
مدیر مخابرات منطقه لرستان:
مرکز جدید ۲۰۲۰ مخابرات 

منطقه لرستان به صورت آزمایشی 
راه اندازی شد

رئیس کل دادگستری لرستان:

۴ دادگاه عمومی در لرستان 
افتتاح می شود

مدیرکل بنیاد مسکن لرستان: 

پیشرفت ۹۰ درصدی 
بازسازی مناطق سیل زده 

درلرستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

۱۰۳ مورد جدید ابتال به 
کرونا در این استان

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان:

پروژه فضای ورزش بانوان 
در الیگودرز ایجاد 

می شود

دوشنبه19 خرداد 1399

16 شوال 1440

8 ژوئن 2020

شماره 29

قیمت 1000 تومان

تیتر««««

صفحه۳

سید موسی خادمی:

برای استحکام بخشی اساسی قلعه فلک االفالک 
به تخصیص اعتبارات ملی نیاز داریم صفحه۲

صفحه۲

صفحه۲

صفحه۲

چنانچه برای مدت طوالنی قصد استفاده از 
وسیله گاز سوز را ندارید 

)به عنوان مثال تابستان ها(
حتما شیر مصرف به طور نا خواسته آن را بسته 

نگه دارید و در پوش را همراه با نوار تفلون 
برروی آن نصب نمایید.

روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان



پیشرفت ۹۰ درصدی بازسازی مناطق 
سیل زده درلرستان

جلســه  در  لرســتان  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
ــتان  ــیل زده اس ــازی مناطــق س ــتادهماهنگی بازس س
ازپیشــرفت ۹۰درصــدی بازســازی واحدهــای احداثــی 

درلرســتان خبــرداد.
بصــورت  کــه  جلســه  ایــن  در  مســعودرضایی 
ویدئوکنفرانــس و باحضــور تابــش رئیــس بنیادمســکن 
انقــاب اســامی برگزارشــد، بااشــاره به اتمــام عملیات 
تعمیرواحدهــای آســیب دیــده ازســیل درلرســتان 
تصریــح کرد:عملیــات تعمیر۲۰هزارواحدآســیب دیــده 
ازســیل اخیربــه اتمــام رســیده وکلیــه تعهــدات مالــی 
ــوض  ــای باع ــم ازپرداخــت تســهیات و کمــک ه اع

ــی شــده اســت. اجرای
اینکــه  بابیــان  لرســتان  بنیادمســکن  مدیــرکل 
تاکنــون بیــش ازیکهــزارو ۳۵۸میلیاردتومــان درقالــب 
تســهیات و کمــک باعوض به ســیل زدگان لرســتانی 
افزود:۹۹۳میلیاردتومــان  اســت  شــده  پرداخــت 
درقالــب تســهیات بانکــی و۳۶۵میلیاردتومــان کمــک 
باعــوض بــه مــردم آســیب دیــده ازســیل درلرســتان 

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ
رضایــی بااشــاره بــه پیشــرفت ۹۰درصــدی واحدهــای 
گفت:بــا  لرســتان  زده  ســیل  درمناطــق  احداثــی 
کمــک ومشــارکت مــردم وتــاش و همــت همــکاران  
ــده  ــای باقیمان بنیادمســکن انقــاب اســامی ، واحده
بــزودی تکمیــل و بــه مــردم ســیل زده اســتان 

ــود. ــی ش ــل داده م ــتان تحوی لرس

انتصاب مدیر کل دفتر امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری

طــی حکمــی از طــرف اســتاندار لرســتان »مریــم پــور 
ســرتیپ« بــه عنــوان مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و 

فرهنگــی اســتانداری لرســتان منصــوب شــد.
ســید موســی خادمــی اســتاندار لرســتان طــی حکمــی 
ــور  ــر ام ــر کل دفت ــوان مدی ــم پورســرتیپ را به عن مری

اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری منصــوب کــرد.
به عنــوان   ۹۹ اردیبهشــت   ۶ از  پورســرتیپ 
سرپرســت دفتــر امــور اجتماعــی اســتانداری لرســتان 
انجام وظیفــه نمــوده و بــا ۱۷ ســال ســابقه کار، دارای 
ــت. ــی اس ــه شناس ــزا و جامع ــانس ج ــدرک فوق لیس م

 وی رییــس دبیرخانــه اســتانداری، رییــس گــروه 
مردم نهــاد،  ســازمان های  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
ــت  ــی، سرپرس ــارکت اجتماع ــکل ها و مش ــاون تش مع
دفتــر امــور اجتماعــی اســتانداری لرســتان را در 

کارنامــه دارد.

ــد  ــد از رون ــی در بازدی ــی خادم ــید موس س
االفــاک  فلــک  تاریخــی  قلعــه  مرمــت 
خرم آبــاد اظهــار داشــت: بــرای اســتحکام 
ــن  ــاک ای ــک االف ــه فل ــی قلع ــی اساس بخش
ــتانی  ــارات اس ــی اعتب ــمند تاریخ ــای ارزش بن
محــدود اســت و بــه طــور یقیــن بــه تخصیص 

ــم. ــاز داری ــی نی ــارات مل اعتب
وی افــزود: بــا توجــه بــه اســتقرار قلعــه فلــک 
اســتحکام  کار  بــر روی صخــره،  االفــاک 
ــری تخصصــی و دشــوار  ــا ام ــن بن بخشــی ای
ــت اداره کل  ــه هم ــون ب ــم اکن ــه ه ــوده ک ب
ــی آن  ــتان کار مطالعات ــی لرس ــراث فرهنگ می
ــروژه ای  ــا شــروع پ در حــال انجــام اســت و ب
کارشناســی شــده کار اتصــال و اســتحکام 
ــر روی صخــره  ــاک ب ــک االف ــه فل ــای قلع بن

ــود. ــق ش ــور محق مذک
اســتاندار لرســتان بــه قدمــت قلعــه  تاریخــی 
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــاره و عن ــاک اش ــک االف فل
ــی  ــای تاریخــی از گذشــته ترک هــای جزی بن
 ۵.۱ زلزلــه  اثــر  بــر  متاســفانه  و  داشــته 
ریشــتری اردیبشــهت مــاه امســال نیــز برخــی 
از آثــار تاریخــی لرســتان از جملــه دو کنگــره 
ــاک دچــار آســیب شــد. ــک االف ــه فل از قلع

وی بیــان کــرد: بــا پیگیری هــای انجــام شــده 
ــاک،  ــک االف ــه فل کار مرمــت اضطــراری قلع
ــرار  ــتور کار ق ــمند در دس ــازه ارزش ــن س ای
ــت  ــرای مرم ــتانداری ب ــت و از ســوی اس گرف
ــارد و ۵۰۰  ــه میلی ــه س ــن قلع ــراری ای اضط

ــت. ــال اختصــاص یاف ــون ری میلی
ــزارش و  ــه گ ــا ارائ ــرد: ب ــح ک ــی تصری خادم
پیگیــری کارشناســان میــراث فرهنگــی، یــک  
ــای تاریخــی،  شــرکت تخصصــی مرمــت بناه
عهــده دار مرمــت اضطــراری و دوخــت و دوز 
ترک هــای ناشــی از زلزلــه شــد و خوشــبختانه 
بــا پیگیری هــای انجــام شــده کار مرمــت 
اضطــراری قلعــه فلــک االفــاک پایــان یافتــه 
و در گام بعــدی پیگیــر اســتحکام بخشــی 

ــویم. ــه می ش ــی قلع اساس

ــتان از  ــکی لرس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــا  ــه کرون ــا ب ــد ابت ــورد جدی ــت ۱۰۳ م ثب
ــر داد و گفــت: در حــال  ــن اســتان خب در ای
حاضــر ۲۷ نفــر در مراکــز درمانــی بــه علــت 

ــتند. ــتری هس ــاری بس ــن بیم ای
ــگاران  ــع خبرن ــت در جم ــا نیکبخ محمدرض
اظهــار داشــت: از ۳۹۱ نمونــه ارســالی در 
ــه  ــته ب ــاعت گذش ــار س ــت و چه ــی بیس ط
ــداد ۱۰۳  ــتان تع ــع اس ــگاه های مرج آزمایش
ــد ۱۹ در  ــه کووی ــان ب ــار مبتای ــه آم ــر ب نف

ــد. ــه ش ــتان اضاف لرس
وی افــزود: طــی ۲۴ ســاعت گذشــته در 
ــد  ــت کووی ــه عل ــی ب ــر فوت ــک نف لرســتان ی

۱۹ در لرســتان بــه مجمــوع جانباختــگان 
ــد. ــه ش ــتان اضاف اس

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان 
بــا تاکیــد بــر اینکــه از ابتــدا تــا کنــون 
بــه  اســتانی ها  هــم  از  نفــر   ۱۶۶ تعــداد 
ــزود:  ــد، اف ــان باخته ان ــد ۱۹ ج ــت کووی عل
بیمــاران  از  نمونــه ی   ۲۸۳۴۰ کنــون  تــا 
مشــکوک بــه کوویــد ۱۹ در اســتان لرســتان 
ــت  ــده اس ــال ش ــع ارس ــگاه مرج ــه آزمایش ب
کــه تعــداد ۲۵۵۱۸ نمونــه پاســخ داده شــده 
کــه از ایــن عــدد ۴۸۶۸ مــورد مثبــت و 
ــده  ــام ش ــی اع ــه منف ــداد ۲۰۶۵۰ نمون تع

ــت. اس
ــر  ــداد ۲۷ نف ــه تع ــان اینک ــا بی ــت ب نیکبخ
مبتــا بــه کوویــد ۱۹ در مراکــز درمانــی 
و  پزشــکی  مراقبت هــای  تحــت  اســتان 
ــا  درمانــی هســتند، تصریــح کــرد: از ابتــدا ت
ــتان  ــه در لرس ــر ک ــداد ۴۶۷۵ نف ــون تع کن
از  پــس  بوده انــد   ۱۹ کوویــد  بــه  مبتــا 
ــد. ــت یافته ان ــل دس ــودی کام ــه بهب ــان ب درم

حجــت االســام و المســلمین ســید احمدرضــا 
و  تدیــن  عقانیــت،  تجســم  از  شــاهرخی 
ــر  ــه عنص ــوان س ــه عن ــت ب ــت و عدال معنوی
و ســه مولفــه امــام خمینــی)ره( یــاد کــرد کــه 

ــت. ــریت اس ــع بش ــاز جوام ــورد نی م
حجــت االســام والمســلمین ســید احمدرضــا 
شــاهرخی اظهــار داشــت: ســه خصوصیــت و 
ویژگــی کــه در امــام وجــود داشــت، تجســم 
ــود  ــت ب ــت و عدال ــن و معنوی ــت، تدی عقانی
ــع  ــاز جوام ــورد نی ــه م ــه مولف ــن س ــه ای ک

ــج( اســت. ــام عصر)ع ــور ام ــا ظه بشــریت ت
امــام  یــاد  ســاله  هــر  مــا  افــزود:  وي 
خمینــی)ره( را گرامــی مــی داریــم چــون ســه 
عنصــر عقانیــت، تدیــن و معنویــت و عدالــت 
ــان  ــاز جوان ــه اســت و نی ــروزی جامع ــاز ام نی
اســت کــه انشــااهلل مــردم عزیــز ایــن عناصــر 
ــان را  ــد و خودم ــت کنن ــان تقوی را در خودش
ــم. ــاده کنی ــج( آم ــام زمان)ع ــور ام ــرای ظه ب

نماینــده ولــي فقیــه در لرســتان گفــت: بعــد 
ــاب  ــم انق ــی)ره( پرچ ــام خمین ــت ام از رحل
ــم  ــام معظ ــد مق ــتان توانمن ــامی در دس اس
رهبــری قــرار دارد کــه امــروزه بــا شــجاعت و 
ــد و  ــی کن ــت را اداره م ــور مقاوم ــر مح تدبی
از آنجــا کــه ایــن پرچــم زمینــه ایجــاد نظــم 
ــم هرچــه ســریعتر  ــان اســت امیدواری در جه

ــد. ــج( باش ــام زمان)ع ــور ام ــاز ظه زمینه س
ــا  ــاهرخی ب ــلمین ش ــام والمس ــت االس حج
ــان  ــه اســتان لرســتان همچن ــه اینک اشــاره ب
گفــت:  کروناســت،  ویــروس  بــا  درگیــر 
ــه  ــن شــرایط ســخت ک ــه در ای ــم ک امیدواری
ــاد  ــتان زی ــا در اس ــه کرون ــان ب ــار مبتای آم
ــائل  ــز مس ــتانیهای عزی ــم اس ــه ه ــده، هم ش
بهداشــتی کــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا 
ــا  ــد ت ــت کنن ــد را رعای ــد کرده ان ــر آن تاکی ب

ــم. ــه کنی ــا غلب ــروس کرون ــر وی ــم ب بتوانی
وي بــا اشــاره بــه ســی و یکمیــن بزرگداشــت 
ســالگرد امــام راحــل، بیــان کــرد: ایــن 
ــا  مراســم در شهرســتانهای اســتان لرســتان ب
تــاش شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی 
ــزار  ــتی برگ ــای بهداش ــکل ه ــاس پروت براس

شــده اســت.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی لرســتان از حرکــت قطــار 
ــاه  ــد م ــس از چن ــتان پ ــن اس ــگری ای گردش
ــت:  ــمی گف ــیدامین قاس ــر داد.س ــه خب وقف
قطــار گردشــگری لرســتان پــس از چنــد مــاه 
ــاری  ــاه ج ــنبه ۱۵ خردادم ــه روز پنجش وقف
حرکــت خــود را از ســر گرفــت. وی بــا بیــان 
اینکــه در حرکــت قطــار گردشــگری لرســتان 
ــرای ســامت  همــه پروتکل هــای بهداشــتی ب
حــال گردشــگران در دســتور کار قــرار گرفتــه 
اســت، اظهــار داشــت: بــه منظــور جلوگیــری 
از شــیوع ویــروس کرونــا ایــن قطــار بــا یــک 

ــده  ــت در آم ــه حرک ــود ب ــت خ ــوم ظرفی س
اســت.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی لرســتان بــه ارائــه بســته های 
بهداشــتی شــامل محلــول ضــد عفونــی، 
ماســک ســه الیــه و دســتکش بــه گردشــگران 
بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن ویــروس 
تــاش  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  منحــوس 
پروتکل هــای  رعایــت  ضمــن  می کنیــم 
ــداوم  ــگری ت ــار گردش ــت قط ــتی فعال بهداش
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب داشــته باشــد. قاســمی ب
بــا  لرســتان  گردشــگری  قطــار  حرکــت 
راه  شــرکت  و  کل  اداره  ایــن  هماهنگــی 
آهــن و رجــاء توســط شــرکت حامــی گشــت 
ــت  ــن حرک ــزود: در ای ــد، اف ــام ش ــر انج گه
ــای  ــد از توقفگاه ه ــن بازدی ــگران ضم گردش
زیبــای مســیر بــا غذاهــای محلــی و همچنیــن 
ــع دســتی اســتان لرســتان آشــنا شــدند. صنای

رئیــس کل دادگســتری لرســتان بــا اشــاره 
ــراری  ــان ف ــر از زندانی ــه ۱۷ نف ــه اینک ب
زنــدان »پارســیلون« خودشــان را معرفــی 
کــرده و یــا دســتگیر شــده اند، گفــت: 
افتتــاح  لرســتان  در  عمومــی  دادگاه   ۴

می شــود.
ــورای  ــه ش ــیه جلس ــد رزم در حاش محم
قضائــی لرســتان در جمــع خبرنــگاران 
ــروز  ــه ام ــه در جلس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــتان  ــتری لرس ــه دادگس ــرد مجموع عملک
ــورای  ــس ش ــات مجل ــزاری انتخاب در برگ
اســامی مــورد بررســی قــرار گرفــت، 
ــرار  ــوع ف ــن موض ــت: همچنی ــار داش اظه
ــاد  زندانیــان از زنــدان پارســیلون خــرم آب
طــی فروردیــن مــاه امســال مــورد بررســی 

ــت. ــرار گرف ق
ــری  ــر از ۲۳ نف ــرد: ۱۷ نف ــح ک وی تصری
کــه از زنــدان فــرار کــرده بودنــد یــا 
یــا  و  کردنــد  معرفــی  را  خودشــان 

شــدند. دســتگیر 
رئیــس کل دادگســتری لرســتان در بخــش 

ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س دیگ
ــه  ــده مســن و معوق ــزار پرون اینکــه ۲۵ ه
ای کــه متعلــق بــه ســال ۹۷ و ماقبــل آن 
بودنــد بررســی شــده و ۱۲ هــزار مــورد از 
آنهــا مختومــه شــد، افــزود: در هفتــه قــوه 
ــی  ــاح ۴ دادگاه عموم ــه شــاهد افتت قضائی
ــان شهرســتان  در بخــش ویســیان و طره
کوهدشــت، بخــش زاغــه شهرســتان خــرم 
آبــاد و بخــش ذلقــی شهرســتان الیگــودرز 

خواهیــم بــود.
هفتــه  ایــن  در  همچنیــن  گفــت:  رزم 
شــاهد افتتــاح مراکــز پزشــکی قانونــی در 

برخــی شهرســتان ها خواهیــم بــود.

ــم  ــکولی در مراس ــی کش ــردار مرتض س
تجلیــل از مدافعــان ســامت کــه در 
ســالن جلســات دانشــگاه علــوم پزشــکی 
لرســتان برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه در 
بحــث مقابلــه بــا کرونــا ســپاه پاســداران 
دانشــگاه  از  را جــدا  گاه خــود  هیــچ 
ــار  ــت، اظه ــته اس ــکی ندانس ــوم پزش عل
داشــت: بــرای مقابلــه بــا کرونــا وحــدت 
از  ناشــی  بیــن مســئوالن  و همدلــی 
آموزه هــای دینــی، حضــور مــردم در 
بعــد مــردم ســاالری دینــی و همچنیــن 
رهبــری حکیمانــه مقــام معظــم رهبــری 
بــود کــه خوشــبختانه توانســتیم بــا ایــن 

ــم.  ــه کنی ــاری مقابل بیم
وی افــزود:  پلیــس و تجهیــزات قــوی و 
کلیــه امکانــات در کشــور آمریــکا وجــود 
دارد ولــی متاســفانه هیــچ گونــه تدبیری 

ــه  ــم  ک ــک خان ــا ی ــه ب ــدارد ک وجــود ن
بچــه در بغــل دارد چگونــه برخــورد 
ــه  ــده ک ــبب ش ــر س ــن ام ــود، همی ش
ــر از  ــری و  تنف ــی تدبی ــردم متوجــه ب م
کشــور آمریــکا شــوند ولــی خوشــبختانه 
ــن  ــد در ای ــبب ش ــا س ــران کرون در ای
ــی و  ــت ایران ــن مدیری ــی بی ــل جهان دوئ

ــویم. ــرافراز ش ــی س ــت اروپای مدیری

سید موسی خادمی:
برای استحکام بخشی اساسی قلعه فلک االفالک به تخصیص 

اعتبارات ملی نیاز داریم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

۱۰۳ مورد جدید ابتال به کرونا در این استان

حجت االسالم و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی:

عقالنیت، تدین و معنویت و عدالت به عنوان سه عنصر و سه مولفه 
امام خمینی)ره( 

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان:

حرکت قطار گردشگری لرستان از سر گرفته شد

رئیس کل دادگستری لرستان:

۴ دادگاه عمومی در لرستان افتتاح می شود

سردار مرتضی کشکولی:
برای مقابله با کرونا وحدت و همدلی بین مسئوالن بود 

که توانستیم با این بیماری مقابله کنیم

مدیر مخابرات منطقه لرستان:
مرکز جدید ۲۰۲۰ مخابرات منطقه لرستان به 

صورت آزمایشی راه اندازی شد

های  تماس  به  پاسخگویی  از  لرستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
مشتریان اینترنت پر سرعت مخابرات منطقه کهکیلویه و بویراحمد 

توسط کارکنان مخابرات منطقه لرستان خبر داد .
وی افزود : برگردان مرکز ۲۰۲۰  نشان از سخت کوشی و جسارت 
کاری منابع انسانی سازمان دارد و سرمایه انسانی مخابرات منطقه 

لرستان بسیار ارزشمند و بسیار قوی است . 
قاسمی ضمن تشکر از زحمات کارکنان حوزه تجاری  مخابرات 
منطقه لرستان گفت :  از پاسخگویان عزیز مرکز ۲۰۲۰ انتظار دارم 
در محل جدید ؛ با نگرشی نو و با انگیزه ای دو چندان پاسخگوی 

مردم شریف و نجیب استان های لرستان و کهکیلویه باشند .
به  لرستان  منطقه  اپراتورهای سامانه ۲۰۲۰  اینکه  بیان  با  وی 
صورت ۲۴ ساعته در چهار شیفت کاری پاسخگوی تماس و رفع 
مشکات اینترنت پرسرعت مشتریان استان هستند، اظهار کرد: از 
ابتدای سال جاری تا کنون به تعداد ۲۹۳ هزار تماس و به صورت 

میانگین روزی ۳۸۵۰ تماس پاسخ داده اند.
مدیر مخابرات منطقه لرستان ، زمان صف انتظاِر مشترک با مرکز 
از ده  ۲۰۲۰ مخابرات را به صورت میانگین و در شرایط عادی 
ثانیه  تا سه دقیقه اعام و ذکرکرد: زمان انتظار مشتریان برای 

برقراری ارتباط با اپراتورها نسبت به گذشته کاهش یافته است.
قاسمی  خاطرنشان کرد: درصورت نبود مشکات سخت افزاری 
و عدم نیاز به اقدامات زمان بر در خصوص رفع مشکل مشترک، 

مدت زمان پاسخگویی به مشتریان یک تا سه دقیقه است.
مدیر مخابرات منطقه لرستان ، یادآورشد: در حال حاضر تعداد 
استان  به مشتریان در سطح  پرسرعت  اینترنت  پورت  ۷۵ هزار 

واگذار شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان:
زنده نگه داشتن آموزه های امام)ره( با استفاده 

از ظرفیت شعر و هنر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی لرستان، بر لزوم زنده نگه داشتن 
آموزه های امام)ره( با استفاده از ظرفیت شعر و هنر تاکید کرد.

احمد حسین فتایی در محفل شعر »در سوگ آفتاب« بر پایبندی 
هنرمندان و اصحاب فرهنگ لرستان به آرمان های حضرت امام 
خمینی)ره( و انقاب اسامی تاکید کرد و گفت: از همان ابتدای 
شکل گیری حرکت انقاب تا کنون، اصحاب فرهنگ و هنر استان 
لرستان، ضمن همراهی و پایبندی به آرمان حضرت امام)ره( برای 
استقرار و استحکام پایه های نظام از هیچ تاشی فروگذار نبوده و 

در تمام صحنه ها حضوری مستمر داشته اند.
وی، تصریح کرد: آنچه امروز باید در فعالیت های این حوزه مد نظر 
قرار گیرد، زنده نگه داشتن آموزه های حضرت امام)ره( و ادامه دهنده 
راه ایشان مقام معظم رهبری است که باید در قالب جشنواره ها و 

برنامه های فرهنگی نمود و ظهور یابد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی لرستان، ادامه داد: شعر انقاب، 
آئینه تمام نمای این آموزه ها است که در کام شاعران انقابی 
تجسم یافته و نیازمند توجه بیش از پیش متولیان حوزه فرهنگ 

است.
فتایی، گفت: همکاری و مشارکت دستگاه ها و سازمان های فرهنگی 
انسجام  می تواند ضمن  مختلف  برنامه های  اجرای  در  هنری  و 
پایه های فرهنگ در استان، به گسترش و ماندگاری بیشتر این 

فعالیت ها در سطح جامعه کمک کند.

دوشنبه۱۹ خرداد ۱۳۹۹

آگهی موضوع ماده 3قانون 13آیین نامه تعیین
 تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی

آرای صادره هیات حل اختاف قانون مذکورمستقر در 
اداره ثبت اسناد واماک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:

مورخه  شماره۷۶۶۰  ورای   ۷۷۳ کاسه  ۱-پرونده 
۹۸/۱۲/۷ به  تقاضای سکینه پاپی فرزند تیمورنسبت به 
ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۹۹/۹۸متر مربع 
مجزی شده از پاک فرعی از ۴۲ اصلی واقع دربخش ۲ 
شهرستان خرم آباد خروجی ازمالکیت مالک اولیه رضا 
رش جمشیدی)رسمی( رسیدگی وتایید وانشاء گردید.

اراضی  تکلیف  تعیین  ۳قانون  ماده  اجرای  در  مراتب 
فاصله ۱۵  به  فاقد سند رسمی دونوبت  وساختمانهای 
در  حقوقی  صاحبان  وسایر  مالکین  اطاع  روز جهت 
روزنامه کثیراالنتشار ومحلی آگهی انتشار وعاوه برآن در 
روستاها الصاق  تاچنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند ازتاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق به مدت دوماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد واماک شهرستان خرم اباد تسلیم دارند وبرابر 
مقرارت مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 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 ارائه حکم 
حکم  ارائه  با  متقاضی  باشد.درغیر صورت  می  نهایی 

نهایی می باشد.
تقدیم  عدم  گواعی  ارائه  با  متقاضی  اینصورت  درغیر 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور ویا عدم اعتراض 
سندمالکیت مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق مقررات 
مانع  سندمالکیت  درهرحال صدور  شد  خواهد  صادر 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.

ملک نیاز اسدالهی
رییس ثبت اسناد و امالک خرم آباد

کلنــگ ۷ بــاب مدرســه بــا ۱۹ کاس درس و 
بــا اعتبــار ۴ میلیــارد و ۷۵۰ میلیــون تومــان 
بــه همــت  خیــر مدرســه ســاز  آقــای 
ــی میهــن در  ــع غذای ــداری رئیــس صنای پای

ــه زمیــن زده شــد. اســتان لرســتان ب
کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بــا  لرســتان،  اســتان  نوســازی مــدارس 
ــن  ــع خیری ــس مجم ــوی رئی ــور  رض حض
نــژاد  غفــوری  لرســتان،  ســاز  مدرســه 
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان لرســتان، 
حجــت االســام والمســلمین ســپهوند امــام 
جمعــه شهرســتان ازنــا ، نجفــی افشــار 
نماینــده ســازمان نوســازی مــدارس کشــور، 
خــرم آبــادی معاونــت مشــارکتهای مردمــی 
آمــوزش و  ، مدیــران  نوســازی مــدارس 
ــا ، زاغــه و خــرم  پــرورش هــای مناطــق ازن
آبــاد و همچنیــن مهنــدس تاتــاری بعنــوان 
نماینــده تــام االختیــار آقــای پایــداری 
ــگ ۷  ــن ، کلن ــی میه ــع غذای ــس صنای رئی
ــوردار  ــم برخ ــق ک ــه در مناط ــاب مدرس ب

ــد. ــن زده ش ــه زمی ــتان ب اس
مدیــرکل نوســازی مــدارس لرســتان در ایــن 
مراســم افــزود: ۷ بــاب مدرســه بــا ۱۹ کاس 
ــتای  ــه روس ــه ۳ کاس ــامل مدرس درس ش
 ۳ مدرســه  بیرانشــهر،  بخــش  ســرنمک 
بیرانشــهر،  بخــش  خمســیانه  کاســه 
زرد  گل  روســتای  کاســه   ۲ مدرســه 
بخــش بیرانشــهر، مدرســه ۳ کاســه بخــش 
ــدر  ــتای کیکم ــه روس ــه ۲ کاس زاغه،مدرس
بخــش زاغه،مدرســه ۳ کاســه روســتای 
ــا و مدرســه ۳  ــاد شهرســتان ازن ســیاوش آب

کاســه روســتای تجــره ســادات خــرم آبــاد 
ــن در  ــی میه ــع غذای ــرکت صنای ــط ش توس

ــد. ــد ش ــاخته خواه ــتان س اس
امیــر غفــوری نــژاد ضمــن تشــکر از خیریــن 

ــه ی  ــت: دغدغ ــار داش ــاز، اظه ــه س مدرس
اصلــی مــا و همــه ی خیریــن گرانقــدر 
زیبــا،  مــدارس  ســاخت  ســاز،  مدرســه 
ــش  ــه ی دان ــرای هم ــن ب ــتحکم و ایم مس
آمــوزان و بــه مثابــه آن ایجــاد عدالــت 
خیریــن  کــه  الحــق  و  اســت  آموزشــی 
ــد  ــته ان ــود توانس ــال خ ــار م ــا ایث ــز ب عزی
ــه، نســبت  ــن زمین ــت در ای دوشــادوش دول
بــه ســاخت و تجهیــز مــدارس در دورتریــن 
ــدام  ــور اق ــق کش ــن مناط ــخت گذرتری و س

ــد. کنن
وی ضمــن تشــکر از حضــور پــر رنــگ 
شــرکت صنایــع غذایــی میهــن بعنــوان خیــر 
ــگ  ــت: هلدین ــوان داش ــاز، عن ــه س مدرس
ــن  ــی میه ــع غذای ــه صنای ــن وابســته ب میه
در اولیــن حضــور خــود در لرســتان بعنــوان 
خیــر مدرســه ســاز، دســت بــه کار بــزرگ و 
ــرای توجــه  ــا ب کــم نظیــری زده  و همــه م
ــن  ــودکان ای ــت ک ــه وضعی ــان ب ــژه ایش وی
ــی و  ــه قدردان ــم دل و خاضعان ــار از صمی دی

ــم. ــی کنی تشــکر م
ــاری  ــدس تات ــم مهن ــن مراس ــه ای در ادام
ــزود :  ــگ میهن،اف ــده هلدین ــوان نماین بعن
ــودن ۲۲  ــا دارا ب ــن ب ــی میه ــع غذای صنای
ــان  ــی از کارآفرین ــاغل، یک ــروی ش ــزار نی ه

برجســته کشــور اســت کــه بنــا بــر احســاس 
دیــن و بــر اســاس وظیفــه اجتماعــی خــود 
ــه در  ــن مدرس ــاخت چندی ــه س ــم ب تصمی
ــدا  ــه در ابت ــت ک ــه اس ــور گرفت ــطح کش س
قــرار بــود تعــداد ۸ بــاب مدرســه در کشــور 
ــه  ــدن ب ــش از آم ــه پی ــد و البت ــاد نمای ایج
در  را  مدرســه   ۵ زنــی  کلنــگ  لرســتان 
ــا  ــا ب ــم ام ــام داده ای ــی انج ــان غرب آذربایج
ــادی،  ــان رضــوی و خــرم آب ــا آقای ــی ب رایزن
تصمیــم گرفتــه شــد  ۷ مدرســه دیگــر را در 

ــم. ــداث کنی ــتان اح لرس
وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا ســاخت ایــن 
ــم  ــوزان فهی ــش آم ــوزش دان ــدارس و آم م
ــکان  ــن ام ــق، ای ــن مناط ــتعداد ای ــا اس و ب
ــارغ  ــوان ف ــده از ت ــه در آین ــم شــود ک فراه
التحصیــان همیــن مــدارس در صنایــع 

ــود. ــتفاده ش ــن اس ــی میه غذای
الزم بــه ذکــر اســت، کارکنــان نوســازی 
مــدارس لرســتان بویــژه آقایــان رضــوی 
ســاز  مدرســه  خیریــن  مجمــع  رئیــس 
اســتان و مرتضــی خــرم آبــادی معــاون 
ــا  مشــارکتهای نوســازی مــدارس لرســتان ب
دلســوزی فــراوان بــرای کــودکان لرســتانی، 
ــح  ــی درســت و صحی ــق و ارزیاب حســن خل
ــف آموزشــی  ــای مناطــق مختل از نیازمندیه
ــب  ــد در جــذب و ترغی ــتان، توانســته ان اس
خیریــن مدرســه ســاز اقدامــات شــایان 
ــم  ــه ه ــانند ک ــام برس ــه انج ــی را ب توجه
اکنــون شــاهد بــه ثمــر رســیدن گوشــه ای 
ــتیم. ــان هس ــزرگ آن ــات ب ــک از اقدام کوچ

کلنگ زنی ۷ مدرسه در مناطق کم برخوردار لرستان

 در روزهای شلوغ حضور خیرین مدرسه ساز صورت گرفت؛

آگهی ثبتی



پیام تسلیت رئیس دانشگاه لرستان 
بمناسبت ایام ۱۴ و ۱5 خردادماه

دکتر خسرو عزیزی، رئیس دانشگاه لرستان در پیامی، 
فرارسیدن ایام ۱۴ و ۱۵ خردادماه را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس دانشگاه لرستان:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

رهبر  ملکوتی  عروج  سالروز  ۱۴ خردادماه،  فرارسیدن 
نظام مقدس جمهوری  بنیانگذار  انقاب اسامی،  کبیر 
امام خمینی)ره( را  تاریخ، حضرت  اسامی و بزرگ مرد 
ایران اسامی و همه مسلمانان و  به ملت حماسه ساز 

آزادیخواهان جهان، تسلیت عرض می نمایم.
همچنین، یاد و خاطره شهدای حماسه ۱۵ خردادماه ۴۲ 
را گرامی می دارم؛ بی شک، قیام اثرگذار ۱۵ خردادماه 
یافت  تحقق  خمینی)ره(  امام  رهبری  به  که   ۴۲ سال 

زمینه ساز وقوع انقاب اسامی ایران در سال ۵۷ شد.
با رهبری شجاعانه و مدبرانه حضرت امام )ره( و حضور 
ملت والیتمدار و دینمدار ایران اسامی، نظام طاغوت و 
ستم شاهی وابسته به نظام سلطه، سرنگون شد و نظام 

مردم ساالری دینی )جمهوری اسامی( استقرار یافت.
عرصه های  در  همواره  نیز  کشور  دانشگاهیان  نقش 
انقاب اسامی، دوران دفاع مقدس و عرصه  گوناگون 
های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی، یک نقش اثرگذار و 
برجسته بوده است.بی تردید، امروز نیز با رهبری عالمانه 
و شجاعانه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، ایران اسامی 
اقتدار، سربلندی و سرافرازی جهانی است  در وضعیت 
و حرکت خود را در مسیر تمدن سازی نوین اسامی 
در جهان، سرعت بخشیده است. رسالت همه ماست که 
از  امام عظیم الشأن )ره( و شهیدان  یاد و خاطره  همیشه 
جمله شهدای قیام اثرگذار ۱۵ خرداد را گرامی بداریم.

بازگشت از سردخانـه!
بهشت  امیری زن خرم آبادی که در سردخانه  خدیجه 
از  امروز  بهبودی  از  بود، پس  این شهر زنده شده  رضا 

بیمارستان ترخیص می شود.
این زن خرم آبادی در  معالج  امین پزشک  دکتر آرش 
گفت و گو با خبرگزاری مهر با بیان این که خدیجه امیری 
بیماری که از سردخانه به بیمارستان منتقل شده بود، 
با تاش کادر درمانی حالش خوب شده و امروز مرخص 
عمومی،  حال  نظر  از  »بیمار  داشت:  اظهار  می شود، 

وضعیت قلب و عروق و... حالش خوب شده است.«
تقریباً  و  می خورد  غذا  بیمار  االن  داشت:»  بیان  وی، 
این زن  معالج  انجام می دهد.«پزشک  را  کارهای خود 
خرم آبادی، افزود:»این بیمار از بیمارستان شهید مدنی 
مرکز لرستان مرخص می شود.«۳۰ اردی بهشت ماه ۱۳۹۹ 
به سر خط  امیری«  زنده شدن »خدیجه  بود که خبر 
رسانه ها رفت و ماجرا از این قرار بود که پیکر این زن ۴۱ 
ساله خرم آبادی توسط خانواده وی به سردخانه بهشت 
رضا منتقل شده بود و روز بعد هنگام پیگیری برای انجام 
امور کفن و دفن افراد متوجه تغییر حالت قرار گرفتن 
جسد و زنده بودن وی می شوند.پیکر خدیجه امیری که 
ساعت ها در سردخانه مانده بود توسط اورژانس لرستان 
به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد منتقل می شود و پس 
از احیای بیمار توسط کادر درمانی، مورد معالجه قرار 
می گیرد.این زن خرم  آبادی که در کما به سر می برد، 

پس از بهبودی از بیمارستان ترخیص می شود.

۳۰ درصد مراجعات به مراکز درمانی 
تامین اجتماعی لرستان غیرضروری 

اسـت

میزان  گفت:  لرستان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
مراجعات غیرضروری بیماران در شرایط عادی به مراکز 

درمانی تامین اجتماعی استان ۳۰ درصد است.
دکتر امین بهاروند اظهار کرد: با ارزیابی انجام شده در 
درمانی  مراکز  به  کاذب  مراجعات  میزان  سال گذشته 
در  دقیقی  رقم  اما  است  زیاد  استان  اجتماعی  تامین 
اینکه در دوماهی که کرونا  بیان  با  نداریم. وی  دست 
ایجاد شد و بررسی شد میزان مراجعه به مراکز درمانی 
افزود:  بود،  کم  بسیار  مراجعه  استان  اجتماعی  تامین 
میزان مراجعات غیرضروری بیماران در شرایط عادی به 
مراکز درمانی تامین اجتماعی لرستان ۳۰ درصد است.

بحث  گفت:  لرستان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
بگوییم  به کسی  نمی توانیم  ما  و  ندارد  درمان معیاری 
با  بهاروند  مراجعه کنید.  مراکز درمانی  به  ندارید  حق 
تامین  مراکز  در  بیماران  مراجعات  عمده  اینکه  بیان 
اجتماعی به پزشک عمومی انجام می شود، عنوان کرد: 
دو میلیون مراجعه به پزشک عمومی در مراکز درمانی 
تامین اجتماعی استان ثبت شده است. وی بیان کرد: 
بیشترین دارویی که در این مدت برای بیماران تجویز 
بیماران  داروی  سرماخوردگی،  آموکسی سیلین،  شده 
تیروئید و داروی  مزمن، فشار خون، دیابت، کم کاری 

بیماران روان پزشکی بوده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان اظهار کرد: در سال 
۹۷ استامینوفن و قرص سرماخوردگی در راس داروهای 
تجویز شده بود و این آمار در سال گذشته هنوز مشخص 

نشده است.

اله موسوی  شهید سید حشمت 
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محل شــهادت: منطقه دربندیخان 
الــه  سیدحشــمت  شــهید  وصیتنامــه  از  بخشــی 

موســوي
مــن المومنیــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا و ا... 
علیــه فمنهــم مــن قضــي نحبــه و منهــم مــن 
ــه ۲۲( ــا )ســوره احــزاب آی ــوا تبدی ــا بدل ینتظــر و م

ــه  ــي هســتند ک ــزرگ مردان ــان ب برخــي از آن مومن
ــا  ــٌا وف ــتند کام ــدا بس ــا خ ــه ب ــي ک ــد و پیمان بعه
کردنــد پــس برخــي بــر آن عهــد ایســتادگي کردنــد 
ــه انتظــار  ــراه خــدا شــهید شــدند(و برخــي ب ــا ب )ت
ــچ عهــد خــود  ــد هی فیــض شــهادت مقاومــت کردن

ــد. ــر ندادن را تغیی
ــم  ــن نعمتــش شــکر و ســپاس میگوی ــر ای خــدا را ب
ــل  ــه فض ــود ب ــت کار خ ــده معصی ــن بن ــا ای ــه ب ک
ــت  ــل و رحم ــون فض ــرد چ ــورد ک ــت برخ و رحم
ــن بنــده توفیــق اینکــه  ــه ای شایســته توســت کــه ب
بــا یــاران امــام زمــان )عج(باشــم و بــه خاطــر 

ــرم. ــرار گی ــان ق ــار آن ــام درکن اس
مــا هرچقــدر فــداکار و جانثــار باشــیم نمــي توانیــم 
ــرت  ــم و از حض ــام ادا کنی ــه اس ــود را ب ــن خ دی
بقیــه اهلل االعظم)عج(معــذرت میخواهــم کــه نتوانســتم 

ــد. پاســداري باشــم کــه شــما مــي خواهی
ــام  ــم از وجــود مقــدس حضــرت ام ــا هرچــه داری م
ــت. ــي اس ــام خمین ــرت ام ــب او حض ــج( و نائ زمان)ع

ــن  ــت ای ــان و عظم ــدر خودت ــام ق ــز اس ــت عزی مل
انقــاب اســامي را بدانیــد واز انقــاب اســامي 
ــال و جــان  ــرده چــه از م ــاع ک ــام وجــود دف ــا تم ب
نثــار کردنــد بــراي ایــن انقــاب  ملــت حــزب 
ــب  ــزرگ نصی ــروزي ب ــا پی ــید ت ــیج باش ــا بس ا... م
ــه و  ــت فقی ــط والی ــت از خ ــچ وق ــود و هی ــما ش ش
فرمــان او ســرپیچي نکــرده و تمــام وجودتــان را در 

ــد. ــرار دهی ــارش ق اختی
ــان را  ــت خودت ــدر و منزل ــدار ق ــز پاس ــرادران عزی ب
بدانیــد و شــکرگذار ایــن نعمــت پاســداري از حریــم 
توفیــق  و  لیاقــت  هرکســي  کــه  باشــید  اســام 
ــان را  ــام خودت ــزان ام ــدارد و اي عزی ــن کار را ن ای
ــتوانه  ــه پش ــازید ک ــدا نس ــردم ج ــت و م از روحانی
ــدام  ــر ک ــدن از ه ــدا ش ــتند و ج ــا هس ــپاه اینه س
ــع  ــد.و تواض ــاب وارد میکن ــپاه و انق ــر س ــه ب ضرب
ــا عــزت  ــاد کــرده ت ــان و مــردم زی را در بیــن خودت
و بزرگــواري خودتــان حفــظ شــود و اي یــاران امــام 
ــا  ــد ت ــرآن را در ســپاه بیشــتر کنی ــا و ق مراســم دع
ــم و  ــب عل ــود و از کس ــتر ش ــپاه بیش ــت س نورانی
ــد. ــود راه ندهی ــه خ ــتگي ب ــت خس ــچ وق ــوا هی تق

و از پــدر و مــادرم و اعضــاي خانــواده ام طلــب عفــو 
و مغفــرت دارم و امیــدوارم کــه مــرا حــال کننــد و 

حالیــت بــراي مــن بطلبنــد.
مصلحــت  منــان  خداونــد  فرزنــدي  اگــر  امــا  و 
ــت و  ــت درس ــر تربی ــود در ام ــت فرم ــد و عنای دی
ــوده  ــت نم ــدم مواظب ــامي فرزن ــل اس ــاق کام اخ
ــوا  ــم و تق ــت و کســب عل ــق اطاع ــروردگار توفی از پ
بــراي همگــي شــما رادارم و از خداونــد بــزرگ مــي 
ــده  ــن بن ــب ای ــش را نصی ــهادت در راه ــم ش خواه

ــد. ــت فرمای ــوان عنای ــل و نات ذلی
اســام  دارم.پــروردگارا  مغفــرت  و  عفــو  طلــب 
و  کربــا  بفرما.خداونــدا  پیــروز  را  مســلمین  و 
ــروز  ــام پی ــدگان اس ــت رزمن ــز را بدس ــدس عزی ق
ــج( ــام زمان)ع ــا ام ــاي م ــوال و آق ــرج م ــا ف بفرما،خدای

ــا. ــک بفرم نزدی
روابط عمومی ســتادکنگره شهدای لرستان

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
ــا هشــدار قطــع بــرق بــه  لرســتان ب
ادارات بدهــکار، گفــت: از ابتــدای 
ــرق  ــای ب ــه به ــی ک ــاه ادارات تیرم
ــد،  ــود را پرداخــت نکنن ــی خ مصرف

ــد. ــد ش ــع خواه ــا قط ــرق آنه ب
فریــدون خودنیــا در نشســت بــا 
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه ســالیانه 
نزدیــک ۲۰ هــزار انشــعاب بــرق 
ــروش  ــتان ف ــتان لرس ــطح اس در س
بخــش  داشــت:  اظهــار  داریــم، 
ــع  ــرکت توزی ــد ش ــری از درآم دیگ
ــت. ــرژی اس ــروش ان ــث ف ــرق، بح ب

وی بــا بیــان اینکــه درآمــد شــرکت 
توزیــع بــرق لرســتان بــه نوعــی 
ــه  ــی اســت ک ــول برق درصــدی از پ
ــوان  ــد، عن ــت می کنن ــردم پرداخ م
پــول  اســتان  »ندارهــای«  کــرد: 
ــن  ــد و ای ــت می کنن ــرق را پرداخ ب
ــه  ــه ب ــرادی ک ــه اف ــت ک در حالیس
ــت مناســبی  ــی در وضعی لحــاظ مال
هســتند پــول بــرق مصرفــی خــود را 

نمی کننــد. پرداخــت 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
لرســتان، بیــان داشــت: اگــر شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان خدماتــی را 
ــق  ــد از طری ــه می کن ــه ارائ ــه هم ب
پــول برقــی بــوده کــه از ســوی 

اقشــار متوســط بــه پاییــن پرداخــت 
ــن اســت  می شــود اســت، انتظــار ای
کــه وصــول مطالبــات را داشــته 
باشــیم تــا بتوانیــم خدمــات بهتــری 

ــم. ــه بدهی ارائ
ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــا ب خودنی
ــا  ــای م ــدت درآمده ــه ش ــر ب حاض
پاییــن آمــده اســت، گفــت: بــا وجود 
ــا  ــای م ــرایط کار و پروژه ه ــن ش ای
متوقــف نشــده اســت، امــا کار بــرای 

مــا خیلــی ســخت شــده اســت.

وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت پرداخــت 
ــرق از  ــع ب ــرکت توزی ــات ش مطالب
ــزود: در  ــردم، ادارات و...، اف ســوی م
ــه ۲۵۰  ــک ب ــا نزدی ــر م ــال حاض ح
میلیــارد تومــان طلــب داریــم، از 
ــارد  ــدود ۱۱۰ میلی ــزان ح ــن می ای
ــه آب و فاضــاب،  ــوط ب ــان مرب توم
و  وزارتخانه هــا  منطقــه ای،  آب 
ادارات مختلــف اســت و بــا ایــن 
ــد  ــی بای شــرایط دســتگاه های اجرای
منتظــر باشــند کــه مــا بــرق آنهــا را 

ــم. ــع کنی قط
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
لرســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه از 
ــا  ــه طــور حتــم م ــاه ب ابتــدای تیرم
ــع  ــرای قط ــان را ب ــت همکارانم دس
بــرق دســتگاه های دولتــی و اجرایــی 
بیــان  گذاشــت،  خواهیــم  بــاز 
داشــت: در ایــن راســتا همــه ادارات 
کمــک کننــد تــا بتوانیــم خدمتگــذار 

ــیم. باش
ــرق  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــا ب خودنی
یــک زیرســاخت اســت و اگــر نباشــد 
نمی شــود،  ارائــه  هیــچ خدمتــی 
بــه  تیرمــاه  ابتــدای  از  افــزود: 
ــرق خــود  ــول ب دســتگاه هایی کــه پ
ــار  ــک اخط ــد ی ــت نکرده ان را پرداخ
می دهیــم و اگــر پرداخــت نشــد 
ــی  ــرق ادارات ــه ب ــور هســتیم ک مجب
ــم. کــه بدهــکار هســتند را قطــع کنی
ــن  ــا ای ــه م ــرد: البت ــد ک وی، تاکی
ــه بدهــی  ــم ک ــم داری ــی را ه آمادگ

ادارات را تقســیط کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
ــا تاکیــد بــر اینکــه مــا از  لرســتان ب
منابــع دولتــی هیــچ پولــی دریافــت 
اگــر  کــرد:  عنــوان  نمی کنیــم، 
ــات  ــیم، خدم ــته باش ــد نداش درآم

هــم نمی توانیــم ارائــه بدهیــم.

ــان اداره کل حفاظــت  ــر کل و کارکن مدی
ــبت  ــه مناس ــتان ب ــت لرس ــط زیس محی
حجــت  بــا  زیســت  محیــط  هفتــه 
االســام والمســلمین شــاهرخی نماینــده 
ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــد.  ــدار نمودن ــاد  دی ــرم آب ــتان خ شهرس
اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بــه  لرســتان،  زیســت  محیــط  کل 
ــه محیــط  مناســبت گرامــی داشــت هفت
ــاه ۹۹(،  ــرداد م ــی ۲۳ خ ــت)۱۷ ال زیس
و  کارشناســان  معاونیــن،  کل،  مدیــر 
ــط  ــت محی ــان اداره کل حفاظ محیطبان
ــا حجــت االســام  ــتان در ب زیســت لرس
والمســلمین شــاهرخی نماینــده ولــی 
ــرم  ــه خ ــام جمع ــتان و ام ــه در اس فقی
آبــاد در دفتــر ایشــان دیــدار نمودنــد. 
ــی  ــرداد فتح ــدار مه ــن دی ــدای ای در ابت
محیــط  حفاطــت  مدیــرکل  بیرانونــد 
زیســت لرســتان بــا بیــان برخــی از 
ــی  ــت محیط ــکات زیس ــها و مش چالش
کشــور، بیــان داشــت: مقــام معظــم 
ــی در  ــتهای کل ــاغ سیاس ــا اب ــری ب رهب
زمینــه محیــط زیســت، حجــت را از نظــر 
ــد  ــام کردن ــا تم ــر م ــی ب ــرعی و قانون ش
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان 
چالش هــای  یکــی از  کــرد:  تصریــح 
پیــش روی کــره زمیــن مســائل تغییــرات 
ایــن  در  به طوری کــه  اســت  دمایــی 
ــن  ــره زمی ــای ک ــه دم ــال ها دو درج س
افزایــش پیــدا کــرد و همیــن امــر منجــر 
بــه تغیــرات اقلیمــی بســیاری در مناطــق 

ــان شــده اســت.  ــف جه مختل
داشــت:  اظهــار  بیرانونــد  فتحــی 
ائمــه جمعــه و جماعــات، در تبییــن 
نقشــی  محیطــی  زیســت  آموزه   هــای 

دارنــد.  اثرگــذار  و  کلیــدی 
وی بــا اشــاره بــه اینکه بیشــتر مشــکات 
در حــوزه محیــط زیســت ناشــی از پاییــن 
ــی  ــت محیط ــی زیس ــطح آگاه ــودن س ب
اســت؛ عنــوان نمــود: ائمــه جمعــه و 
ــوی  ــوذ معن ــا اســتفاده از نف ــات  ب جماع
ــد  ــی توانن ــود م ــی خ ــگاه اجتماع و جای
ــازی  ــگ س ــه فرهن ــایانی ب ــای ش کمکه
ــد.  ــام دهن ــت انج ــط زیس ــوزه محی در ح
ــاهرخی  ــلمین ش ــام والمس ــت االس حج

ــام  ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــه  ــک هفت ــا تبری ــاد ب ــرم آب ــه خ جمع
ــن اداره  ــنل ای ــه پرس ــت ب ــط زیس محی
کل، از زحمــات مدیــرکل محیــط زیســت 
لرســتان و همــکاران ایشــان در راســتای 
ــا برنامــه  حفاظــت و حراســت جــدی و ب
ــود.  ــکر نم ــر و تش ــت تقدی ــط زیس از محی
ــاهرخی  ــلمین ش ــام والمس ــت االس حج
ــت از  ــرای حفاظ ــد ب ــت: بای ــار داش اظه
ــته  ــدون داش ــه م ــت برنام ــط زیس محی
هــای  ســرمایه  تمــام  از  و  باشــیم 
ــره الزم را  ــه به ــن زمین ــی در ای اجتماع

ــم.  ببری
ــی فقیــه در اســتان لرســتان  نماینــده ول
ــم هســتی نشــانه  ــد در عال گفــت: خداون
هایــی ماننــد آب، زمیــن، هــوا، کــوه 
هــا و موجــودات زنــده را از خــود بــه 
ــانه  ــن نش ــظ ای ــه حف ــته ک ــا گذاش ج
ــرو  ــی اســت، از این ــا جــزء شــعائر دین ه
ــی  ــعائر دین ــت از ش ــط زیس ــظ محی حف

ــت.  ــی اس و اله
ــه  ــاره ب ــا اش ــاد ب ــرم آب ــه خ ــام جمع ام
ــوان  ــی عن ــدد دین ــات متع ــات و روای آی
ــظ  ــت، حف ــط زیس ــظ محی ــود: حف نم
شــعائر الهــی اســت و هرکســی ایــن 
شــعائر را محتــرم بشــمارد بــا تقــوا اســت 
و آلودگــی و تخریــب محیــط زیســت 

ــت.   ــی اس ــی تقوای ــانه ب نش
ــاهرخی  ــلمین ش ــام والمس ــت االس حج
خطــاب بــه محیــط بانــان و پرســنل 
محیــط زیســت گفــت: شــما حافــظ 
نشــانه هــای خداونــد در روی زمیــن 
هســتید و تــاش شــما در جهــت حفــظ 
ــق  ــادت خال ــن نشــانه هــا مصــداق عب ای

ــت. ــتی اس هس

لرســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــر کل 
ابعــاد  در  الیگــودرز  ورزش  گفــت: 
ــدی  ــتعداد  و توانمن ــون دارای اس گوناگ

هــای مطلوبــی اســت.
ــی اداره کل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
لرســتان،  اســتان  جوانــان  و  ورزش 
ســید علــی کریمــی اظهــار کــرد در 
ــدار الیگــودرز اظهــار کــرد:  ــدار فرمان دی
ــای رو  ــت ه ــودرز حرک ــتان الیگ شهرس
بــه جلــوی در بحــث توســعه ورزش 
داشــته اســت کــه نمونــه آن اماکــن 
ــا در  ــاح و ی ــا افتت ــه ی ورزشــی اســت ک
ــتیم و  ــا هس ــاز آنه ــاخت و س ــن س حی
ــتند. ــوردار هس ــر خ ــی ب ــد مطلوب از رش

ورزش  قطــب  الیگــودرز  افــزود:  وی 
ــطه  ــن واس ــه همی ــت و ب ــتان اس لرس
میزبانــی هــای مطلــوب کشــوری نیــز در 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــا ص آنج
لرســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــر کل 
ــادی از ورزش  بیــان کــرد: انتظاراتــی زی
بــه همیــن  الیگــودرز مــی رود کــه 
واســطه مــی طلبــد بدنبــال توســعه 
باشــیم و بتوانیــم موانــع را از پیــش 
ــیر  ــی مس ــزم و همدل ــا ع ــم و ب برداری
میســر  را  الیگــودرز  در  ورزش  رشــد 

کنیــم.
کریمــی تصریــح کــرد: بــه دنبــال تــاش 
ــروژه هــای نیمــه تمــام  ــاح پ ــرای افتت ب
ــک  ــر ی ــا کمت ــم ت ــه بتوانی ــتیم ک هس
ســال آینــده بــه بهــره بــرداری برســانیم 
ــای کار  ــت پ ــز دول ــتا نی ــن راس و در ای

اســت.
ورزشــی  فضــای  پــروژه  گفــت:  وی 
دســت  در  نیــز  الیگــودرز  در  بانــوان 
پیگیــری اســت و امیدواریــم بتوانیــم 
ــی آن را  ــات اجرای ــاز عملی ــات آغ مقدم

ــم. ــاز کنی آغ
لرســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــر کل 
افــزود: همــه بایــد تــاش کنیــم بتوانیــم 
کمــک حــال ورزش در لرســتان باشــیم 
ــن  ــاده بی ــود آم ــه وج ــی ب ــا همدل و ب
مجموعــه مدیــران ارشــد اســتان شــاهد 

ــود. ــم ب ــه زودی خواهی ــرات آن ب ثم

یادمان شهداخبر

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان:

دیدار مدیر کل و کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان 
با نماینده ولی فقیه در استان  

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان:
الیگودرز از قطب های ورزش لرستان است

پروژه فضای ورزش بانوان در الیگودرز ایجاد می شود

دوشنبه۱۹ خرداد ۱۳۹۹

اســتاندار لرســتان گفــت: درصــد مــرگ و 
بســتری بیمــاری کرونــا در لرســتان پاییــن 
آمــده و ایــن موضــوع نشــان می دهــد بــه 

ــم. ــی حرکــت می کنی ســمت خوب
ــورای  ــه ش ــی در جلس ــی خادم سیدموس
گفت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
لرســتان کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس 
ــای  ــار داشــت: در روزه ــزار شــد، اظه برگ
نخســت شــیوع ویــروس کرونــا مهمتریــن 
زاویــه و بحــث توجــه بــه ســامت و جــان 
ــا  ــکان ابت ــردن ام ــم ک ــود و ک ــردم ب م
افــراد بــه ایــن بیمــاری حائــز اهمیــت بــود.

وی افــزود: بیشــتر بــه دنبــال ایــن موضــوع 
ــر  ــا در ه ــاران م ــداد بیم ــه تع ــم ک بودی
ــتانی  ــت بیمارس ــور از ظرفی ــه از کش نقط
مــا بیشــتر نشــود چــرا کــه در ایــن 

شــرایط خطــرات بیشــتر می شــد.
ــه  ــرد: هم ــح ک ــتان تصری ــتاندار لرس اس
تــاش دولــت ایــن بــود کــه تعــداد ابتــا 
از ظرفیــت موجــود بیشــتر نشــود و در 
لرســتان حتــی ظرفیــت مــا بــه ۴۰ درصــد 
اســتان رســید، و تعــداد بیمــاران در بخــش 
ــه ۵۰  ــت ب ــن حال ــا در بدتری آی ســی یو م

درصــد از ظرفیــت خــود رســید.
ــن  ــا پیــش رفت ــرد: ب وی خاطــر نشــان ک
اقتصــاد و معیشــت  و زمــان،  بیمــاری 
حــل  بایــد  کــه  شــد  مطــرح  مــردم 
می شــد و بــا پیــش روی بیشــتر بحــث 
آداب و فرهنــگ مــردم ماننــد زیــارت، 
ــه  ــود ک ــزا مطــرح ب مراســم عروســی و ع

کنتــرل می شــد. بایــد 
ــامت،اقتصاد  ــع س ــزود: در واق ــی اف خادم
و آداب و فرهنــگ ســه مــوردی اســت 
ــه  ــرد و ب ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م کــه بای

ــم. ــت کنی ــه مدیری ــورت بهین ص
ــاه  ــرد: از اول تیرم ــان ک ــه بی وی در ادام
ــفید  ــق زرد و س ــا در مناط ــاز جمعه ه نم
فعالیت هــای  اکثــر  و  می شــود  برگــزار 
ــود. ــه می ش ــر گرفت ــا از س ــادی م اقتص

اینکــه  بیــان  بــا  لرســتان  اســتاندار 
کارآفرینــان  و  تولیــدی  شــرکت های 
ضربــه بزرگــی خوردنــد، عنــوان کــرد: 
بازنــدگان  و  برنــدگان  اســتان  صنایــع 
ــع  ــادی از صنای ــداد زی ــادی داشــت، تع زی
ــی  ــع متک ــد صنای ــا مانن ــث کرون در بح
ــع  ــات، صنای ــاوری اطاع ــش و فن ــر دان ب
ــک و  ــدگان ماس ــد کنن ــتی و تولی بهداش
الــکل جــزو برنــدگان ایــن جریــان بودنــد 
ــدگان  ــز جــز بازن ــا بخشــی عظیمــی نی ام
ــع  ــن صنای ــه ای ــد ب ــت بای ــد کــه دول بودن

ــد. ــک کن کم
ــه اینکــه تــاش دولــت را  ــا اشــاره ب وی ب
ــرای  ــی ب ــال راه ــه دنب ــه ب ــم ک می بینی
کمــک بــه تولیدکننــدگان اســت، تصریــح 
نگران کننــده  اســتان  وضعیــت  کــرد: 

از  زیــادی  فاصلــه  بــا  نیســت چراکــه 
ــام  ــا را انج ــت کرون ــتان ها تس ــر اس دیگ

می دهیــم.
ــرد: در  ــان ک ــتان خاطرنش ــتاندار لرس اس
انجــام  کرونــا  تســت  روز حــدود ۸۰۰ 
ــن  ــورد ممک ــدود ۹۰ م ــه ح ــم ک می دهی
ــتان های  ــا در اس ــد ام ــت باش ــت مثب اس
دیگــر بــا انجــام ۱۰۰ مــورد تســت ممکــن 
ــاال  اســت ۱۵ تســت مثبــت باشــد پــس ب
ــل انجــام  ــه دلی ــا ب ــار م ــودن نســبی آم ب

ــت. ــاد اس ــت های زی تس
ــایی و  ــث شناس ــرد: در بح ــوان ک وی عن
بیماریابــی چهــار آزمایشــگاه در ســطح 
اســتان راه انــدازی کردیــم و بــه دلیــل 
ــال  ــه دنب ــاالی انجــام تســت ها ب ــه ب هزین
بــه ســمت  را  تســت ها  ایــن هســتیم 
افــراد  شــامل  آســیب پذیر  گروه هــای 

ــم. ــت دهی ــار جه ــن و بیم مس
ــرگ  ــد م ــه درص ــان اینک ــا بی ــی ب خادم
ــده و  ــن آم ــاری پایی ــن بیم ــتری ای و بس
نشــان می دهــد در اســتان بــه ســمت 
گفــت:در  می کنیــم،  حرکــت  خوبــی 
جهــت کمــک بــه تهیــه لــوازم، تجهیــزات 
روزهــای  در  نیــاز  مــورد  امکانــات  و 
ســخت کرونــا از اتــاق بازرگانــی و فعــاالن 

ــه مشــکات  ــم ک اقتصــادی تشــکر می کن
ــرد. ــل ک را ح

وی تصریــح کــرد: همــکاری صنعــت و 
تعطیلــی  راســتای  در  اســتان  اصنــاف 
ــود  ــی ب ــن فعالیت های ــاف از مهمتری اصن
کــه انجــام شــد و عــاوه بــر اینکــه خــود 
ــد  ــردم آمدن ــه کمــک م ــد ب آســیب دیدن
علــوم  دانشــگاه  تخصصــی  نیازهــای  و 

ــد. ــه کردن ــکی را تهی پزش
اســتاندار لرســتان بیــان کــرد: دولــت 
حداکثــر  بایــد  مــا  و  داده  امکاناتــی 
ــرداری را ببریــم و هرچــه می توانیــم  بهره ب
ــرده  ــاد ک ــت ایج ــه دول ــهیاتی ک از تس
ســهم اســتان را بــاال ببریــم و در ایــن 
آســیب دیده  بخش هــای  بــه  راســتا 

شــود. انجــام  کامــل  اطاع رســانی 
بــا  رابطــه  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
گرفتیــم  ســخت  نیــز  هتل هــا  بحــث 
ــام  ــه اتم ــز ب ــاه نی ــات خردادم ــا تعطی ت
برســد امــا هماهنگی هــای الزم انجــام 
بــا رعایــت پروتکل هــای  تــا  می شــود 

شــوند. بازگشــایی  الزم 
ــال  ــه دنب ــه ب ــد براینک ــا تاکی ــی ب خادم
ــاالر  ــث ت ــا بح ــه ب ــائلی در رابط ــل مس ح
پذیرایــی نیــز هســتیم، گفــت: از اهمیــت 
ایــن موضــوع هنــوز کاســته نشــده و نیــاز 
اســت کــه مــردم از اجتمــاع دوری کــرده 
ــم و عروســی را  و برگــزاری مجلــس ترحی

ــد. کاهــش دهن

میزان مرگ و بستری بیماران کرونایی کاهش یافته است

هتل های لرستان بازگشایی می شوند

ــیون های  ــای کمیس ــه اعض ــامی اولی اس
تخصصــی آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری، 
اجتماعــی، اقتصــادی، امنیــت ملــی و 
و  برنامــه  انــرژی،  سیاســت خارجــی، 
بودجــه و محاســبات، بهداشــت و درمــان، 
صنایــع و معــادن، عمــران، قضائــی و 
منابــع  و  آب  کشــاورزی،  و  حقوقــی 

ــد. ــر ش ــی منتش طبیع
 ۳۷ و   ۳۶ مــواد  یافتــه،  گــزارش  بــه 
شــورای  مجلــس  داخلــی  آیین نامــه 
ــدگان در  ــت نماین ــوه عضوی ــامی نح اس
کمیســیون های تخصصــی را مشــخص 
ــدگان  ــق آن نماین ــه طب ــت ک ــرده اس ک
ــده در  ــد ش ــای قی ــاس فاکتوره ــر اس ب
بــه  و  شــده  امتیازبنــدی  آیین نامــه 
تخصصــی  کمیســیون های  عضویــت 
مجلــس در می آینــد. امتیازبنــدی بــر 
اســاس شــاخص های تحصیــات، ســوابق 
ــس و  ــی مجل ــط و نمایندگ ــی مرتب اجرائ
ســابقه عضویــت در کمیســیون اســت.

مجلــس شــورای اســامی ۱۳ کمســیون 
ــود  ــل ن ــیون اص ــی دارد و کمیس تخصص
خــاص  کمیســیون های  جــز  مجلــس 
ــی  ــن علن ــس آن در صح ــه ریی ــت ک اس

ــد. ــد ش ــاب خواه ــس انتخ مجل

عضویــت  لیســت 
مجلــس  نماینــدگان 
کمیســیون های  در 
تخصصــی مجلــس بــدوی 
و اولیــه بــوده و امــکان 
ــی در آن  ــر و جابجای تغیی

دارد. وجــود 
اســاس  ایــن  بــر 
اولویــت  دو  نماینــدگان 
در  حضــور  بــرای  را 
اعــام  کمیســیون ها 
می کننــد کــه در صــورت 
امتیــاز  شــدن  حاصــل 
بــرای  اول  اولویــت  الزم 
ــود. ــاب می ش ــا انتخ آن ه

نماینــدگان  اســامی 
ــت  ــرای عضوی ــتان ب لرس
کمیســیون های  در 
مجلــس  تخصصــی 

اســت: زیــر  شــرح  بــه  شــورای 
مرتضــی محمودونــد )نماینــده خــرم آبــاد 
ــی و  ــت مل ــیون امنی ــی(: کمیس و چگن

سیاســت خارجــی
فاطمــه مقصــودی ) نماینــده بروجــرد( و 
ــده الیگــودرز(  محمــد خدابخشــی )نماین

کمیســیون برنامــه و بودجــه
محمدرضــا مبلغــی ) نماینــده کوهدشــت 
و رومشــگان(، عبــاس گــودرزی ) نماینده 
ــکرمی)نماینده  ــرداد ویس ــرد( و مه بروج
کمیســیون  چگنــی(  و  آبــاد  خــرم 

ــی اجتماع
ســید حمیدرضــا کاظمــی ) نماینــده 
داخلــی  امــور  کمیســیون  پلدختــر( 

و شــوراها کشــور 
حســین گــودرزی ) نماینــده دورود و 

ازنــا( کمیســیون انــرژی
یحیــی ابراهیمــی )نماینــده سلســله و 
دلفــان( کمیســیون بهداشــت و درمــان

اســامی اولیــه نماینــدگان لرســتان در 
مجلــس  تخصصــی  کمیســیون های 

یازدهــم

 

اسامی اولیه اعضای کمیسیون ها منتشر شد



ماسه  و  شن  معدن  یک  ساله   ۱۱ فعالیت 
و  دلفان  شهرستان  »برخوردار«  منطقه  در 
وارده  آسیب های  و  محیطی  زیست  آلودگی های 
به مزارع کشاورزی، منجر به اعتراض مردم شده 

است.
منطقه  مردم  از  برخی  اعتراض  ماجرای 
»برخوردار« در شهرستان دلفان به دلیل فعالیت 
یک واحد شن و ماسه و مشکاتی که این واحد 
برای اهالی این منطقه به وجود آورده موجب شد 
تا موضوع را از طریق دستگاه های متولی در این 

رابطه جویا شویم.
وارد شدن خسارت به مزارع کشاورزی مردم به 
سنگین  خودروهای  متعدد  مرور  و  عبور  دلیل 
معدن شن و ماسه مستقر در منطقه »برخوردار«، 
محیطی  زیست  آلودگی  و  صوتی  آلودگی  ایجاد 
برای مردم و... از جمله مسائلی است که منجر به 

اعتراض اهالی این منطقه شده است.
تجمع  با  اخیر  روزهای  طی  »برخوردار«  اهالی 
ماسه  و  شن  معدن  این  فعالیت  به  نسبت  خود 
نهادهای  پیگیری  خواستار  و  کرده  اعتراض 

مسئول شده اند.
ماسه  و  شن  واحدهای  فعالیت  برای 

استعالمات الزم اخذ می شود
صنعت،  سازمان  رئیس  خانی  صفی  محمدرضا 
در گفت  رابطه  این  در  لرستان  تجارت  و  معدن 
و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه واحدهای شن 
گرفته اند  مجوز  فعالیت  برای  که  کوهی  ماسه  و 
محیط  طبیعی،  منابع  از  را  خود  استعامات 
اظهار  می کنند،  اخذ  و...  فرمانداری  زیست، 
داشت: تا این استعامات کسب نشود جواز کشف 

و پروانه بهره برداری به آنها داده نمی شود.
استعامات  این  بار  دو  حتی  اینکه  بیان  با  وی 

انجام می شود، عنوان کرد: این واحدها در هنگام 
برداری  بهره  پروانه  و  اکتشاف  پروانه  گرفتن 

استعام می گیرند.
لرستان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رئیس 
نشود،  اخذ  استعامات  این  تا  اینکه  بر  تاکید  با 
شرایط و مسائل منابع طبیعی و زیست محیطی 
را لحاظ نکنند به هیچ عنوان مجوز به آنها داده 
نمی شود، بیان داشت: از مشکات مربوط به این 
نیز من  »برخوردار«  روستای  ماسه  و  واحد شن 
شورای  و  فرمانداری  و  ندارم  خاصی  اطاع  زیاد 
تأمین تأمین شهرستان باید تشخیص بدهند که 

چه اتفاقی رخ داده است.
مردم اعتراض خود را به محیط زیست ارائه 

کنند
صفی خانی در ادامه با تاکید بر اینکه اما به لحاظ 
فعالیت و پروانه، تمام شرایطی را که باید داشته 
بر  و  کرده ایم  اخذ  را  الزم  استعامات  و  باشد 
اساس این استعامات برای این واحد شن و ماسه 
آن زمان پروانه صادر کرده ایم، بیان داشت: مردم 
هم اگر بابت آلودگی و مشکات این واحد بحثی 

دارند می توانند از مراجع قانونی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اگر مردم در این رابطه اعتراضی 
محیط  سازمان  به  را  خود  اعتراض  باید  دارند 
کارشناسان  قطع  طور  به  و  کنند  اعام  زیست 
اگر  و  کرد  خواهند  بررسی  نیز  سازمان  این 
مشکل زیست محیطی داشته باشد قطعاً برخورد 
خواهند کرد، افزود: به گونه ای نیست که اغماض 
و کوتاهی صورت گیرد و اگر واقعاً مردم منطقه 
و  کنند  مراجعه  زیست  به محیط  دارند  اعتراض 
کارشناسان نیز در این رابطه بررسی خواهند کرد 

و برخورد قانونی را هم لحاظ می کنند.
لرستان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رئیس 

با بیان اینکه برای فعالیت واحدهای شن و ماسه 
شوند،  اخذ  باید  که  داریم  گانه  چند  مجوزهای 
از  باید  واحدها  این  فعالیت  برای  کرد:  تصریح 
و  کشاورزی  جهاد  طبیعی،  منابع  اراضی،  امور 
استعام  و  مجوز  باید  زیست  محیط  همچنین 

اخذ شود.
صنایع  تمام  اینکه  به  اشاره  با  خانی  صفی 
از  استان دائماً چک و بررسی می شوند و خیلی 
صنایع ما به سامانه آناین محیط زیست متصل 
اساس  بر  استان  آالینده  صنایع  افزود:  هستند، 
آناین  صورت  به  زیست  محیط  استانداردهای 
بررسی می شوند و هر وقت میزان آالیندگی آنها 
قرار  برخورد  مورد  بافاصله  کند  پیدا  افزایش 

می گیرند.
برای فعالیت معدن شن و ماسه »برخوردار« 

از محیط زیست استعالم اخذ نشده است
زیست  محیط  مدیرکل  بیرانوند  فتحی  مهرداد 

با  گو  و  گفت  در  رابطه  این  در  نیز  لرستان 
خبرنگار مهر با بیان اینکه من هم این موضوع را 
از رسانه ها شنیده ام، اظهار داشت: متولی معادن 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  ماسه  و  شن 
است و متولی معادن شن و ماسه رودخانه ای نیز 

آب منطقه ای است.
فعالیت  برای  معمول  طور  به  اینکه  بیان  با  وی 
از مناطق حفاظت  و ماسه خارج  واحدهای شن 
شده، از محیط زیست استعام اخذ نمی کنند و 
می توانند استعام نگیرند، بیان داشت: به همین 
واحدها  این  مجوز  صدور  در  دخالتی  ما  دلیل 

نداشته ایم و کار خاصی نمی توانیم انجام دهیم.
بر  تاکید  با  لرستان  زیست  محیط  مدیرکل 
در  باید  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  اینکه 
علت  کنند که  اعام  و  باشد  پاسخگو  رابطه  این 
دلیل  به  افزود:  است،  چیزی  چه  مردم  اعتراض 
نداشته ایم  دخالتی  مجوز  صدور  در  ما  اینکه 

نمی توانیم ورود پیدا کنیم.
این  فعالیت  برای  اینکه  بیان  با  بیرانوند  فتحی 
واحدهای شن و ماسه چه در داخل و چه خارج 
زیست  محیط  از  باید  شده  حفاظت  مناطق  از 
وزارت  متأسفانه  اما  داد:  ادامه  بگیرند،  استعام 
بخشنامه هایی  قبل  از  تجارت  و  معدن  صنعت، 
محیط  های  گیری  سخت  به  توجه  با  و  داده 
ما  و  نشده  اخذ  رابطه  این  در  استعامی  زیست 

هم زیاد در جریان این موضوع نیستیم.
اگر آلودگی زیست محیطی محرز شود ورود 

می کنیم
وی با بیان اینکه برای بررسی موضوع آلودگی ها 
شاکی  سری  یک  باید  زیست  محیط  سوی  از 
ما  که  باشیم  داشته  دولتی  و  خصوصی  بخش 
ورود پیدا کنیم، افزود: فعًا در این رابطه شکایت 
خاصی برای ما نیامده که ورود پیدا کنیم، چون 
ما  و  نداشته  خاصی  شاکی  کنون  تا  واحد  این 
این  به  ورود  کنون  تا  نداشته ایم  گزارش خاصی 
اگر کسی هست که شکایت  نداشته ایم،  موضوع 
کند ما بررسی می کنیم و اگر ۱۰۰ درصد بحث 
برخورد خواهیم کرد.  ما  آلودگی آن محرز شود 
داشت:  بیان  لرستان،  زیست  محیط  مدیرکل 
اینکه  دلیل  به  هست  محرز  آلودگی  زمانی  یک 
می کنیم  پیدا  ورود  هستیم  حاکمیتی  دستگاه 
اما در این رابطه گزارش خاصی را نداشته ایم، ما 
نظارت ها را داریم و باید در حوزه شهرستان هم 
بپرسم که آیا گزارشی در این رابطه داشته ایم یا 
نه و اگر بررسی ها نشان داد که آلودگی داشته ایم 
نظارتی  دستگاه  و  حاکمیت  نماینده  عنوان  به 

ورود پیدا می کنیم.
دستگاه  طریق  از  را  خود  اعتراض  مردم 

قضائی و قانونی پیگیری کنند

این  در  نیز  دلفان  فرماندار  بهمنی  اهلل  حشمت 
با تاکید بر  با خبرنگار مهر  رابطه در گفت و گو 
اینکه این کارخانه که مورد اعتراض مردم است 
دارای مجوز قانونی بوده و بر اساس قانون و شرح 
کنیم،  دفاع  همه  از  باید  ما  داریم  که  وظایفی 
هم  و  گذار  سرمایه  از  هم  باید  ما  داشت:  اظهار 

از مردم دفاع کنیم.
وی با بیان اینکه عده ای از مردم معتقد هستند 
آسیب  کارخانه  این  دسترسی  جاده  از  که 
دیده اند، گفت: این عده معتقد هستند که کشت، 
کشاورزی و زمین آنها در کنار این جاده آسیب 

دیده است.
دعوت از مردم و برگزاری جلسه

از مردم  اینکه ما هم  بر  با تاکید  فرماندار دلفان 
کردیم،  برگزار  آنها جلسه  برای  و  کردیم  دعوت 
طریق  از  که  شد  مقرر  جلسه  این  در  گفت: 
مجاری قانونی پیگیری کنند که متأسفانه برخی 
افرادی  و  دادند  تشکیل  اجتماعاتی  سری  یک 
ساکن  اصًا  که  کردند  پیدا  ورود  رابطه  این  در 
و  زمین  منطقه  این  در  نیستند،  »برخوردار« 

منافعی ندارند و اوضاع را متشنج کردند.
نگذاشتیم  ما  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  بهمنی 
منطقه  مردم  داشت:  بیان  شود،  بد  شرایط  که 
لرستان  استان  والیی  مردم  از  »برخوردار« 
هستند، رزمندگان، شهدا و علمای زیادی دارند 
قائل  خاصی  احترام  منطقه  این  مردم  برای  و 
هستیم و اجازه هم نخواهیم داد که حق مردم به 

هیچ وجه پایمال شود.
هیچ  به  مردم  حق  که  داد  نخواهیم  اجازه 

وجه پایمال شود
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با بزرگان این 
منطقه در حال صحبت و رایزنی هستیم، عنوان 
کرد: اگر مردم هم به دستگاه قضائی اعتماد دارند 
موضوع را از این طریق و مجاری قانونی پیگیری 

کنند.
فرماندار دلفان، تاکید کرد: ما هم قول می دهیم 
و  پیگیری  را  آنها  زمان مشکات  در حداقل  که 

رفع کنیم.

مدیرکل بنیادمسکن لرستان درجلسه مشترک 
صرف  از  کوهدشت  شهرستان  فرماندار  با 
تسهیات  و  عمرانی  اعتبار  تومان  ۱۴۷میلیارد 

مسکن روستایی در کوهدشت خبر داد.
مسعود رضایی با اشاره به سکونت بیش از ۱۷ 
کوهدشت،  شهرستان  در  روستایی  خانوار  هزار 
بر مقاوم سازی مسکن روستایی و اجرای دقیق 

طرح هادی دراین شهرستان تاکید کرد.
اینکه  بابیان  لرستان  بنیادمسکن  مدیرکل 
روستایی  مسکن  ۴۷درصدواحدهای 
شده،  سازی  مقاوم  کوهدشت  شهرستان 
بازسازی  و  بهسازی  عملیات  داشت:  اظهار 
دراین  روستایی  ۶هزارو۹۰۰واحدمسکن 

شهرستان اجرایی شده است.
درقالب  ۱۴۷میلیاردتومان  کرد:  تصریح  رضایی 
بهسازی  و تسهیات  اعتبارات عمران روستایی 
شهرستان  در  روستایی  مسکن  بازسازی  و 

کوهدشت هزینه شده است. 
به  اشاره  با  لرستان  بنیادمسکن  مدیرکل 
شهرستان  روستای   ۷۸ در  هادی  طرح  اجرای 
تومان  میلیارد  از۳۸  بیش  گفت:  کوهدشت 

معابرروستایی،اجرای  بهسازی  قالب   در  اعتبار 
آسفالت  و  روسازی  پیاده  هیدرولیکی،  مقاطع 

معابر هزینه شده است.

پیشرفت ۹۰درصدی بازسازی 
مناطق سیل زده درلرستان

درجلسه  لرستان  مسکن  بنیاد  مدیرکل   
ستادهماهنگی بازسازی مناطق سیل زده استان 
واحدهای  بازسازی  ۹۰درصدی  ازپیشرفت 

احداثی در لرستان خبرداد.
بصورت  که  جلسه  این  در  رضایی  مسعود 
رئیس  تابش  حضور  با  و  ویدئوکنفرانس 
بااشاره  برگزار شد،  انقاب اسامی  بنیادمسکن 
دیده  آسیب  تعمیرواحدهای  عملیات  اتمام  به 
عملیات  کرد:  تصریح  لرستان  در  سیل  از 
اخیربه  ازسیل  دیده  تعمیر۲۰هزارواحدآسیب 

اتمام رسیده وکلیه تعهدات مالی اعم ازپرداخت 
شده  اجرایی  باعوض  های  کمک  و  تسهیات 

است.
اینکه  بابیان  لرستان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
میلیارد   ۳۵۸ و  یکهزار  از  بیش  کنون  تا 
باعوض  کمک  و  تسهیات  قالب  در  تومان 
است  شده  پرداخت  لرستانی  زدگان  سیل  به 
تسهیات  قالب  در  افزود:۹۹۳میلیاردتومان 
بانکی و ۳۶۵ میلیارد تومان کمک باعوض به 
پرداخت  لرستان  در  ازسیل  دیده  آسیب  مردم 

شده است.
درصدی   ۹۰ پیشرفت  به  اشاره  با  رضایی 
لرستان  زده  سیل  درمناطق  احداثی  واحدهای 
و  وتاش  مردم  مشارکت  و  کمک  با  گفت: 
اسامی،  انقاب  مسکن  بنیاد  همکاران   همت 
مردم  به  و  تکمیل  بزودی  باقیمانده  واحدهای 

سیل زده استان لرستان تحویل داده می شود.

معدنی که »برخوردار« را محروم کرد

عبور جاده ای از وسط معیشت مردم

دوشنبه۱۹ خرداد ۱6/۱۳۹۹ شوال ۱۴۴۰/ 8 ژوئن ۲۰۲۰/ شماره ۲۹

litohoma@yahoo.com                                                                       ۰۸۱۳۴۵۸۶۷۳۱.پیام رسانه همدان

06633229518

مدیرکل بنیادمسکن لرستان:

۱۴۷میلیاردتومان اعتبارعمرانی و تسهیالت مسکن روستایی 
سهم شهرستان کوهدشت

گـزارش

هرگونه حادثه و اتفاقات آب و فاضالب را به 
سامانه تلفنی ۱۲۲

شرکت آب و فاضالب و استان لرستان اطالع دهید.

قابل توجه مشترکین محترم شرکت آب و فاضالب لرستان

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان لرستان 

با توجه به یکپارچه شدن شرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی کلیه 

مشترکین محترم شهر و روستا


