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حجاب اختیاری یا اجباری؟!

سکینه سوری )سردبیر هفته نامه کلماکره(

به بهانه هفته حجاب و عفاف :

اســام دیــن احتــرام و ارزش بــرای تمام 
انسانهاســت و مبارزه با بی عدالتی و نابرابری، 
و تحقیــر و اهانت، از اصول این دین اســت و 
زنــان و مردان در این دین از حقوق مســاوی 
برخوردارنــد و البته دارای احــکام و تکالیف 
متناسب با جنسیتشــان می باشند. در حالی 
که در عصر تولد افکار و اندیشــه های نوین و 
ظهور جریان فمینیسمی، حامیان بدون قید و 
شرط تساوی و تشابه مردان و زنان، تمام احکام 
و تکالیف زنان را از منظر حقوقی نگریســته و 
حجاب و پوشش زنان را طعمه این بازی قرار 
داده و به بهانه حق بودن حجاب و قاعده مسلم 
اختیار در اســتفاده از حق، بازار عرضه کردن 
و فروختن حرمت و شخصیت زنان، گسیختن 
پیوند خانوادگی و در نهایت، فروپاشی جامعه 
را با گرو گذاشــتن حیا و عفت و نجابت، گرم 

نگاه داشته اند.
برخی از مروجیــن و موافقین بی حجابی در 
جامعه ممکن اســت عاقــه خاصی به غرب، 
دموکراســی و شعار های حقوق بشری و غیره 

داشته باشند؛ 
لذا جای سوال اینجاست که برداشتن روسری 

در خیابان معنی اش چیست؟ 
بد نیســت یکبار حجاب را فرادینی و از منظر 

دموکراسی نگاه کنیم. 
معنی کشــف حجاب یعنی ایســتادن مقابل 
احکام؟ ازین هم باالتر چون ممکن است برخی 
بی مذهب یا شل مذهب باشند. یعنی ایستادن 

مقابل قانون؟
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همکار ارجمند سرکار خانم صادقی

خبــردار شــدیم کــه همســر بزرگوارتــان )ابراهیــم امرایی(به 
ــت. ــدا پیوس رحمت خ

آرزو مــی کنیــم کــه وســعت صبرتــان بــه انــدازه ی دریــای 
غمتــان باشــد، با هــم دعــا کنیــم تــا خداونــد متعــال روح عزیــز از دســت رفتــه را قریــن رحمــت کند 

و بــا ائمــه اطهــار علیــه ســالم محشــور گــردد. مــا را در غــم خــود شــریک بدانیــد.

پایگاه بسیج انصار المهدی)عج( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان 
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 کشاورز گرامی

آیا می خواهید از برق رایگان در 
تابستان استفاده کنید؟

با رعایت ۴ ساعت همکاری و کاهش مصرف در ایام و ساعت 
پیک تابستان می توان هزینه مصرف برق را در تمام 2۴ ساعت 

رایگان کرد.

مدیران محترم صنایع و کارخانجات استان لرستان

شرکت توزیع برق لرستان به مشترکینی که در فصل تابستان 
و ساعت 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. 

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان لرستان

باحضور مهندس گودرزی سرپرست شرکت گاز استان لرستان و مهندس 
خزایی مدیر خطوط لوله و مخاکبرات نفت منطقه لرســتان وهیات همراه 
تست های نهایی تجهیزات گازرسانی جهت تحویل گاز به تلمبه خانه شهید 

سیفی شهرستان پلدختر انجام شد.

به گزارش هفته نامه کلماکره به نقل از روابط عمومی شــرکت گاز استان 
لرستان لرســتان 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 اســتفاده تاسیســات آسار از گاز بعنوان یک 
سوخت پاک ، ارزان ، بهره ور و دوستدار محیط زیست فراهم گردید. کرم 

گودرزی تاکید کرد: با جایگزینی سوخت 
گاز صرفه جویی قابــل ماحظه ای در 
مصرف ســوخت مایع بجای گاز ایجاد 
شــده که عاوه بر حفظ محیط زیست، 
کاهش دوره های تعمیراتی، اســتهاک 
پایین توربینهای تلمبه خانه و نگهداری 
تجهیزات، صرفه جویــی قابل ماحظه 
ریالی هم بدنبال خواهد داشت.وی اظهار 
کرد: طول خط تغذیه پروژه گازرسانی به 
این تلمبه خانه ۳۰ کیلومتر است که از 
شهر پلدختر به تلمبه خانه شهید سیفی 
واقع در منطقه صعب العبور آســار اجرا 
شده است. کرم گودرزی با اشاره 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 ایستگاه cgs واشیان عاوه بر 
مقاوم سازی  و باال بردن پایداری شبکه 
گاز شهرســتان پلدختر باعث تســریع در اجرای پروژه  گازرسانی به این 
تلمبه خانه مهم در ســطح کشور با استفاده ازمسیر و زیرساختهای جدید 
شــده است، و در واقع تهدید سیل ســال گذشته شهرستان پلدختر را به 
یک فرصت تبدیل نموده است .  وی ادامه داد: با توجه به وجود مشکات 
تحصیل اراضی، کوهستانی بودن منطقه و تعدد خطوط نفت اجرا شده در 
این منطقه گازرسانی به این تلمبه خانه با مشکاتی همراه بود که با تاش 
شبانه 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 ساعت، ظرفیت دارد و فشار ورودی 

آن psi ۲۵۰ می باشد.

تامین سوخت گاز تلمبه خانه شهید سیفی )آسار(
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خبــر

پیام تبریک رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت لرستان به مناسبت روز اصناف

 محمدرضــا صفی خانی رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت لرســتان 
در پیامــی روز ملــی اصنــاف را بــه ایــن قشــر زحمتکــش و تأثیرگــذار 
 در جامعــه تبریــک گفــت. متــن ایــن پیــام بــه شــرح ذیل می باشــد:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اصناف بازوان ستبر انقابند "حضرت امام خمینی ) ره("

اصنــاف، بزرگتریــن بخش نظــام اقتصــادی کشــور و از جملــه بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوســط به شــمار مــی  روند که بخش اعظمــی از نظام 
تولیــد، توزیع و خدمــات را به خود اختصــاص داده  اند. همچنیــن، با توجه 
به گســتره فعالیت اصناف در کشــور، عــاوه بر ایفای نقش مؤثــر در عرصه 
 اقتصادی، در مســائل اجتماعــی و فرهنگی نیز نقش مهمــی ایفا می  نمایند.

با توجه به نام گذاری سال 99 به نام جهش تولید ودر حالیکه فشارهای خارجی 
وتحریم ها بر اقتصاد ومعیشِت مردم ادامه دارد رسالِت اصناف بیش از پیش آشکار 
 می گردد ودر این میان نقِش صنوِف تولیدی و فنی از جایگاِه ویژه ای برخوردار است.

اینجانــب ضمن پاسداشــت یاد و خاطره شــهیدان واالمقــام جامعه اصناف، 
فرا رســیدن یکــم تیر مــاه روز ملی اصنــاف را بــه خانواده بــزرگ اصناف 
کشــور و تمامی تاشــگران این عرصه بویژه فعاالن صنفی اســتان لرســتان 
تبریــک و تهنیت عرض نمــوده ، از خداوند متعال بهروزی و ســرافرازی این 
 خدمتگــزاران صدیق به نظام و اســام و مســلمین را مســئلت مــی نمایم.

محمدرضا صفی خانی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان

.....................................
مدیرکل زندانهای لرستان :

پروژه زندان جدید الیگودرز ” مهمترین طرح 
عمرانی زندانهای استان است

عبدالمجید کشوری در جلسه شورای اداری زندانهای لرستان ، مهمترین برنامه 
های سال 99 را برشمرد و گفت : در حال حاضر چند پروژه عمرانی در زندانهای 
اســتان در حال احداث هســتند که مهمترین آنها پروژه زندان جدید الیگودرز 

است . 
این مقام مسئول اظهار داشت : تأمین امنیت جامعه مهمترین اولویت سازمانی 
اســت فلذا نگهداری ایمن و استاندارد از زندانیان یک امر ضروری محسوب می 

شود .

وی ضمن اشاره به لزوم ارتقای مداوم سطح امنیتی زندانها در حوزه های مختلف 
خاطرنشــان کرد : اجرای دقیق طرحهای طبقه بندی در زندانها مستلزم فراهم 
شدن زیرســاختهای خاص خود اســت که پروژه های عمرانی در دست اقدام 

زندانهای استان در همین راستا قرار دارند .

عضو شــورای قضایی اســتان تصریح کرد : عاوه بر پروژه ملی زندان الیگودرز ، 
طرحهایی در زندانهای درود و مرکزی خرم آباد در حال اجرا می باشند که با بهره 

برداری از این پروژه ها ، شاهد بهبود وضعیت زندانها خواهیم بود .

کشــوری اضافه کرد : زندانبانی یک کار سخت و طاقت فرساست لذا برای تاب 
آوری در این محیط و ارائه خدمات مطلوب شاهد یک کار جهادی و ایثارگرانه از 

سوی همکاران هستیم .

وی ابراز امیدواری کرد روند کنونی با تاش بیشتر در سال جاری تداوم پیدا کند .

مدیرکل زندان های لرســتان در بخش دیگری از سخنان خود ، اقدامات انجام 
شده در حوزه بهداشت و درمان را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان داشت : با توکل 
برخداوند متعال و کار جهادی همکاران ؛ تا این لحظه توانسته ایم شعار ” ماکرونا 

را شکست می دهیم ” را عملی نماییم .

وی در عین حال یادآور شد : با توجه به وضعیت جدید پیش آمده و اوج گیری 
مجدد فعالیت این ویروس در جامعه ، الزم است کووید 19 را همچنان یک خطر 

بالقوه تلقی کرد و همه تدابیر دفاعی را در برابر آن بکار گرفت .

کشــوری در ادامه ضمن اشاره به انواع مؤلفه های امنیتی در زندانها افزود : این 
مؤلفــه ها در حوزه های مختلفی نظیر ســامت ، درمــان ، حفاظت فیزیکی ، 
وضعیت قضایی و مددکاری پرونده ها و … قابل تقســیم هستند که توجه به 

اجرای آنها می تواند سامت زندانیان را تضمین نماید .

وی همچنین ضمن پاسداشت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید بهشتی و آغاز 
هفته قوه قضائیه ، بر لزوم برگزاری مطلوب برنامه های این هفته تأکید کرد .

مدیرکل راه و شهرســازی لرستان در حاشیه بازدید از 
عملیات احداث باند دوم محور خرم آباد به کوهدشت 
گفت: با تامین اعتبار مناسب مسیر چارخطه خرم آباد-
کوهدشت  تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد.

 به گزارش هفته نامه کلماکره به نقل از روابط عمومی 
اداره کل راه و شهرسازی لرستان، مهندس رضا خالقی 
درباره آخرین وضعیت محور خرم آباد-کوهدشت اظهار 
داشت: این محور به طول ۸۶ کیلومتر از سالهای قبل 

با هدف چهارخطه کردن آغاز شده است.

وی گفت: تابه امروز ۶۵ کیلومتر از این محور چهارخطه 
شده و زیر بار ترافیک رفته است. 

خالقی بیان داشــت: ۲۱ کیلومتر باقــی مانده نیز در 
دست کار است که شامل سه قطعه است. 

مدیرکل راه و شهرسازی لرســتان گفت: قطعه اول از 
منطقه خضر تا فــرودگاه خرم آباد به طول ۸کیلومتر، 
قطعه دوم بصورت واریانت به طول ۵ کیلومتر بوده که 

قرارداد آن با پیمانکار جدید بسته شده است.

وی افــزود: این قطعه در زمــان پیمانکار قبلی ۳۰ 
درصد پیشــرفت فیزیکی داشت و در مدت یک ماه 
گذشته که پیمانکار جدید کار را شروع کرده است ۵ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فعال است.

خالقی افزود: قطعه ســوم این چهارخطه بطول ۸.۶ 
کیلومتر آماده آسفالت است  که با پیگیری و تامین 

اعتبار الزم قیر آن نیز مهیا خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان خاطر نشان ساخت: 
پیمانکار جدید نیز دارای کارخانه آســفالت است  و 

این قطعه را بسرعت آسفالت خواهد کرد.
وی گفت: قطعه ســوم با تامین قیر مورد نیاز و اعتبار 
الزم تا هفته دولت امسال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه با افتتاح 
قطعه سوم تا هفته دولت امسال، کل مسیری که زیر 
بار ترافیک بصورت چهار خطه می رود ۷۶ کیلومتر با 
۹۴ درصد پیشــرفت فیزیکی خواهد بود، بیان داشت: 
امیدواریم با تامین اعتبار مناسب مسیر چارخطه ۸۶ 
کیلومتری خرم آباد-کوهدشت تا پایان سال ۱۴۰۰ به 

بهره برداری برسد.

راه آهن خرم آباد- دورود ۳۶ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد

مدیرکل راه و شهرســازی لرســتان گفــت: راه آهن 
خرم آباد- دورود هم اکنون ۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد.
رضا خالقی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء در استان کارهای بسیاری بزرگ 
شهری و خارج شهری انجام داده که زیرگذر بهارستان، 
راه آهن و آزادراه از جمله پروژه هایی بوده که انجام داده 

و یا در دست انجام دارد.

وی افزود: این قرارگاه در حال حاضر از راه  و شهرسازی 
لرستان و شهرداری استان طلب زیادی دارد.

خالقی گفت: با توجه به شــرایط اقتصادی موسسات 
اقتصــادی و مالی ســرعت انجام پروژه هــای قرارگاه 
سازندگی کند شده که راه آهن خرم آباد- دورود نیز از 

این مهم مستثنی نیست.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بیان کرد: این پروژه تا 
زمانی که اعتبار کارخانه فوالد را داشت حائز پیشرفت 
خوبی بود و هم اکنون نیز ۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد اما تغییر مدیریتی در قرارگاه سازندگی و کمبود 
اعتبارات سبب شد که سرعت انجام آن بسیار کند شود 

اما تعطیل نیست.

وی با بیان اینکه در جلســه اقتصــادی مقاومتی ۲۱ 
بهمن ماه سال گذشته در اســتان با حضور وزیر راه و 

شهرسازی برگزار و تصمیمات خوبی اخذ شد، اضافه 
کرد: با پیگیری های انجام شــده در هفته گذشته یک 
قسمت از اعتبارات را برای این پروژه توانستیم افزایش 

دهیم.
خالقی افزود: متاسفانه در بحث اوراق مشارکت سازمان 
برنامه و بودجه کشور هنوز مجوز را صادر نکرده و هنوز 

پروژه جان نگرفته است.

مدیرکل راه و شهرســازی لرستان عنوان کرد: امسال 
دولت تمام توان و اعتبــارات خود را روی پروژه هایی 
گذاشــته که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد و 

قطعا پروژه خرم آباد- دورود جزو این پروژه ها نیست.

وی تصریح کرد: به عنــوان یک مقام پیگیری کننده 
تاشــمان این است پروژه زنده بماند، به حرکت خود 
ادامه دهد و با تزریق اعتبارات مناسب به بهره برداری 

برسد.

برای اولین بار در سطح کشور،سامانه متحرک 
چهار دوربینــه ثبت تخلفــات خودرویی به 
 همت شــهرداری خرم آباد خریداری شــد. 

به گزارش هفته نامه کلماکره محمد شــریفی مقدم 
شــهردار خرم آباد  گفت: توانســته ایم یک دســتگاه 
خودروی ســمند با تجهیزات هوشمند ثبت تخلفات 

را به عنوان ســامانه متحرک ثبت تخلفات خودرویی 
برای اولین بار در کشور با چهار دوربین توسط سازمان 
 فناوری و اطاعات شهرداری خرم آباد خریداری کنیم. 

شــهردار خرم آباد بیــان کرد:  ایــن خودرو و 
تجهیزات ســامانه هوشــمند آن با هماهنگی 
راهنمایی و رانندگی،خریداری شــده و جمعا 
بالغ بر 400 میلیون تومــان برای خریداری و 
 تجهیز این ســامانه متحرک هزینه شده است. 

 وی ادامه داد:  این ســامانه هوشــمند جهت 
بهــره برداری بــه پلیس راهــور تحویل داده 
خواهد شــد ولی پشــتیبانی و ثبت نرم افزار 
 هــای آن بر عهــده شــهرداری می باشــد.

وی اظهار کرد: این ســامانه متحرک به صورت 
شبانه روزی در مسیرهای اصلی و مسیرهایی که 
فاقد پلیس و دوربین هستند تردد خواهد کرد و 
جهت رفاه حال همشهریان عزیز خرم آبادی و جلوگیری 
 از بی نظمی در ســطح شهر شروع به کار خواهد کرد. 
شــریفی مقدم اضافه کرد: این دستگاه برای کمک به 

کنترل ترافیک به صورت ســیار در سطح شهر فعال 
خواهد بود و سامانه آن طوری طراحی شده که هر گونه 
تخلف خودرویی اعــم از دوبله، پارک ممنوع،صحبت 
کردن با موبایل، نبســتن کمربنــد، خودروهای فاقد 

فنــی،  معاینــه 
فاقــد  خودروهــای 
شــهرداری  عوارض 
و... توسط یک سرور 
نصب  آن  روی  کــه 
 شده،ثبت خواهد شد.

شــهردار خــرم آباد 
این که  به  با اشــاره 
خــودرو  یک  فعــًا 
سیار خریداری شده، 
تصریح کرد: انشاءاهلل 
قصد داریــم که این 
خــودرو های ســیار 
ثبت تخلفات را به سه 
 دستگاه افزایش دهیم.

وی اظهار امیدواری کرد و گفت: انشــااهلل با فرهنگ 
سازی که در این زمینه صورت خواهد گرفت، بتوانیم 

رفاه و آسایش مردم را تأمین کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان:

بهره برداری از چهارخطه خرم آباد- کوهدشت تا پایان سال ۱۴۰۰

شهردار خرم آباد:

 خریداری سامانه متحرک ثبت تخلفات خودرویی ۴ دوربینه توسط شهرداری خرم آباد  

دو  شنبه  2 تیر 1399 
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مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
لرستان در این راستا گفت: امیدوارم بخشنامه 
ایی از سوی پلیس پیشــگیری صادر شود تا 
پاســگاه هایی که در نقاط جنگلی و مناطق 
حساس وجود دارند همکاری الزم را با منابع 
طبیعی در امر پیشگیری از حریق داشته باشد.

به گزارش هفته نامه کلماکره به نقل از پایگاه اطاع 
رســانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
لرستان :وی با اشاره به اینکه در بعضی از نقاط استان 
قطع درختان جنگلی بــاب گردیده و درختان قطع 
شــده به استان های اصفهان و یزد برای ساخت مبل 
حمل می شوند خاطرنشان کرد: متاسفانه تهیه زغال 
نیز بعنوان یک شــغل ایجاد شده که این امر به یک 
معضل بــرای حوزه منابع طبیعی مبدل گشــته که 

ضرورت دارد ایســت بازرسی ها و گشت های پلیس  
پیشگیری این موضوع را مد نظر قرار داده و ماشینهای 

حمل چوب را متوقف نمایند.

در ادامه رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی 
شهرستان خرم آباد نیز بیان داشت: بدون تردید پلیس 
پیشــگیری در رابطه با تخلفاتی که 
توسط افراد سودجو در حوزه منابع 
طبیعی اتفاق مــی افتد بی تفاوت 

نبوده و با قدرت ورود خواهد کرد.

سرهنگ وارسته با اشاره به اینکه در 
ایست بازرســی ها متخلفین تغییر 
ظاهر می دهند و به جای اســتفاده 
از کامیــون و وانــت، از خودروهای 
سواری استفاده می کنند خاطرنشان 
کرد: پلیس پیشگیری با این موضوع 
و با این افراد برخورد قاطعی خواهد 

داشت.

وی اســتفاده از سیستم های فنی 
و الکترونیــک و فضــای مجازی را 
بازدارنده دانست و تصریح کرد: ایجاد 
نقشه های بحرانی مشترک می تواند 
در این خصوص تاثیرگذاری خاص 

خود را داشته باشد.

در پایان سرهنگ مهرنیا فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعی لرستان نیز ضمن ایراد سخنانی، خواهان ایجاد 
گشت های مشترک منابع طبیعی و پلیس پیشگیری 
جهت مقابله با حریق، قطع درختان جنگلی، تخریب 

مراتع، موسیر و... شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان 
اقتصادی  کارگاه های  هــزار  گفت:برای ۲۵ 
استان لرستان که در پی شیوع کرونا متضرر 
شــده اند و برای دریافت تسهیالت باید در 
ســامانه »کارا« ثبت نام کنند پیامک ارسال 

شده است.

بــه گزارش هفتــه نامه کلماکره علی آشــتاب در 
گفت وگو با خبرنگاران در رابطه با حمایت از صاحبان 
کارگاه های آسیب دیده از کرونا اظهارداشت: تاکنون 
برای 25 هزار واحد اقتصادی استان لرستان پیامک 
تایید خســارت ارســال شده اســت که افراد برای 
تکمیل مشخصات باید در ســامانه  »کارا« وابسته 
بــه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام خود 

را به عمل آورند.

وی افزود: واحدهایی که کارگر بیمه شــده ندارند 
مشــمول این 25 هزار کارگاه  نمی شــوند و شیوه 
نامه مربوط به آنها تا پایان هفته اباغ می شــود که 

باید گفت بیشتر واحدهای مذکور کارگاه های خرد 
و خوداشــتغالی اند که به دلیل شیوع کرونا متضرر 

شده اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان عنوان 
کرد: برای کسب و کارها و کارگاه ها آسیب دیده از 
کرونا 14 رســته  تعریف شده و تسهیاتی در نظر 
گرفته شده است که پس از ثبت نام 
دریافت تسهیات و بررسی شرایطبه 

بانک معرفی می شوند.

وی در رابطه با نحوه پرداخت اقساط 
تسهیات به واحدهای آسیب دیده 
از کرونا خاطرنشان کرد:  بازپرداخت 
اقســاط از مهر ماه به مدت 24 ماه 
است و به ازای هریک از افراد شاغل 
آســیب دیده در این کارگاه ها 12 
میلیون تومان در نظر گرفته شــده 
اقتصادی که تعطیلی  بنگاه های  اما 
اجباری داشــته اند بــه ازای هر نفر 
16 میلیــون تومان به آنها پرداخت 

می شود.

آشــتاب در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه 
با اشتغال روستایی استان نیز تصریح کرد: تاکنون 
در اســتان لرستان هزار و 239 طرح با اعتبار 224 
میلیارد و 100 میلیون تومان به بهره برداری رسیده 

و بخشی نیز در دست اجرا می باشند.

وی با بیان اینکه با اجرای 239 طرح مذکور اشتغال  
پنج هزار و 197 نفر فراهم شــده است گفت: برای 
امسال نیز  طرح هایی به ارزش 150 میلیارد تومان 
در بانک ها در دســت بررسی است و مرحله پنجم 
پرداخت تسهیات اشــتغال روستایی امسال اباغ 

می شود.

همکاری های دوجانبه بین پلیس پیشگیری و منابع 
طبیعی استان قوت بیشتری خواهد گرفت

کارگاه اقتصادی متضرر از کرونا در سامانه »کارا« 
ثبت نام کنند



رئیس کمیته روابط عمومی ورزش های 
همگانی لرستان منصوب شد

 بــا صــدور حکمی از 
ســوی رئیــس هئیت 
هــای همگانی  ورزش 
استان لرستان ، رئیس 
کمیتــه روابط عمومی 
استان لرستان منصوب 

شد . 

به گــزارش هفته نامه 
از  بــه نقل  کلماکــره 
روابــط عمومی هئیت 
ورزشــهای همگانی، با 
از سوی  صدور حکمی 
رحمان حیدری رئیس 
هئیــت ورزش هــای 

همگانی استان لرســتان، زهرا حاجی زاده به عنوان رئیس کمیته روابط عمومی 
ورزش های همگانی استان لرستان منصوب شد. 

هیات تحریریه هفته نامه کلماکره برای ایشان ضمن تبریک آرزوی موفقیت میکند.

.....................................

همایش روزجهانی یوگا در لرستان 
برگزار شد

همایش روزجهانی یوگا به همت هئیت ورزشهای همگانی استان لرستان ، کمیته 
یوگای هئیت ورزش های همگانی شهرستان خرم آباد و با همکاری روسای کمیته های 
 استان لرستان با حضور ۴۰ شرکت کننده ۳۱ خرداد ماه در باشگاه ضربان برگزار شد.

بــه گــزارش هفته نامه کلماکــره به نقــل از  روابط عمومی هئیت ورزشــهای 
همگانی اســتان لرســتان رحمان حیــدری رئیس هئیت ورزشــهای همگانی 
اســتان لرســتان با تبریک این روز به جامعه ورزش و ورزشــکاران فعال در این 
رشــته ورزشی گفت : یوگا ورزشی اســت در مبنای تعادل ، توازن طراحی شده 
و از رویکرد حرکات کششــی و پیچشــی تشکیل شده اســت ، یوگا هارمونی از 
انســان و طبیعت اســت رویکردی کامل به سامتی و تندرســتی جامعه دارد 
وی اذعــان داشــت : ورزش همگانــی می تواند از بســیاری از بیمــاری ها در 
 کشــور پیشــگیری کند و کلید یک زندگی خوب داشــتن ســامتی می باشد

 احمد کاظمی رئیس هئیت ورزشهای همگانی شهرستان خرم آباد با تبریک این 
روز اظهار داشت: ایران فرهنگ غنی دارد که باید از این فرهنگ همگان بهره مند 
شــوند وی عنوان داشــت: پیام یوگا دوری از تنش و ایجاد آرامش در جامعه می 
باشــد با یوگا میتوانیم بهتر بودن را تجربه کنیم نهضت ورزش همگانی رفتن به 
سمت ایرانی فعال، شاداب ، با رویکرد زندگی فعال و پوشش پنجاه درصدی مردم 

تا افق ۱۴۰۴ است .

در پایــان همایــش فاطمه قیاســوندی رئیس کمیته ی یوگا شهرســتان خرم 
آبــاد در حاشــیه این همایش با بیــان اینكه ایــن ورزش می تواند به نشــاط 
جســم، ذهــن و تمركــز بدن كمك كنــد، خاطر نشــان كرد: ســعی داریم با 
 رویكرد توســعه این ورزش، ســطح نشــاط و شادابی شــهروندان را اتقا دهیم. 

یــوگا یــك ورزش جســمی و روحــی اســت كه بــر فعالیت های جســمی و 
 فكــری متمركز اســت 31 خرداد ماه روز جهانی یوگا نامگذاری شــده اســت. 

 همچنین در پایان همایش نشست هم اندیشی رئیس کمیته ی یوگا شهرستان 
خرم آباد با خانم کریمی نائب رئیس شهرســتان خرم آباد خانم ربیعی مدیریت 

باشگاه ضربان و مسئولین کمیته های شهرستان خرم آباد برگزار شد . 
خبر:  زهرا حاجی زاده

با حضور مهندس غفوري نژاد مدیر کل نوســازي 
مدارس استان ، فاح پوري ذیحساب و خرم آبادي 
معاونت مشارکتهاي مردمي نوسازي مدارس استان 
و علیرضا عزیزي مدیر شــعب بانک سپه منطقه 
لرســتان، تفاهم نامه ســاخت یک باب مدرسه 3 
کاسه در روستاي خوشنام شهرستان کوهدشت 
بین نوسازي مدارس اســتان و بانک سپه صورت 

گرفت.
الزم به ذکر است بانک سپه بعنوان یکي از خیرین 
مدرســه ســاز ، پیشــتر نیز اقدام به ساخت یک 
مدرسه در روستاي مزرعه غامحسین شهرستان 
الیگودرز کرده که تا ابتداي سال تحصیلي جدید به 

بهره برداري خواهد رسید.

در روزهاي شلوغ حضور خیرین مدرسه ساز 
صورت گرفت؛

کلنگ زني 7 مدرســه در مناطق کــم برخوردار 
لرستان 

کلنگ 7 باب مدرسه با 19 کاس درس و با اعتبار 4 
میلیارد و 750 میلیون تومان به همت  خیر مدرســه 
ســاز  آقاي پایداري رئیس صنایــع غذایي میهن در 

استان لرستان به زمین زده شد .
با حضور  رضوي رئیس مجمع خیرین مدرســه ساز 
لرســتان ، غفوري نــژاد مدیر کل نوســازي مدارس 
استان لرســتان ، حجت االسام والمسلمین سپهوند 
امــام جمعه شهرســتان ازنا ، نجفي افشــار نماینده 
ســازمان نوسازي مدارس کشور ، خرم آبادي معاونت 
مشارکتهاي مردمي نوسازي مدارس ، مدیران آموزش 
و پرورش هاي مناطق ازنا ، زاغه و خرم آباد و همچنین 
مهندس تاتاري بعنوان نماینــده تام االختیار آقاي 
پایداري رئیس صنایــع غذایي میهن ، کلنگ 7 باب 

مدرســه در مناطق کم برخوردار استان به زمین زده 
شد.

مدیرکل نوسازي مدارس لرستان در این مراسم افزود: 
7 باب مدرســه با 19 کاس درس شــامل مدرسه 3 
کاسه روستاي ســرنمک بخش بیرانشهر، مدرسه 3 
کاسه خمســیانه بخش بیرانشهر، مدرسه 2 کاسه 
روســتاي گل زرد بخش بیرانشهر، مدرسه 3 کاسه 
بخش زاغه،مدرسه 2 کاسه روستاي کیکمدر بخش 
زاغه،مدرسه 3 کاسه روستاي سیاوش آباد شهرستان 
ازنا و مدرسه 3 کاسه روستاي تجره سادات خرم آباد 
توسط شرکت صنایع غذایي میهن در استان ساخته 

خواهد شد.
امیر غفوري نژاد ضمن تشکر از خیرین مدرسه ساز، 

اظهار داشــت: دغدغه ي اصلي ما و همه ي خیرین 
گرانقدر مدرسه ساز، ساخت مدارس زیبا ، مستحکم و 
ایمن براي همه ي دانش آموزان و به مثابه آن ایجاد 
عدالت آموزشي است و الحق که خیرین عزیز با ایثار 
مال خود توانسته اند دوشادوش دولت در این زمینه 
، نســبت به ســاخت و تجهیز مدارس در دورترین و 

سخت گذرترین مناطق کشور اقدام کنند.

وي ضمن تشــکر از حضور پر رنگ شــرکت صنایع 
غذایي میهن بعنوان خیر مدرسه ساز، عنوان داشت: 
هلدینگ میهن وابســته به صنایــع غذایي میهن در 
اولین حضور خود در لرستان بعنوان خیر مدرسه ساز 
، دســت به کار بزرگ و کم نظیري زده  و همه ي ما 

براي توجه ویژه ایشــان به وضعیت کودکان این 
دیار از صمیم دل و خاضعانه قدرداني و تشــکر 

مي کنیم.
در ادامه این مراســم مهندس تاتــاري بعنوان 
نماینــده هلدینگ میهن،افــزود : صنایع غذایي 
میهن با دارا بودن 22 هزار نیروي شاغل ، یکي از 
کارآفرینان برجسته کشور است که بنا بر احساس 
دین و بر اســاس وظیفه اجتماعي خود تصمیم 
به ساخت چندین مدرسه در سطح کشور گرفته 
است که در ابتدا قرار بود تعداد 8 باب مدرسه در 
کشور ایجاد نماید و البته پیش از آمدن به لرستان 
کلنگ زني 5 مدرسه را در آذربایجان غربي انجام 
داده ایم اما با رایزني با آقایان رضوي و خرم آبادي 
، تصمیم گرفته شد  7 مدرسه دیگر را در لرستان 

احداث کنیم.
وي اظهار امیدواري کرد: با ســاخت این مدارس 
و آموزش دانش آموزان فهیم و با اســتعداد این 
مناطق ، این امکان فراهم شــود که در آینده از 
توان فارغ التحصیان همین مدارس در صنایع غذایي 

میهن استفاده شود.
الزم به ذکر است ، کارکنان نوسازي مدارس لرستان 
بویــژه آقایان رضوي رئیس مجمع خیرین مدرســه 
ســاز استان و مرتضي خرم آبادي معاون مشارکتهاي 
نوسازي مدارس لرســتان با دلســوزي فراوان براي 
کودکان لرســتاني ، حســن خلق و ارزیابي درست و 
صحیح از نیازمندیهاي مناطق مختلف آموزشي استان 
، توانســته اند در جذب و ترغیب خیرین مدرسه ساز 
اقدامات شــایان توجهي را به انجام برســانند که هم 
اکنون شــاهد به ثمر رسیدن گوشــه اي کوچک از 

اقدامات بزرگ آنان هستیم.

گردآوری و تنظیم :
سکینه سوری

نامه  هفته  ســردبیر 
کلماکره

به بهانه هفته حجاب 
و عفاف :

احترام  دین  اســام 
و ارزش بــرای تمام 
مبارزه  و  انسانهاست 
با بی عدالتی و نابرابری، و تحقیر و اهانت، از اصول این 
دین است و زنان و مردان در این دین از حقوق مساوی 
برخوردارند و البته دارای احکام و تکالیف متناسب با 
جنسیتشــان می باشــند. در حالی که در عصر تولد 
افکار و اندیشه های نوین و ظهور جریان فمینیسمی، 
حامیان بدون قید و شرط تســاوی و تشابه مردان و 
زنان، تمام احکام و تکالیــف زنان را از منظر حقوقی 
نگریســته و حجاب و پوشش زنان را طعمه این بازی 
قرار داده و به بهانه حق بودن حجاب و قاعده مســلم 
اختیار در استفاده از حق، بازار عرضه کردن و فروختن 
حرمت و شخصیت زنان، گسیختن پیوند خانوادگی و 
در نهایت، فروپاشــی جامعه را با گرو گذاشتن حیا و 

عفت و نجابت، گرم نگاه داشته اند.

برخی از مروجین و موافقیــن بی حجابی در جامعه 
ممکن است عاقه خاصی به غرب، دموکراسی و شعار 

های حقوق بشری و غیره داشته باشند؛ 

لذا جای ســوال اینجاست که برداشــتن روسری در 
خیابان معنی اش چیست؟ 

بد نیست یکبار حجاب را فرادینی و از منظر دموکراسی 
نگاه کنیم. 

معنی کشــف حجاب یعنی ایســتادن مقابل احکام؟ 
ازین هم باالتر چون ممکن اســت برخی بی مذهب 
یا شل مذهب باشند. یعنی ایســتادن مقابل قانون؟ 
ازین هم باالتر چون ممکن اســت کسی این قانون را 
قبول نداشــته باشد. برداشتن حجاب ایستادن مقابل 

دموکراسی و جمهوریت است. یعنی چی؟

اکثریت کشور ایران مسلمانند. پس اسام دین غالب 
اســت. حجــاب از احکام دینی اســت. پس به حکم 
دموکراســی باید به حقوق اکثریت احترام گذاشــته 
شود،. ممکن است یکی بگوید: حجاب اختیاری است 
و بی حجاب و باحجاب باید آزاد باشــند و خود برای 
رعایت حجاب شان تصمیم بگیرند لذا این حرف ظاهراً 
قشنگی اســت اما طرفی دیگر در تضاد با دموکراسی 

است. چرا؟ به دو دلیل.
دلیل اول ایســتادن مقابل قانون است. در حال حاضر 
قانون کشور حکم می کند حجاب توسط بانوان رعایت 

بشود.

اگر هم فرض کنیم این قانون اشــتباه و غلط باشــد، 
اشکال قانون را نمی توان با بی قانونی حل کرد. اصاح 

قانون باید قانونی رفع شود. 

لذا به نظر می آید از قانون مهم تر اراده مردم اســت، 
اراده این مردم اســام اســت. طبیعی اســت که اگر 
حکومتی خاف اســام، قانون تعیین کند، تاب نیی 
آوردد. ســخن ســر اراده اکثریت مردم است. قانون 
حجاب با قانون کشف حجاب یک تفاوت عمیق و البته 

ساده داشته و دارد.
 قانون کشــف حجاب قانون برامده از دیکتاتوری بود 
ولی قانون حجاب برآمده از اراده مردمست. رضا خان 
با دیکتاتــوری مقابل دین مردم ایســتاد، مردم هم 

ایستادگی کردن و کشف حجاب شکست خورد.

فارغ از ارزیابی حجاب 
منظر  از  که  اختیاری 
مبنایی  هیــچ  دینی، 
بی  این  امــا  نــدارد، 
حجابی یعنی ایستادن 
اکثریــت  در مقابــل 
چرا؟  جامعــه.  مردم 
تقابل  از  فــارغ  چون 
قانونــی، یــک حرف 
مهمتری وجود دارد و 
آن تقابل با دموکراسی 
اســت.  جمهوریت  و 
تقابل با مردم اســت. 
ایســتادن مقابل اراده 
دینــی مردم اســت. 
تعرض  حجاب  کشف 
به حقوق اکثریت است 

که فراتر از تعرض به قانون است. هرچند دقیق تر 
توجه کنیم تعــدی به قانون همان تجاوز به حقوق 

اکثریت است

چرا اکثریت باید به ســختی و مشــقت بیافتند که 
عده ای می خواهند مقابل اراده دینی مردم باشند؟ 
مثا نگاه به موی زن نامحرم، بدون تحریک هم حرام 
اســت. یعنی حجاب اختیاری یک نفر، مشقت است 

برای دیگری.
لذا وظیفه یک حکومت در جامعه اســامی ساخت و 
مهیا کردن بستری است که مهیای دینداری باشد نه 
مروج بداخاقی. اینجاســت که میفهمیم بی حجابی 
تعرض به حقوق اکثریت است. نتیجه اینکه اگر بر مدار 
دینداری نیستیم؛ به قاعده و اصول حقوق بشر غربی 
ها که تعدادی شــعار آن را سر میدهند و آن هم اراده 

اکثریت تمکین کنیم.

خبــر
با مشارکت بانک سپه استان لرستان و نوسازي مدارس استان یک باب مدرسه 3 کالسه در روستاي خوشناموند شهرستان 

کوهدشت احداث خواهد شد.

یادداشت : حجاب اختیاری یا اجباری؟!

دو شنبه  2 تیر 1399 

سال سوم / شماره 73
3فرهنگی

تبلیغـات،
 انتقادات و پیشنهادات و خود را 

با مدیر مسئول هفته نامه کلماکره 
درمیان بگزارید. 

 
شماره تماس : 

۰9۱6963۴۴8۴

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

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

1.پرونده کاســه 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 پاک 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 کاسه 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 پاک 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 اطاع مالکین و ســایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عاوه 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 اماک 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 ذیصاح 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 اماک 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 اختاف قانون مذكور مستقر در اداره ي ثبت اسناد و اماك شهرستان 
خرم آباد به  شرح ذیل:

و   1397114425001000271 و   1397114425001000273 کاســه  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 پاک 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 اطاع مالكین و سایر صاحبان حقوقي در روزنامه ي 
كثیراالنتشار و محلي آگهي انتشار و عاوه 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 اماك 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 صاح 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 اماك 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 اختاف قانون مذكور مســتقر در اداره ي 
ثبت اسناد و اماك شهرستان خرم آباد به  شرح ذیل:

1( پرونده کاســه 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 پاک 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 
اطاع مالكین و سایر صاحبان حقوقي در روزنامه ي كثیراالنتشار 
و محلي آگهي انتشار و عاوه 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 اماك 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 صاح 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 اماك خرم آباد
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 دو شنـبه
 2 تیر 1399 
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سال سوم 
شماره 73  
 4 صفحه   

قیمت: 1000 تومان

فرازی از وصیت نامه شهید عیدی قائد رحمتی
هر پست، مقام و مسئولیتي از 
انقاب را بر دوش دارید تاش 
و كوشــش كنید، سعي كنید 
 مردم را جــذب انقاب كنید 

مــن  اشــتري  اهلل  ان   ((
و  انفســهم  المؤمنیــن 
 اموالهم بــًان لهــم الجنة ((

هر چنــد بنــده كوچكنر از 
آن هســتم كه بتوانم پیامي 
بــه ایــن  امت شــهید پرور 
و حــزب اهلل بدهــم ولي به 
عنــوان یــك وظیفــه كه بر 
دوشــم هست چند كامي به 
 عنــوان وصیت مي نویســم.

 امــت سلحشــور و قهرمان 
ایران هــم اكنون كه با هجوم 

اســتكبار جهاني به كشور شهید پرورمان مواجه شده ایم وظیفه هر انسان مسلمان 
مي باشــد كه از قرآن و  اســام و وطن مان دفاع كنیم تا به ابرقدرتها بفهمانیم كه 
دیگر وقت زورگویي به ســر رسیده پس اي عزیزان هرگز جبهه ها را خالي نگذارید 
و كمك به جبهه هاي حق را از یاد نبرید زیرا كه باهمین كمك شــما است كه این 
 قلدرهــا به زانو در آمده اند و به دســت و پا افتاده اند تا انقــاب را دگرگون كنند.

 اي كســاني كه در هر پست و مقامي مســئولیتي از انقاب را بر دوش دارید تاش 
و كوشــش كنید ســعي كنید مردم را جذب انقاب كنید اگر فردي كه مسئولیتي 
دارد با اعمال و رفتارش مردم را از انقاب و اســام بدبین كند بداند كه خون شهدا 
را پایمال كرده و باید فرداي قیامت جوابگو باشــد و اي همكاسیهاي عزیزم شما با 
درس خواندتان ادامه دهنده ي راه شــهدا باشــید كه همین خوب  درس خواندن 
 شماست كه مي تواند مشــت محكمي باشد بر دهان این متجا وزین شرق و غرب .

و جوانان عزیز نكند در رختخواب ذلت بمیرد كه قاســم بن الحســن در راه حسین 
)علیه السام( و با هدف شهید شد و اي كاش حسین بن علي زنده بود لبیك در این 
راهیان كر با را مي شــنید برادران استغفار و دعا را از یاد نبرید كه بهترین درمانها 
براي تسكین دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید  و در راه او قدم بردارید و هر گز 
دشــمنان بین شما تفرقه نیندازد و قدر همدیگر را بدانید و به خاطر مسائل كوچك 
 از هم جدا نشــوید كه اگر روزي چنین شــود ، ذلت اسام و مسلمین رسیده است.
  رزمندگان عزیز و كفر ستیز اسام سنگر هایتان  را حفظ كنید كه خداوند پشتیبان ماست.

 و جانبازان انقاب، اي شــهید زنــده قدر خود را بدانید و رزمنــدگان را دعا كنید 
زیرا شــما ها عزیزان درگاه ایزد منان هستید و شما پیام آوران انقاب هستید سعي 
كنید این وظیفه سنگین را به نحو احسن انجام دهید درشخصیت امام بیشتر دقت 
 كنیــد تاعظمت روحي و مقام علوي این پیر جماران را در یابید و از او اطاعت كنید.

 ســام مرا به امام برســانید و به او بگویید  تاســر حد شــهادت در سنگر توحید 
خواهــم جنگید انشــااهلل. اي مادران مبادا از رفتــن فرزندانتان به جبهه جلو گیري 
كنیــد كه فــردا در محضر خدا جــواب زینب را نمي توانید بدهیــد كه تحمل 72 
شــهید را نمود. آن قدر به جبهه مي روم تا شــهید شــوم و اي كاش هزار بار زنده 
مي شــدم و دوباره در راه خدا كشته مي شــدم تا بلكه بتوانم درآن روز هاي محشر 
 در برابر حســین )علیه السام( ســر افراز باشــم كه ادامه دهنده راه شهدا بوده ام.

روابط عمومی ستاد کنگره شهدای استان لرستان

مدیرمخابرات منطقه استان:
مخابرات لرستان طی چهار روز 2۰ 

طرح تحول اجرا کرد

مدیرمخابرات منطقه لرستان گفت: در راستای تحّقق برنامه توسعه ارتباطات استان 
در ســال 99 ،طی مدت چهار تعداد 20 طرح تحول شبکه ارتباطات مخابراتی این 

خطه بررسی ویا به بهر ربرداری  رسیده است.
 به گزارش هفته نامه کلماکره به نقل از روابط عمومی مخابرات لرســتان ،مهندس 
سید محمدقاسمی با تاکید براینکه به منظور بهرمندی قشرمولد روستایی از امکانات 
مخابراتی ،توسعه شبکه ارتباطات در این مناطق وشهرک ها  را دراولویت قرار داده ایم 
،خاطر نشــان ساخت: کابل کشی کانالی USO نورآباد به هفت چشمه ؛  راه اندازی 
 3G 4 سایت تلفن همراه  پاعلم شهرستان پلدختر ،راه اندازی تکنولوژیG تکنولوژی
سایت تپه ُگرجی شهرستان خرم آباد ، شروع بکار مجدد کابل کشی فیبر بروجرد به 
اشــترینان ،جمع آوری تغذیه سیستم OTN اندیشه شهرستان بروجرد و نصب در 
مرکز امام )ره(  شهرستان دورود ،  راه اندازی تکنولوژی 3G سایت تلفن همراه  زال 
4  وانجام  طراحی خاکی  سازی  و توسعه چمن سلطان الیگودرز،  بخشی  از حاصل 
تاش نیروهای   مخابرات اســتان طی روزهای اخیر بــوده که نمونه هایی ازتوفیق 

درروند تحقق اهداف برنامه مدون این شرکت به شمارمی روند.

 مهندس قاســمی با اشــاره به اهمیت  تسریع در امر بررســی واجرای طرح های 
مخابراتی خاطر نشــان کرد: بررسی طراحی کوی امام)ره( کافوی 41 شهرستان ازنا، 
طراحی منطقه بیست متری شــاهد دانش شهرستان ازنا، طراحی کافوی نوری 43 
پروژه بهشت  شهرستان ازنا، طراحی کافوی 46 پروژه کوی رضوان  شهرستان دورود، 
طراحی پروژه منازل پشت ثبت احوال شهرستان ازنا، طراحی مسکن مهر شهرستان 
ازنا بلوکهای 6 تا 15 ، طراحی اخراج ُپســت منازل فرهنگیان بلوار تمّدن خّرم آباد  

انجام شده اند.

 مهندس قاسمی از آغاز طراحی طرح های مخابراتی در استان در مدت یاد شده خبر 
داد وتصریح کرد:طراحی  منازل پشت پمپ بنزین الوندی  شهرستان خرم آباد، کوی 
امام)ره( کافوی 40 شهرستان ازنا،پروژه بهشت ) 2 الی 6 شرقی و غربی ( کافوی 44 

شهرستان ازنا وپروژه کوی دانش ؛ شهرستان ازنا نیز کلید خورده  است.

قاَل اَمیرُاملُْوِمنیَن َعلِیُّ بُْن اَبیطالب)علیه السالم(: 

  قیَمُه کُلِّ اْمرِء ما یُْحِسُن.
  ارزش هر کسی آن چیزی است که نیکو انجام دهد.

با شهدا

هفتـه نـامه فرهنگی 
اجتماعی کلمـاکـره

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

مدیران این شرکت برگزار شد.

 بــه گزارش دفتــر روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان لرستان: این آیین که با حضور 
۴۱ شــرکت کننده در این مســابقات برگزار شد 

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

شرکت توزیع برق لرستان تقدیر شد.

این  حاکیســت  گزارش  این 
اقــدام فرهنگی در راســتای 
مدیریت مصرف برق در استان 
صــورت گرفته اســت که با 
تاکید مدیرعامل برق اســتان 
در طول ماههای اینده جهت 
جهت  مشــترکین  تشــویق 
اوج  بــرق در  کنترل مصرف 
ساعت مصرف همچنان ادامه 

خواهد یافت.

شــرکت توزیع بــرق در این 
مسابقات  برگزاری  با  راســتا 
+انــرژی  در فضــای مجازی 
در طول هر هفته به ۲۰ نفر از مشــترکینی که به 
سواالت این شرکت درســت پاسخ دهند جوایزی 

تقدیم می کند

بامداد روز یکشنبه دوم خرداد ماه 1399زنده یاد ابراهیم امرایی خبرنگار پیشکسوت و اخاق مدار حوزه خبر و 
رسانه و همچنین کارمند صدا و سیمای مرکز لرستان، پس از یک دوره طوالنی بیماری )سرطان( با دیار فانی 

برای همیشه خداحافظی کرد بر روی آنتن خدا رفت.

مرحوم ابراهیم امرایی در طول ۲۰ سال فعالیت حرفه ای خود در معاونت خبر مرکز لرستان بیش از دهها اثر 
ارزشمند جهت توسعه  استان و انعکاس مشکات مردم لرستان ایفای نقش کرده است.

هیات تحریریه کلماکره این ضایعه درناک و غم انگیز را به خانواده محترم ایشان، اهالی مطبوعات، خبر و رسانه استان لرستان تسلیت عرض می نماید

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: مسئوالن 
استان لرســتان با وحدت، همدلی و همکاری 

مشکالت اساسی استان را حل کنند.

حجت االسام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی 
در همایــش گام دوم تبلیــغ )تقدیــر از مجاهدان 
عرصه های تبلیغ اجتماعی و جهاد روایت( اســتان 
لرستان که در سالن جلسات سازمان تبلیغات برگزار 
شــد ضمن تبریک سالروز تاسیس سازمان تبلیغات  
اســامی اظهار داشت: ارسال کتب آسمانی و تاش 
انبیا الهی برای نائل  شــدن مردم به منزلت تقوا بود 
کــه امروزه و در زمان غیبت منزلــت تقوا  به عهده 
روحانیون است بر همین اساس  سازمان تبلیغات نیز 

این چنین وظیفه ای بر عهده دارد. 

وی افزود: باید بدانیم امام راحل کار خود را در مقطعی 
شروع کرد که همه عوامل مخرب و ضد دین در حال 
انجام کار بوده و در سراسر ایران مراکز فساد به وفور 
وجود داشت ولی امام راحل کار خودش راشروع و نا 

نماینده ولی فقیه در لرستان عنوان کرد: در گذشته به اهداف متعالی با گذشته متفاوت است.امید نشدند در حال حاضر کلیه عوامل جهت رسیدن 
جهت رسیدن به اهداف متعالی کارهایی انجام شده 
ولی برای رسیدن به مقصد راه زیادی در پیش داریم  
بایداز  زحماتی که  برای تعالی دین کشــیده شــده 
است  تقدیر کنیم ولی برای رسیدن به قله های تعالی 

راه درازی در پیش داریم . 
وی بیان کرد: خداوند همواره  نصرت ها و امدادهای 
غیبی را نصیب ما می کند در بحث کرونا نیز شــاهد 
ایــن امدادهای غیبی بوده ایم و همچنین  گروههای 
جهادی  و جوانان انقابی جهت مقابله با کرونا افتخار 

آفریدند و برگ زرینی بر تاریخ لرستان رقم خورد.

 حجت االســام والمسلمین شاهرخی گفت: جهت 
حل مشــکات استان با یاری خداوند پیش می رویم 
وآنچه مهم اســت وحدت، همدلــی و همکاری بین 
مسئوالن است که باید با یک صدای واحد جهت حل 
مشکات اساسی استان و رسیدن قله های پیشرفت 

مادی و معنوی  حرکت کنند.

به مناســبت آغاز هفته ایمنی حمل و نقل، 
مانور خودرویی روز بــدون حادثه با حضور 
اعضای کمیســیون مدیریت اجرایی ایمنی 
حمل و نقل استان ازجمله پلیس راه و سایر 
دســتگاه های فعال در حوزه ارتقاء ایمنی 

جاده ای برگزار گردید.

بــه گزارش پایگاه خبری تمدن لــر ، در این مانور 
که به همــت اداره ایمنی و ترافیک معاونت حمل 
و نقل اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
لرســتان در محل مقر فرماندهی پلیس راه استان 
برگزار شــد، میثم قدمی معاون حمل و نقل اداره 
کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای لرســتان در 
گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: هفته ایمنی 
حمل و نقل همه ساله توسط دستگاه های خدمات 
رســان و امدادی در سراسر کشور برگزار می گردد 
که در استان لرستان نیز برنامه های متنوعی در این 
هفته اجرا می شــود به همین مناسبت امروز مانور 
خودرویــی با عنوان "روز بــدون حادثه" و با حضور 
پلیس راه، هال احمر، اورژانس و سایر دستگاه های 

امدادی در حوزه ایمنی جــاده ای با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد 
حمل و نقل کاال و مســافر کشور در بستر جاده ای 
صورت مــی گیرد توجه به مقولــه ایمنی حمل و 
نقل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید 

جامعه را نسبت به این مهم آگاه نمود.
قدمی فرهنگ سازی رانندگی ایمن را از مهم ترین 
راهکارها برای کاهش ســوانح جاده ای برشمرد و 
گفت: در ســال های اخیر تاش زیادی در راستای 
هوشمندسازی خدمات حمل و نقل و رصد ناوگان 
صورت گرفته است اما چون خطای انسانی بیشترین 
ســهم را در وقوع ســوانح دارد فرهنگسازی امری 
ضروری اســت که کمک همه اقشار جامعه را می 
طلبــد و اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده 
ای برنامه های مدون و کارشناســی شده ای را در 
این راستا آغاز نموده است که خداروشکر منتج به 
کاهش مستمر تصادفات در شش ماه اخیر گردیده 

است.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی امداد، جاسم محمدی 
فارسانی در نشست با خبرگزاری های استان، گفت: 
مجموعه امداد لرستان با بیش از ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ 
خانــوار از مجموع ۵۵۰ هزار خانوار، در بخش های 

مختلف تحت پوشــش 
هستند.

وی افــزود: گروهــی 
مددجویــان عادی از 
امداد  خدمــات  همه 
آمــوزش،  شــامل 
اشــتغال،  مســکن، 
مســتمری، درمانی و 
... بهره مند هســتند 
و بخشــی مددجویان 
مستمری  خدمات  از 
یا وام، تسهیات و .... 

بهره مند می شوند.

مدیرکل کمیته امداد 
اینکه  بیان  با  لرستان 
مجموعــه امــداد به 
کوچکی  دولت  مانند 

اســت،که هر اتفاق مثبت و منفی بر آن تاثیر دارد، 
اظهار داشــت: تورم، گرانی، رکود، تحریم، یا خروج 
ترامپ از برجام در سال ۹۷ میزان مراجعات به امداد 

را دو برابر کرد.

وی ادامــه داد: با اعتباراتی که امــداد دارد برآورده 
نمودن مطالبات ۱۰۴ هزار خانوار بســیار مشــکل 
اســت ، اما خوشــبختانه با این وجود پشت نوبتی 
در کمیته امداد لرســتان وجود ندارد و افراد پس 
از درخواســت، در صورت انطباق با شرایط امداد از 

خدمات بهره مند می شوند.

محمدی فارسانی با استناد به فرمایشات مقام معظم 
رهبری مبنی بر توانمند سازی مددجویان با ایجاد 
اشتغال پایدار با درآمد ثابت، توجه به کرامت انسانی 
و اخاقی خانوارها و جوان گرایی، گفت: از این باب 
تحول بزرگی در مجموعه امداد به عنوان الویت های 
کاری آن صورت گرفته اســت به گونه ای که سال 

گذشته در لرستان، ۴۵۱۹ شغل در بخش مشاغل 
خانگی و اقتصاد خرد با پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان 

تسهیات ایجاد شده است.

وی با اشــاره به اینکــه برای ارائــه خدمات، نگاه 

روشنفکری به مددجویان و تفتیش عقاید سیاسی 
آنها نباید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان ساخت: 
تغذیه فرهنگی مددجویان مقوله مهمی اســت که 

باید در کنار خدمات مادی الزام شود.

مدیرکل کمیته امداد لرســتان با اعام اینکه قدم 
های خوبی در حوزه فرهنگی برداشته شده، گفت: 
این موارد کافی نیســتند و بایــد از ظرفیت های 
بیرونی مثل دانشگاه ها، حوزه و ... استفاده نمود که 
بتوانند با درایت و تدبیر، و شناخت دقیق مخاطب، 

شیوه های تخصصی فرهنگی را اعمال کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از اعتبارات امداد 
دولتی است، گفت: با اقدامات صورت گرفته ظرف 
چند ســال آینده در بحث اعتبارات با دولت قطع 
رابطه خواهد شد و هرآنچه نیاز مددجویان است از 

منابع امداد و مردمی تامین خواهد شد.

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

خبرنگاراخالق مدار لرستانی  درگذشت 

مسئوالن لرستان با وحدت و همدلی مشکالت اساسی استان لرستان را برطرف کنند

دو برابر شدن میزان مراجعات به کمیته  امدادمانور “روز بدون حادثه” در لرستان برگزار شد

۴


