دارو و ۶ هزار 

قوطی شیرخشک بین سیل زدگان توزیع شد.
وی افــزود: مازاد بر فعالیت نیروهای جهادی، ســپاه و 
ارتش حدود ۲۲ هزار واکسیناســیون در مناطق سیل 
زده پلدختــر انجام شــد و بیش از ۶ هــزار غربالگری 
اعصاب و روان با همکاری اداره بهزیستی صورت گرفت 

که یک هزار و ۵۰۰ نفر به روانپزشک ارجاع داده شد.
رئیس شــبکه بهداشــت پلدختر گفت: حدود ۳۴ هزار 
ویزیت رایگان در رابطه با بهداشــت و درمان از طریق 

تیم های پزشکی وزارتخانه ،سپاه و بسیج و سایر نیروها 
در شهرستان انجام شده است.

بابایی خاطرنشــان کرد: سیســتم دیالیز بیمارســتان 
پلدختــر هنگام وقوع ســیل با توجه بــه قطعی آب و 
گل آلود بودن آن دو بار این سیســتم آســیب دید که 
تعمیر شــد و در این مدت بیمــاران دیالیزی از طریق 

بالگرد  به مرکز استان منتقل شدند.
وی افزود: در جریان وقوع ســیل حدود ۱۲ هزار قرص 
کلر در روستاهای شهرستان پلدختر و ۸۹۰ پرکلورین 

در شهرستان توزیع شد .
رئیس شــبکه بهداشت و درمان  پلدختر گفت: با توجه 
به گل و الی خشــک شــده و انباشــت زباله با وجود 
تالش مضاعف نیروهای خدماتی اما جمعیت پشــه در 
شهرســتان افزایش یافت که برای جلوگیری از بیماری 

سالک سمپاشی صورت گرفته است.
بابایی اضافه کرد: سمپاشی در روستای بابازید، چم مهر 
،چاله و ســراب حمام به عنوان کانون سالک و دو نقطه 
از شــهر پلدختر انجام شده اما گل والی ناشی از سیل 

تبدیل به ریزگرد شده و سم پاشی را بی تأثیر می کند.
وی افزود: قبل از ســیل وزارتخانــه اجازه صدور مجوز 
مرکز ام آر آی در بیمارســتان پلدختــر به خاطر نرم 
جمعیت نمی رفت اما این وزارتخانه با توجه به شــرایط 

سیل مجوز آن را صادر کرد.
رئیس شــبکه بهداشــت پلدختر گفت: یکی از خیران 
ایرانی که ســاکن خارج از کشــور است قول خریداری 
دستگاه ام آر آی را داده که در این صورت اعزام بیماران 

کاهش می یابد.
وی افزود: پس از مــاه مبارک رمضان به مدت یک ماه 
افراد باالی ۳۰ ســال مادران بــاردار و بیماران کلیوی 

تحت غربالگری فشارخون قرار می گیرند.
بابایی خاطرنشان کرد: جانمایی کمپ های سیل زدگان 
و انتقال نخاله ها و گل والی متأسفانه بدون هماهنگی 
با شبکه بهداشت انجام شده و سرویس های بهداشتی و 

حمام در کمپ ها کم است.
وی افزود :آب آشامیدنی شهرســتان از سالمت کامل 
برخوردار است و مردم نگران نباشند، مهمترین مسئله 

بیماری های منتقله از آب و غذا است که تالش مجموعه 
شبکه بهداشت بیشــتر روی این مسئله است و امسال 
به دلیل وقوع ســیل  شرایط از گذشته سخت تر است و 

مردم باید موارد بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.
وی سالمت افراد را مهمتر از هر چیزی دانست و گفت: 
با توجه به اینکه گل والی ناشــی سیل شامل هرگونه 
آلودگی ممکن اســت باشــد جهت جلوگیری از انتقال 
آلودگی بیماری های تنفسی و پوستی انتظار می رود با 
توجه به امکانات موجود علیرغم سختی کار جمع آوری 

آن زودتر صورت گیرد.
بابایی افزود: بیمارســتان پلدختر تا پایان فروردین ماه 
امســال ویزیت رایگان به بیماران در مناطق سیل زده 
ارائه داد اما اکنون خدمات این بیمارســتان به شرایط 
قبل برگشته و طبق تعرفه دولتی خدمات ارائه می شود.

رئیس شبکه بهداشــت و درمان پلدختر گفت:خدمات 
پزشــکی  رایگان هنوز در برخی روســتاهای سیل زده 
شهرســتان مانند چم مهر و بابازید که ســیل آسیب 

بیشتری دیده اند، ادامه دارد.

»گرد و غبار« سالمت شهروندان پلدختری را تهدید می کند 
۲۲ هزار نفر واکسینه شدند

مشترک گرامی؛ 
جهت صرفه جویی در مصرف برق نکات ذیل را رعایت فرمایید

   از رده خارج کردن کولر های آبی وگازی پرمصرف و جایگزین کردن دستگاه کولر آبی کم مصرف و پربازده )ترجیحا استان های جنوبی و گرمسیر(

   بهینه سازی و تعویض وسایل برقی فرسوده منازل از جمله یخچال و فریزر به وسایل برقی مشابه پربازده

   استفاده حداکثری از نور طبیعی خورشید در طول روز و تا جایی که ممکن است جلو ورود گرمای بیرون به منزل و جلو خروج سرما از منزل به بیرون را بگیریم.

مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر

1- از انباشتن سنگ، چوب، علوفه و سایر اشیا در اطراف محیط مسکونی به مدت طوالنی 
خودداری شد

2- تمام شکاف ها و سوراخ های دیوار باید با مخلوط گل رس و آهک مسدود و تا حد امکان 
سطح دیوار صاف باشد.

3- از فرو بردن دست در زیر سنگ ها و حفرات و سوراخ های فاقد دید کافی خودداری 
شود

4- هنگام خواب از تختخواب های پایه فلزی استفاده شود.
5- هر روز باید لباس ها و کفش را قبل از پوشیدن به خوبی تکاند

6- از راه رفتن با پای برهنه در محیط باز به خصوص در شب خودداری شد
7- تخت و وسایل خواب مانند بالش، تشک، و پشه بند نباید با دیوار یا شاخ و برگ وتنه 

درختان هیچ گونه تماسی داشته باشند.
۸- فضای حیاط ،مستراح و آشپزخانه در طول شب بویژه در مناطق روستایی پر خطر روشن 

باشد.
۹- اگر عقرب روی بدن قرار گرفت سعی کنید بدون واهمه و با استفاده از یک ابزار آنرا 

بتکانید.

همشهریان عزیز

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر

)واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها(

به اطالع می رساند شهر ما پلدختر از دیر باز زیستگاه بومی انواعی ازعقرب ها بوده و در 
دوره های زمانی مختلف مواردی از عقرب گزیدگی در آن اتفاق افتاده که متاسفانه گاهی 
اینکه پیشگیري  به  به اهمیت موضوع وعنایت  توجه  با  لذا   . به فوت گردیده است  منجر 
ازعقرب گزیدگي مهم ترین مسئله درعقرب گزیدگي و کنترل آن است توصیه میگردد نکات 

زیر را به منظور پیشگیری ازعقرب گزیدگی رعایت نماییم.

 سمیه مهرابی
 خبرنگار فرهنگ لرستان



استاندار لرستان خبر داد:

تأمین زمین
 ساخت مسکن سیل زدگان
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معاون استاندار لرستان:

جمع آوری چادر اسکان 
سیل زدگانی که مساعده مسکن 

دریافت کرده اند

 امام جمعه پلدختر: 

دولت برای رفع مشکالت 
سیل زدگان پلدختر اقدام

 عاجل کند
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رئیس دادگستری پلدختر:

برخورد با کسانی که 
اقدام به فروش چادرهای 

هالل احمر می کنند

نماینده مردم پل دختر در مجلس مطرح کرد:

 ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
هزینه بازسازی جاده 

پلدختر خرم آباد
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گرما زندگی زیر چادر را سخت کرد لرستان

یک ماه پس ازسیل مشکالت باقی است؛

مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان )واحدبهداشت محیط( پلدختر

همشهری محترم 
به منظورگندزدایی منازل مسکونی  سیل زده خود می توانید 

از محلول گندزدایی و به روش زیر استفاده نمایید:

شستشوی  بار  نماییدچندین  خارج  را  الی  و  گل  ابتدا     
دیوارها را انجام دهید تا تمامی گل والی و رسوبات از روی 
دیوارشسته شود. در این مرحله می توانید از مواد شستشو 
دهنده مانند پودر یا مایع لباسشویی نیز برای نظافت بیشتر 

استفاده کنید.
مواد  از  استفاده  با  را  دیوارها  بایستی  بعد  مرحله  در     
هاالمید  پودر  از  گندزدایی  برای  کنید.  عفونی  ضد  مناسب، 

)بسته تهیه شده (به روش زیر استفاده شود:
1 تا 3 گرم  در یک لیتر آب برای گندزدایی کلیه سطوح ،کف، 

البسه)یک قاشق غذا خوری سر صاف در 5 لیتر آب( 
نسبت  نخی  پارچه  یا  دستمال  نخی،  تی  از  استفاده  با     
روشویی-  توالت،  حمام،  )آشپزخانه،  سطوح  گندزدایی  به 
اقدام  و...(  پذیرایی  و  اتاق  داخلی  دیوارهای  شیر آالت- 

نمایید.
منظور  به  مناسب  تهویه  و  ها  پنجره  و  درب  بودن  باز     

پیشگیری از بروز عالئم تنفسی ضروری است .

گردوخاک مهمان ناخوانده سیل زدگان 



معــاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار 
لرســتان گفت: اغلب افراد نیازمندی که در 
مساعده  داشته اند  اسکان  امدادی  چادرهای 
مالی اجاره مســکن دریافت کرده اند و باید 

چادرهای آن ها جمع آوری شود.
بــه گزارش خبرنــگار مهر، احمــد مرادپور 
شامگاه سه شنبه در جلسه قرارگاه سازندگی 
و بازســازی مناطق ســیل زده لرستان در 
سخنانی با اشاره به اینکه با حضور در مناطق 
سیل زده شــهر پلدختر چادر به چادر چک 
کردیم و صحبت کردیم با افراد، اظهار داشت: 
در مجمــوع ۱۰۴ چادر در دو کمپ پلدختر 
داریم که ۳۲ نفر آنها مالک ســاختمان های 
تخریبی بوده اند؛ بقیه یا مســتأجر بودند و یا 

اصاًل سیل زده نبودند.

۱۰۴ چادر در دو کمپ اسکان سیل 
زدگان پلدختر وجود دارد

وی با بیان اینکه روز قبل به ۱۱ نفر از سیل 
زدگان حاضر در چادر پول برای اجاره مسکن 
می دهند و این تعداد می گویند چادر را جمع 
می کنیم، اما فردا که می آیند می بینند ۱۱۱ 
نفر جدید جایگزین آن افراد شــده اســت، 
تصریح کرد: ۴۱۰۰۰ مســکن در شهرستان 

پلدختر آســیب دیده اند که ۴۰۰ تا احداثی 
بوده است و ۱۰۰ تا در حریم رودخانه است 
که باید جابه جا شــوند؛ ۳۰۰۰ مسکن نیز 
باید  درجا ساز شوند و باقی واحدها تعمیری 

هستند.
معــاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار 
لرســتان با تاکید بر اینکه االن باید ۴۱۰۰ 
تا ســاکن چادر و نیازمند در منطقه باشند 
اما ۱۰۴ چادر اســتقرار یافته اســت و این 
یعنی افراد به هر نحوی اســکان خود را حل 
کرده اند، افزود: از ایــن ۱۰۴ چادر، ۳۲ نفر 
مالک هســتند و مابقی دیگر مالک نیستند 
و طبق دســتورالعمل بنیاد مســکن تعهد 
اجاره ای نســبت به مســتأجر نداریم و فقط 

نسبت به مالک تعهد داریم.
برخی افراد ســاکن در چادرها نه سیل زده 
هستند و نه خانه ای داشــته اند که تخریب 
شــود؛ فقط مانــده بودند آنجــا که کمکی 

بگیرند.
مرادپور با اشــاره به اینکه این ۳۲ نفر نیز ۶ 

تومان هزینه اولیه اجاره مسکن را گرفته اند، 
ادامــه داد: در بازدیدها محرز بود که برخی 
افراد ســاکن در چادرها نه سیل زده هستند 
و نه خانه ای داشته اند که تخریب شود؛ فقط 

مانده بودند آنجا که کمکی بگیرند.

وی بــا بیان اینکه در شــب ها چادرها خالی 
هستند؛ ساعت ۱۲ به بعد هیچکس در چادر 
نیست و روز که می شود می آیندمی نشینند 
آنجا تصریح کرد: ۱۸۸ نفر را از کمپ پایینی 
جمع کرده بودند که بعــداً آمدند در کمپ 

باال چادر زدند.
جلوی توزیع خارج از شبکه اقالم گرفته شود

معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
لرســتان با تاکید بر اینکه االن کســی آنجا 
حقی ندارد که مانده باشد، افزود: از خرم آباد 
که بیــرون می رویــد یک تعــدادی چادر 
آورده اند لــب جاده زده انــد. از نظر  ایمنی 
درســت نیســت و باید بروند در روستا؛ اگر 
با این افراد صحبــت کنید هیچیک نیازمند 
نیســتند و تنها برای گرفتــن کمک چادر 

زده اند.
مرادپور با اشــاره به اینکه قرار بود کاالها در 
هالل احمر جمع شود و سپس توزیع شوند 
تا افراد به صورت شخصی و با کامیون اقالم 
به منطقه نروند، اظهار داشت: به نظرم تمام 
چادرهای مسیر باید جمع شوند. این چادرها 
دکه هستند که هرکسی آمد کمکی بگیرند.

اگر کسی پول اجاره مسکن گرفته 
باید چادر خود را تخلیه کند

استاندار لرســتان نیز در این جلسه با اشاره 
به اینکه فردا با اکیپــی از مدیران ذی ربط 
به منطقه مــی روم و در بین چادرها حضور 
مییابم، گفت: بر اساس مستندات اگر کسی 
پول گرفته باید چــادر خود را تخلیه کند و 
در غیراینصورت نیروی انتظامی آنها را جمع  

می کند.
وی بــا بیان اینکه تیمی تشــکیل شــود و 
چادرهای اسکان را یک به یک کنترل کنند؛ 
هرکســی مالک اســت و ۶ میلیون مساعده 
را گرفته  اســت چادر را جمع کنید ببرید، 
همچنین چادر هرکسی که پرونده ای ندارد 
و حتی پلدختری نیســت را نیز جمع کنید، 
تصریح کرد: عده ای که مساعده نگرفته اند در 
همان محل مساعده پرداخت کنید تا زودتر 

چادرهای امدادی جمع آوری شوند.
استاندار لرســتان با تاکید بر اینکه موضوع 
اســکان افرادی که مســتأجر بوده اند را از 
طریق مسکن مهر یا مدرسه باید حل کنیم، 
افزود: از هر نوع توزیع خارج از شــبکه هالل 
احمر جلوگیری شــود. در ورودی پلدختر و 
دیگر جاها کامیون هــا را نگه دارید و اعالم 
کنیــد که اقالم باید به شــبکه توزیع هالل 

احمر برود.

"ماه پری عبدولی"زن روستایی اهل پلدختر است که 
پس از ســیل اخیر و در هنــگام عبور از پل موقت و 
غیرایمنی احداث شده بر روی کشکان گرفتار طوفان 
شــد، اما به ســختی و با چنگ و دندان در جدال با 

طوفان جان خود و نوه اش را نجات داد.
به گزارش خبرنگارفرهنگ لرستان،در پلدختر، خانه 
و کاشانه اش در جریان وقوع سیل اخیر در پلدختر به 
کلی از بین رفت و حتی یک قاشق از اسباب و اثاثیه 
برایــش باقی نماند. ماه پری عبدولی عالوه بر ســیل 
زدگی و از دست دادن خانه و کاشانه اش،با داشتن دو 

فرزند معلول زندگی را در عسر و حرج می گذراند.
خــودش می گوید پس از ســیل یک مــاه قبل بجز 

کمکهای مردمی کسی در روستا و محل زندگی اش 
به او کمکی نرســانده و لذا مجبور شده برای تحویل 
گرفتن اقالم کمکی و چادر به پلدختر مراجعه کند.

ماه پری در این روزها شــرایط بســیار ســختی را 
گذرانده است؛ در یکی از روزها و به هنگام برگشت از 
شهر به محل زندگی خود، به همراه نوه ا ش که حدود 
دو سال و نیم دارد و مادرش را نیز از دست داده، در 
لحظه عبور از روی پل معلق گرفتار باد و طوفان شد 

و لحظاتی را با مرگ دست و پنجه نرم کرد.
به گفته این زن روستایی پل معلق پس از تخریب پل 
ارتباطی دهستان مالوی با منطقه عشایری درجریان 
ســیل احداث، و چندی پیش توســط وزیر ورزش 

افتتاح شد.
در این حادثه در حالی که ماه پری و نوه اش روی پل 
معلق با حدود۲۰متر ارتفاع از آب رودخانه کشــکان 
بودند،باد با شــدت هر چه تمام تر آنها را به این سو و 

آن سو پرت می داد.
او می گفت در جدال با طوفان و در حین پرت شدن 
به این طرف آن طرف و در شرایطی که چیزی نمانده 
بود از پل ســقوط کند، به ناچار نوه اش را به دندان 
گرفت و محکم لبه های ســیمی پل را در دســتانش 

گرفت تا جان خود و جگر گوشه اش را حفظ کند.
 ماه پری در این جدال که به گفته ناظران ۱۵ دقیقه 
طول کشــید توانست جان خود و نوه اش را به قیمت 

از دست دادن یکی از دندان هایش و در رفتن کتف 
چپ و زخمی شدن کف دست هایش نجات دهد.

او که با وجود کمک های انجام شــده، به دلیل حجم 
باالی خسارات ناشی از ســیل کماکان با مشکالتی 
مواجه است، به گفته خودش به شدت نیازمند اقالم 
کمکــی و موادغذایی بوده و از مســووالن تقاضای 

امدادرسانی دارد.
از آنجایی که سیل بی سابقه اخیر خسارات زیادی را 
در استان لرستان به بار آورد که جبران انها از سوی 
دولت زمان بر خواهــد بودف انتظار می رود مردم نو 
دوســت و خیرین نیز چون همیشه در رفع بخشی از 
زده و یاری گر نیازمندان باشند.مشکالت ســیل زدگان و آسیب دیدگان آستین باال 

معاون استاندار لرستان:

جمع آوری چادر اسکان سیل زدگانی که مساعده مسکن دریافت کرده اند

 هما کریمیان
 خبرنگار فرهنگ لرستان

  جدال »ماه پری« با باد و کشکان؛

 مادر بزرگی که با چنگ و دندان نوه اش را نجات داد

حاج نبی رضایی
مدیرعامل شرکت آریاگچ، مرکزآموزش علمی کاربردی و نماینده ایران خودرو شهرستان پلدختر
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مالقات مدیرعامل شــرکت گاز لرستان 
در راســتای حل مشــکالت شهروندان 
مــورخ  دوشــنبه  روز  در  پلدختــری 
نهم اردیبهشــت مــاه ٩8 در اداره گاز 
پلدختر برگزار گردید. به گزارش روابط 
عمومی شــرکت گاز لرســتان جلســه 
مالقات حضوری با مردم بطور مســتمر 
دوشــنبه هــر هفته با حضور شــخص 
مدیرعامــل، معاونین و مدیران مربوطه 
برقرار میباشــد و این هفته در راستای 

رسیدگی و پاســخگویی به درخواست 
ها و شکایت های مردم شریف پلدختر، 
مدیرعامل به همراه چند تن از مدیران 
ارشــد شــرکت میزبان این عزیزان در 
بودند.  پلدختــر  گاز شهرســتان  اداره 
لطفعلیــان با بیان اینکه ایــن دیدارها 
نقش بسزایی در ایجاد امید و اعتماد در 
میان مردم دارد اظهار داشــت: خدمت 

به مردم و تالش در جهت جلب رضایت 
آنان از مهم ترین اهداف شــرکت است 
که به جد در دستور کار کلیه کارکنان 
شرکت گاز لرستان قرار دارد. در حاشیه 
این دیــدار مهندس لطفعلیان به همراه 
چند تن از مدیران ارشــد به بازدید از 
چندین مدرســه در ســطح شهرستان 
پلدختــر پرداخت که در ایــن بازدید 

جهت ایجــاد روحیه و نشــاط در بین 
کودکان مسابقات نقاشی برگزار گردید 
و به تمامی دانش آموزان جوایزی اهدا 
گردید. ضمنا الزم بذکر اســت در این 
دیدار کمک های غیــر نقدی کارکنان 
شرکت گاز لرســتان که مبلغی بالغ بر 
یــک میلیارد ریال می باشــد در میان 

سیل زدگان توزیع گردید.

 نماینده مردم پل دختر و معموالن در مجلس  شورای 
اسالمی گفت:هزار میلیارد تومان هزینه بازسازی جاده 

تخریب شده از سیل پلدختر -خرم آباد است.
سید حمیدرضا کاظمی  در گفتگو با خبرنگار فرهنگ 
لرســتان اظهار داشت: بر اســاس رایزنی هایی که با 
وزیر راه ومعاون وی انجام شده دولت برای هم سطح 
کــردن پل بابازیــد و ایجاد راه انحرافــی برای انجام 
ترددهاازپلدختر به کرمانشاه ۲۰ روز فرصت خواسته 
اســت. وی افزود:دهانه پل بابازید باریک بودو  باعث 
نفوذ آب به روســتاهای گل گل وبابازید می شــدکه 

همزمان دهنه ۶۰ متری به آن اضافه می شود.
 کاظمی به بازســازی جاده  پــل دختر- خرم آبادکه 
درجریان ســیل تخریب شــده اشــاره کرد وگفت: 
بازســازی کامل همراه با روکش آسفالت جاده قدیم 
مورد تصویب وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و قرار 

شد به مدت دو سال این پروژه اجرایی شود.
 نماینده مردم پلدخترو معموالن در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: جاههای آســیب پذیر جاده پلدختر- 
خرم آبــاد ماننــد ورودی های شــهر هــای پلدختر 
ومعموالن که در کنار کوه آب نفوذ داشــته و جاده را 
شســته در حدود پنج تا۶نقطه تونل احداث  می شود 
کــه با این کار به حدود ۱۰ کیلومتر فاصله پلدختر تا 

خرم آباد کوتاه می شود اما زمان بر است.
 وی افزود: برای بازســازی جاده پلدختر- خرم آباد از 
وزیر راه و شهرســازی درخواست شده چهار پیمانکار 
ملی مانند قــرارگاه خاتم و پیمانکار های مهم را پای 
کار بیاورد که با ایجاد رقابت بین پیمانکار ها و نظارت 

احداث آن زمان کمتری ببرد.
 کاظمی با قول پیگیری احداث پروژه بازســازی جاده 
پلدختــر -خرم آباد بــه عنوان مطالبه مــردم خاطر 
نشان کرد: برای روکش آسفالت ۱۵ کیلومتری جاده 
نامناسب دهلیز دستور وزیر نفت برای تهیه غیر صادر 
شد که برای اجرای آن نیز پیمانکار پایه کار بیاورد تا 
به عنوان جاده دسترســی اصلی مردم به مرکز استان 

باشد.
 وی افزود: برای پیگیری و بازســازی پل های تخریب 
شــده شهرســتان پلدختر در جریان وقوع سیل وزیر 
راه و شهرســازی به منطقه دعوت شدو مقرر شد پل 

ارتباطی روستاهای چم مهر و بابازید احداث شود.
نماینده پلدختر و معموالن گفت:۴۵ متر پل ارتباطی 
روســتای کیان آباد که در جریان وقوع تخریب شده 
مقرر شد اجرا شود و بازسازی پل نیز پیگیری شدتااز 

طریق وزارت راه اجرا شود.
وی افزود: پل روستای کالت زیودار در حال اجراست 
و پایه های آن به اندازه ۲ تا ســه متر باال آورده شده و 

پل ارتباطی روستای زیودار افتتاح شد.
 کاظمی تصریح  کرد : پیگیری شــده برای برقراری 
ارتباط دو روســتای درمران وبرگالن سوخته پلدختر 

۶۳ متر پل به روستا فرستاده می شود.
وی افــزود: راه ارتباطی منطقه آمیران کوشــکی در 
جریان وقوع ســیل فطع شد که با پیگیری های انجام 

شده وزارت راه پای کار آمد و بازگشایی شد. 
نماینده مردم پل دختر و معموالن در مجلس شورای 
اســالمی گفت: دســتور اجرای پروژه بازسازی جاده 
پلدختر خرم آباد صادر شــده و انتخاب پیمانکار باید 
خــارج از مزایده یا به صورت مزایده هر چه ســریعتر 

صورت گیرد.



رئیس دادگســتری پلدختر گفــت: با افراد و 
گروه هایــی که اقدام به خریــد و فروش اقالم 
امــدادی هالل احمر به ویژه چــادر می کنند، 

برخورد قانونی می شود.
اکبر رشــیدی روز سه شــنبه در گفت و گو 
با خبرنگار فرهنگ لرســتان اظهار  داشت: با 
توجــه به اینکه اقالم امــدادی هالل احمر به 
ویژه چادر با آرم این جمعیت به صورت رایگان 
بین تمام ســیل زدگان توزیع شــده، خرید و 
فروش هر کدام از این اقالم قابل پیگرد قضائی 

است.
وی خرید و فروش چادرهای با آرم هالل احمر 
را در سطح شهرستان جرم دانست و افزود: با 
متخلفان در این زمینه برخورد قانونی می شود.

رئیــس دادگســتری پلدختر از شــهروندان 
خواســت در صورت مشاهده هرگونه اقدام در 
زمینه خرید و فروش اقالم هالل احمر مراتب 

را به دادگستری اطالع دهند.
رشیدی با هشــدار جدی به ســارقان افزود: 
افرادی هستند که گاهی اوقات به بهانه جمع 
آوری ضایعات حاصل از ســیل قصد ســرقت  
اموال مردم را دارند که با هرگونه حمل و نقل 
بدون مجوز ضایعات توسط خودروهای حامل 

به عنوان جرم برخورد می شود.  

امام جمعه پلدختر گفــت: دولت در احداث 
ســرپناه برای مردم ســیل زده پلدختر اقدام 

عاجل کند.
به گزارش خبرنگار فرهنگ لرســتان، حجت 
االسالم سید محسن موسوی  در خطبه های 
نماز جمعه این شهرســتان اظهار داشت: آغاز 
بازسازی و احداث دیواره های ساحلی پلدختر 
کــه در جریان وقوع ســیل تخریب شــده و 
جان و مال مردم را تهدید می کند، مطالبه و 

خواسته مردم است.
وی افــزود: مردم ســیل زده پلدختر در ماه 
مبارک رمضان با وجود گرمای هوا زیر چادرها 
بــه روزه گرفتن و عبــادت می پردازند که در 
چنین شرایطی در ایجاد سرپناه مناسب برای 

آنان باید تسهیل شود.

امــام جمعه پلدختر گفت: شــنیده ها حاکی 
از آن اســت که برخی بانک هــا در پرداخت 
تســهیالت با وجود تشــکیل و کامل شدن 
پرونده به مردم سیل زده پلدختر سخت گیری 

می کنند.
حجت االسالم موسوی ضمن تقدیر از تالش 
و زحمات مدیران و پرسنل بانک ها افزود: در 
چنین شرایطی که ســیل خانه های مردم را 
تخریب کرده و سرپناهی ندارند سخت گیری 
معنایــی نــدارد و بانک ها بایــد در پرداخت 
تســهیالت به مــردم ســخت گیری را کنار 

بگذارند.
وی روزه خواری در مأل عام را دور از شــئونات 
اســالمی دانســت و گفت: نیروی انتظامی با 
کسانی که بدون هیچ عذر شرعی در مأل عام 

تظاهر به روزه خواری می کنند، برخورد کند.

خبــــــر
نماینده مردم پل دختر در مجلس مطرح کرد:

 ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه بازسازی جاده پلدختر خرم آباد

استاندار لرســتان با اشاره به تامین زمین ساخت 
مسکن سیل زدگان این استان گفت: اعتبار جبران 
خسارات سیل از سوی دولت ابالغ و مبلغ خوبی 

برای لرستان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ســید موســی خادمی 
شــامگاه سه شــنبه در حاشیه جلســه قرارگاه 
سازندگی و بازســازی مناطق سیل زده در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به اینکــه امروز از بحث های 
فوری و عادی ســازی عبور کرده ایم و به ســمت 
کارهای اساسی و زیربنایی رفته ایم، اظهار داشت: 
این اقدامات دو بخش دارد و شامل اسکان و خانه 
ســازی برای مردم و تعمیر و ایجاد زیرساخت ها 

می شود.
وی بــا بیان اینکــه اولویت ما روی ســاماندهی 
وضعیت مردم است که مهم ترین بخش این است 
کســانی که خانه آنها تخریب شــده یا غیرقابل 
سکونت هستند از سرپناه برخوردار شوند، تصریح 
کرد: تأمین زمین و ســرعت دادن به درجا سازی 

را دنبال می کنیم.
استاندار لرســتان با تاکید بر اینکه مسئله تأمین 

زمین ساخت مسکن سیل زدگان در پلدختر حل 
شده است،  در معموالن و اغلب روستاها نیز این 
مسئله حل شده است، افزود: تأمین زمین در یکی 
دو مورد از روســتاها باقی مانده که با بحث های 

اجتماعی مواجه هستیم.
خادمی با اشاره به اینکه دولت هم اعتبارات الزم را 
را مصوب کرده و ابالغ شده است، یادآور شد: برای 
پیشــبرد امور تاکنون از اعتبارات موجود استفاده 
می کردیم ولی اعتبارات جدید هم ابالغ شده است 

و برای لرستان هم اعتبار خوبی داده اند.
وی بــا بیان اینکه در مورد ســاکنان چادرها،  به 
اغلب افراد کمک مالی الزم برای انتقال از وضعیت 
اســکان اضطراری به اجاره را پرداخت کرده ایم، 
تصریح کرد: کسانی هستند که ممکن است حتی 
سیل زده نباشند ولی برای بهره مندی از خدمات 
امدادی و اقالم از  چادرها استفاده می کنند، تعداد 

کم است اما باید جلوگیری کنیم.
اســتاندار لرستان خاطرنشــان کرد: کسانی هم 
هستند که مســتأجر بوده اند و نمی توانیم کمک 
بالعــوض به آنها بدهیم، البته برای اســکان آنها 
از ظرفیت مســکن مهر اســتفاده خواهیم کرد؛ 
در اولین فرصت بــه پلدختر می روم و موضوع را 

بررسی می کنم.
خادمی  در  خصوص  بازســازی ۳ پل در شــهر 
خرم آبــاد گفت: عمــده انرژی و امکانــات ما در 
پلدختر به خاطر حجم خساراتی که داشتم عظوف 
شد؛ حتمًا این مسئله را پیگیری می کنیم که در 
حد توان  مسئله را حل کنیم. شهرداری های ما به 
لحاظ مالی ضعیف هستند و اعتبار برای بازسازی 
زیرســاخت ها هم نیامده اســت؛ لذا در حد رفع 
نیازها و برقراری عبور و مرور مشکل این پل ها را 

پیگیری می کنیم.

استاندار لرستان خبر داد:

تامین زمین ساخت مسکن سیل زدگان
اعتبار جبران خسارات سیل ابالغ شد

رئیس دادگستری پلدختر خبر داد:

برخورد با کسانی که 
اقدام به فروش چادرهای 

هالل احمر می کنند

 امام جمعه پلدختر: 

دولت برای رفع مشکالت 
سیل زدگان پلدختر اقدام

 عاجل کند

مالقات عمومی مدیرعامل شرکت گاز لرستان با مردم سیل زده پلدختر

لرستان  برق  توزیع  مدیرعامل شــرکت 
گفت: شبکه های پایدار و مقاوم جایگزین 
شــبکه های موقت احداث شده در زمان 

سیل، خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، فریدون خودنیا 
در جمع خبرنگاران گفت: بر اثر ســیل 
فروردین ماه، ۳۸۰ کیلومتر از شبکه های 
فشار متوسط برق بطور کلی تخریب شد 
کــه در آن زمان تنهــا دغدغه ما برقدار 
کردن منازل و کمپ های احداث شــده 

بود.
وی گفــت: با وارد آمــدن ۱۱۹ میلیارد 
تومان خســارت به زیر ساخت های برق 

اســتان معقوالنه نبود ما شــبکه موقت 
احداث کنیم و بار بــزرگ دیگری را بر 
دوش شرکت توزیع تحمیل کنیم؛ ولی 
وظیفه و حس انسان دوستی بر ما حکم 
می کرد تحت هر شــرایطی روشنایی را 
به مــردم تقدیم کنیم و ایــن مهم در 

سریع ترین زمان ممکن انجام شد.
لرستان  برق  توزیع  مدیرعامل شــرکت 
ادامه داد: با توجه بــه بازدیدهای مکرر 
به عمل آمده پس از سیل محل احداث 

شبکه های جدید که بیشتر در ارتفاعات 
و مناطق صعب العبور دیده شده طراحی 

و مهندسی شد.
خودنیــا خاطرنشــان کــرد: در اکثــر 
مسیرهای جدید شرایط به گونه ای است 
که امــکان حمل تجهیــزات مخصوصًا 
تیرهای برق بــا تریلر و جرثقیل ممکن 
نیست و جابجایی ها یا توسط همکاران با 
تحمل مشقت های فراوان انجام می شود 
و یا از تراکتور اهالی روســتاها استفاده 

می شود.
وی گفت: نیروهای پرتوان شــرکت پس 
از ســیل تاکنون بدون وقفه مشــغول 
جایگزینی شــبکه های جدیــد به جای 
شــبکه های موقت هستند و کوهستانی 
بودن منطقه خصوصًا در مسیر ویسیان 
به معمــوالن و پلدختــر کار را برای ما 
ســخت کرده و احتمال می رود تا پایان 
ســال ۹۸ درگیر شــبکه های در حال 

احداث باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان:

تاسیسات پایدار جایگزین شبکه های موقت برق مناطق سیل زده می شود

 هما کریمیان
 خبرنگار فرهنگ لرستان

 محسن مهرابی
 خبرنگار فرهنگ لرستان

شرکت آب و فاضالب شهری پلدختر

آب الفبای آبادانی است
در مصرف آب صرفه جویی کنیم
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پلدختر- در حالی یک ماه از ســیل می گذرد 
که همچنان ســیل زدگان زیر چــادر روزگار 
می گذراننــد و گرمای هوا در پلدختر عرصه را 
بر مردم تنگ کرده؛ در این شرایط گردوخاک 

هم بر مشکالت مردم افزوده است.
با گذشــت بیــش از یک ماه از وقوع  ســیل 
بی ســابقه و ویرانگــر در شهرســتان پلدختر 
خیابان ها، کوچه ها و معابر این شهر سیل زده 
با همدلــی مردم، گروه های جهادی و همت و 
تالش نیروهای بسیجی و سپاه پاکسازی شد، 
اما مردمی که خانه و کاشانه ای برای آنها باقی 
نمانده سرپناه و وسیله ای برای گذران زندگی 
ندارنــد و همچنان با وجود آغــاز فصل گرما 

نگران آینده زندگی خود، هستند.
بــه میان مردم ســیل زده پلدختر رفتیم تا با 

مشکالت پیش روی آنها بیشتر آشنا شویم.

مسئوالن به فکر خانواده های 
سیل زده باشند

یکی از اهالی روســتای »پــای پل« در گفت 
و گــو با خبرنگار مهرگفــت: ما و ۳۰۰ خانوار 
ســاکن روســتای »پای پل« با صدای انفجار 
مهیبی که ســاعت ۲ بامداد به علت ترکیدن 
لوله پتروشــیمی رخ داد وحشت زده شدیم و 
همه تنها با لباس تن خود از خانه ها به بیرون 

فرار کردیم و به جای امن پناه آوردیم.
وی کــه خود را مریــم حیدروند معرفی کرد، 
افزود: ســاعاتی بعد از  حادثــه ترکیدن لوله، 
ســیل اتفاق افتاد که خانه هــای ما را به طور 
کامل تخریب کــرد و با خود برد و هم اکنون 
در زیر چادرهای هالل احمر به سختی زندگی 

می کنیم.
حیدروند اضافه کرد: پس از گذشــت یک ماه 
از وقوع سیل نماینده مردم پلدختر در مجلس 

شورای اســالمی به ما ســری زده که معلوم 
نیست این سرکشــی نتیجه ای داشته باشد یا 
نه، بنابراین ما از مسئوالن تقاضا داریم به فکر 
اهالی بی خانمان روســتای ســیل زده »پای 
پل« باشند و در این شرایط و وضعیت سخت 

به آنها رسیدگی کنند.

اقالم غذایی توزیع شده کم است
یکی از اهالی ســیل زده روســتای »خرسدر 
علیا« نیز گفت: اهالی این روستا تمام زندگی 
خود را در جریان وقوع سیل از دست داده اند و 
با وجود این بی خانمانی و در کنار این شرایط 
ســخت زندگی امکاناتی مانند آب و برق نیز 
ندارند، یعنی روشنایی اهالی با مشکل مواجه 

است و نوسان زیاد و طوالنی دارد.
حسین گراوند اظهار داشت: ما با کمبود مواد 
غذایی مواجه هستیم و اقالم مصرفی که بین 
اهالی روســتای ســیل زده ما توزیع می شود 

بسیار ناچیز است.
وی از مســئوالن خواستار رســیدگی به این 
وضعیت نامناســب اهالی ســیل زده روستای 

»خرسدر علیا« شد.

۳۳ روز است که با زن و بچه و 
خانواده خود زیر چادر هالل احمر 

زندگی می کنیم
یکــی از اهالــی ســیل زده ســاکن کــوی 
ســازمانی های پلدختــر که منزل مســکونی 
تخریب شــده خود را با اشــاره انگشت نشان 
می داد به خبرنگار مهــر گفت: تمام دارایی و 
سرمایه ام این ســاختمان مسکونی بود که با 
پــول فروش  دو قطعه زمینم توانســتم آن را 
بسازم و تنها به مدت یک سال و نیم است که 

در آن ساکن شده ام.
روح اهلل پورنصیر که خود را معلم بازنشســته 
معرفی کرد از سیل پلدختر به عنوان سونامی 
یاد کرد و افزود: سیل تمام هستی ام را از بین 

بــرد و اکنون مدت ۳۳۳ روز اســت که با زن 
و بچــه و خانواده خود زیــر چادر هالل احمر 

زندگی می کنیم.

آغاز گرمای هوا در پلدختر زندگی 
زیر چادر را سخت می کند

وی گفت: این ســیل ویرانگر ســاختمان ها و 
مغازه ها را در بخش غربی و ورودی شــمالی 
شهر پلدختر و برخی روستاهای این شهرستان 
یا تخریب کامل کرده و یا آسیب جدی به آنها 

وارد کرده که قابل سکونت نیستند.
پورنصیر ابراز امیدواری کرد که مســئوالن با 
توجــه به آغاز گرمای  هــوا در پلدختر که با 
میزان گرما در استان خوزستان برابری می کند 
به داد مردم سیل زده در این شهرستان برسند 
تــا بتوانند با امید به آینــده به زندگی دلگرم 
شــوند تا گوشه ای از مشکالت پیش روی آنها 

برطرف شود.
یکی دیگر از اهالی ســیل زده شــهر پلدختر 
در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: معلم 
بازنشسته ســاکن خیابان معلم جنوبی کوچه 
معلم ۹ هســتم که خانه و مغازه ام در جریان 
وقوع سیل تخریب  شده و تمام اسباب و اثاثیه 

زندگی من بر اثر آبی که به داخل منزلم نفوذ 
کرده از بین رفته است.

در منطقه سیل زده کوی 
سازمانی های پلدختر گرد و خاک 

زیادی به هوا بلند می شود
وی افزود: وسایل زندگیام زیر گل والی مانده 
و  در جریان ســیل از بین رفتــه و اکنون از 
مسئوالن توقع دارم چه در توزیع اقالم کمکی 
و چه در بازســازی هایی که در پلدختر انجام 
می شــود با توجه به درک درستی که از حال 
مردم دارند به گونه ای رفتار شــود که حق به 

حقدار برسد.
یکی دیگر از اهالی کوی سازمانی های پلدختر 
کــه خانــه اش در جریان وقوع ســیل کامل 
تخریب شــده، گفت: خانه و مغــازه ام بر  اثر 
وقوع ســیل اخیر در پلدختر تخریب شــده و 
اکنون با بچه های کوچکم زیر چادر به سختی 

زندگی می کنم.
فرانک شــایان خواه در گفت و گو با خبرنگار 
مهر اظهــار داشــت: در  منطقه ســیل زده 
ســازمانی های پلدختر گرد و خاک زیادی به 
هوا بلند می شــود و از طرفی باتوجه به اینکه 

بر اثر گل و الی ناشــی از  ســیل جداول پر 
از لجن اســت، با این شــرایط در فصل گرما 
بیماری ســالمت مــردم به ویژه کــودکان را 

تهدید می کند.
 

وی افزود: از مســئوالن انتظــار داریم از نظر 
اســکان به ســیل زدگان پلدختر توجه ویژه 
داشــته باشــند زیرا چادر با وجود هوای گرم 
محل مناســبی برای ادامه زندگی نیست و ما 

زیر چادر در مضیقه هستیم.

گرد و خاک نفس ما را به شماره 
انداخته و با این وضعیت نگران 

سالمت جسمی فرزندان خود هستیم
هوشــنگ جودکی یکــی دیگر از ســاکنان 
سیل زده شهر پلدختر در گفت وگو با خبرنگار 
مهر اظهار  داشــت: با توجه به اینکه ســیل 
منازل مسکونی ما را تخریب کرده، زندگیمان 

را در زیر چادر  می گذرانیم.
وی افزود: ثبــت نام برای احداث مســکن و 
مغازه ها از مشــکالت اصلی و اساســی سیل 
زدگان است که وقتی به بنیاد مسکن مراجعه 
می کنیم ایراد سند تجاری می گیرد و متأسفانه 

شهرداری نیز نامه نمی دهد.
علی محمودی دیگر ســیل زده شهر پلدختر 
نیــز گفت: در حالی که ما زیــر چادر زندگی 
می کنیم، گرد و خاک نیز نفس ما را به شماره 
انداختــه و با این وضعیت ما نگران ســالمت 

جسمی فرزندان خود هستیم.
وی افزود: سیل منازل مسکونی ما را تخریب و 
از بین برده و از وضعیت مسکن خود در آینده 
خبر نداریم که آیا چه موقع مســئوالن اجازه 

ساخت و ساز مسکن به ما می دهند.

کلنگ زنی احداث مسکن سیل 
زدگان معموالن

فرمانــدار پلدختر در گفتگو بــا خبرنگار مهر 

اظهار داشــت: احداث  مجدد ساختمان های 
آســیب دیده در جریان وقوع سیل فروردین 
۹۸ در شــهر معموالن جانمایــی و با حضور 
استاندار اردبیل به عنوان استان معین مناطق 
ســیل زده بخش معموالن کلنگ زنی شده و 
ســاخت و ساز ســاختمان های ســیل زده و 
احداث زیرســاخت ها در این بخش آغاز شده 

است.
نعمت اهلل دســتیاری افزود: احداث ساختمان 
تخریبی در ســیل در روســتای دمرود افرینه 
کلنگ زنی شــده و این پروژه به صورت عملی  

فعالیت خود را آغاز کرده است.

زمین احداث بخشی از مسکن سیل 
زدگان پلدختر جانمایی شد

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در شهر پلدختر 
به دلیل نبود زمین و مشــخص نشدن مکان و 
جانمایی احداث ســاختمان های تخریب شده 
از ســیل تنها بخشــی از ایــن کار در تعاونی 
فرهنگیان صورت گرفته و پیگیر تأمین زمین 

برای مابقی هستیم.
فرماندار پلدختر افزود: در روستاها نیز بخشی 
از کار تأمیــن زمیــن بــرای احــداث منازل 
مسکونی سیل زدگان صورت گرفته و در حال 
رایزنی با مالکان زمین برای رفع مشکل مابقی 

سیل زدگان در روستاها هستیم.
دستیاری گفت: با توجه به اینکه تعیین حریم 
رودخانه توسط شرکت امور آب انجام می گیرد 
بخشــی از منازل روســتاییان چون در حریم 

رودخانه نیستند، درجا سازی می شوند.
وی افزود: مصوب شده برای روستاهایی که در 
حاشیه رودخانه هستند دیواره ساحلی احداث 
شود اما این مصوبه تاکنون نهایی نشده است.

بــه هر روی، با آغاز گرمای هوا رفع ســریع تر 
مشکالت مردم ســیل زده باید در دستور کار 
مســئوالن قرار بگیــرد و حل مســائل مردم 

نیازمند اقدام عاجل است.

4
نشریه فرهنگی، اجتماعی فرهنگ لرستان  
صاحب امتیاز و مدیرمسوول: دکتر فاطمه مهرابی  
قائم مقام مدیرمسوول: محسن مهرابی  

نشانی دفتر: پلدختر، میدان شهید بهشتی، جنب شهرداری پلدختر  
تلفن: 06632225558-06632228113  
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طراح و صفحه آرا: بهناز طوالبی  

یک ماه پس ازسیل مشکالت باقی است؛

گردوخاک مهمان ناخوانده سیل زدگان 
گرما زندگی زیر چادر را سخت کرد

 گزارش وعکس ازمحسن مهرابی
 خبرنگار خبرگزاری مهرپلدختر

جناب آاقی محمد طاره متش پور
 رییس محترم شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر 

فعالیت ها ،خدمات به جا و تالش جهادی، بی وقفه و شبانه روزی حضرتعالی، پرسنل و نیروهای خدوم و دلسوز شرکت 

تحت مدیریت جنابعالی در جریان وقوع سیل در شهرستان پلدختر بسیار قابل درک و جای تشکر و قدردانی دارد.

مدیریت محترم و نیروهای خدوم شرکت توزیع برق پلدختر در جریان وقوع سیل ویرانگر که منجر به ایجاد خاموشی 

در شهرهای پلدختر و معموالن و بسیاری از روستاهای تابعه شد، برای وصل برق در این مناطق از جان مایه گذاشتند.

بر این اســاس مردم قدرشــناس پلدختر در پاســخ به این خدمات دلســوزانه در حوزه برق شهرستان ازمهندس فریدون 

خودنیا مدیرعامل محترم شــرکت توزیع برق اســتان لرســتان خواســتار تشــویق ویژه اززحمات مدیریت و پرســنل این 

شرکت در شهرستان هستند.

جمعی از مردم پلدختر و معموالن

 و روستاهای تابعه شهرستان

تقدری و تشکر 


