
شهردار خرم آباد با اشاره به اینکه با وجود 
همه ی مشــکالت، سال گذشــته اتفاقات 
خوبــی در  زمینه ی توســعه ی شــهر رخ 
داده، گفــت: کارهای مربــوط به تخلیه ی 
پادگان 07 خرم آباد تقریبا  انجام شــده و 
به زودی نهایی می شود  . به گزارش روابط 
عمومــی کانون؛ محمد شــریفی مقدم در 
دیدار با رییس کانون کارشناســان  رسمی 
دادگســتری لرســتان با اشــاره به اینکه 
مصوبه ی تخلیه پــادگان 07 را به صورت 
 خاص گرفته ایم، اظهار داشت: بنا داریم از محل فروش پادگان 07 خرم آباد، تعریض  خیابان 
انقالب را در دســتور کار قرار دهیم . وی با تاکید بر وجود پتانسیل ارزشمند نیروی انسانی 
متخصص در اســتان گفت: برای  عبور از مشکالت و فراهم شــدن توسعه ی زیرساخت ها 
باید از نیروهای بومی و متخصص  استفاده کنیم . شریفی مقدم افزود: برای عبور از مشکالت 
موجود و شکوفایی شهر معتقدم باید از توان و  تخصص افراد بومی، متخصص و دلسوز بومی 
خودمان استفاده کنیم . شهردار خرم آباد با تاکید بر اینکه نیروهای بومی هم با مسائل اقلیمی، 
فرهنگی و اجتماعی  شهر آشنایی کافی دارند و هم با دلسوزی بیشتری برای شهر خودشان 

کار می کنند، بیان  داشت: می توان با استفاده از این ظرفیت شرایط بهتری به وجود آورد . 
شــریفی مقدم وضعیت مالی و درآمدی شهرداری این شهر را ضعیف ارزیابی و تصریح  کرد: 
هنوز با پیامدهای وقوع ســیل گذشته دست به گریبان هستیم و در این زمینه هزینه های 
 زیادی به شــهرداری تحمیل شده است . وی تصریح کرد: یکی از مطالبات عمومی و به حق 
مردم مســأله آســفالت خیابان ها و معابر  شهر اســت که که با توجه به افزایش سرسام آور 
قیمت قیر در این زمینه با مشــکل جدی  مواجه هســتیم . به گزارش روابط عمومی کانون؛ 
شریفی مقدم بیان داشت: ما شرمنده ی مردم هستیم که  نمی توانیم به آن ها بیشتر خدمت 

کنیم؛ اگرچه همه ی توان مان را وقف این کار کرده ایم
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هر پســت ،مقام و مســئولیتي از انقالب را بر 
دوش دارید تالش و كوشش كنید ،سعي كنید 
مردم را جذب انقالب كنید )) ان اهلل اشتري من 
المؤمنین انفسهم و اموالهم بًان لهم الجنة ((هر 

چند بنده كوچكنر از آن هستم كه بتوانم پیامي 
بــه این  امت شــهید پرور و حــزب اهلل بدهم 
ولي به عنوان یك وظیفه كه بر دوشــم هست 
چند كالمي به عنوان وصیت مي نویســم. امت 
سلحشور و قهرمان ایران هم اكنون كه با هجوم 
استكبار جهاني به كشور شهید پرورمان مواجه 
شده ایم وظیفه هر انسان مسلمان مي باشد كه 
از قرآن و  اســالم و وطن مان دفاع كنیم تا به 
ابرقدرتهــا بفهمانیم كه دیگر وقت زورگویي به 
سر رســیده پس اي عزیزان هرگز جبهه ها را 

خالــي نگذارید و كمك به جبهه هاي حق را از 
یاد نبرید زیرا كه باهمین كمك شما است كه 
این قلدرها به زانو در آمده اند و به دســت و پا 
افتاده اند تا انقالب را دگرگون كنند. اي كساني 
كه در هر پســت و مقامي مسئولیتي از انقالب 
را بر دوش دارید تالش و كوشــش كنید سعي 
كنید مردم را جذب انقالب كنید اگر فردي كه 
مســئولیتي دارد با اعمال و رفتارش مردم را از 
انقالب و اسالم بدبین كند بداند كه خون شهدا 
را پایمــال كرده و باید فــرداي قیامت جوابگو 
باشد و اي همكالســیهاي عزیزم شما با درس 

خواندتان ادامه دهنده ي راه شــهدا باشید كه 
همین خوب  درس خواندن شماســت كه مي 
تواند مشت محكمي باشــد بر دهان این متجا 
وزین شــرق و غرب .و جوانــان عزیز نكند در 
رختخواب ذلت بمیرد كه قاسم بن الحسن در 
راه حســین )علیه السالم( و با هدف شهید شد 
و اي كاش حســین بن علي زنده بود لبیك در 
این راهیان كر بال را مي شنید برادران استغفار 
و دعا را از یاد نبریــد كه بهترین درمانها براي 
تسكین دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید  
و در راه او قدم بردارید و هر گز دشــمنان بین 
شــما تفرقه نیندازد و قدر همدیگر را بدانید و 
به خاطر مســائل كوچك از هم جدا نشوید كه 
اگر روزي چنین شــود ، ذلت اسالم و مسلمین 

رسیده است.
 رزمندگان عزیز و كفر ســتیز اســالم ســنگر 
هایتــان  را حفظ كنید كه خداوند پشــتیبان 
ماســت. و جانبــازان انقالب، اي شــهید زنده 

قدر خــود را بدانید و رزمنــدگان را دعا كنید 
زیرا شــما ها عزیزان درگاه ایزد منان هستید 
و شــما پیام آوران انقالب هستید سعي كنید 
این وظیفه سنگین را به نحو احسن انجام دهید 
درشخصیت امام بیشــتر دقت كنید تاعظمت 
روحي و مقام علوي این پیر جماران را در یابید 
و از او اطاعت كنید. سالم مرا به امام برسانید و 
به او بگویید  تاسر حد شهادت در سنگر توحید 
خواهم جنگید انشااهلل. اي مادران مبادا از رفتن 
فرزندانتان به جبهه جلو گیري كنید كه فردا در 
محضر خدا جــواب زینب را نمي توانید بدهید 
كه تحمل 72 شــهید را نمود. آن قدر به جبهه 
مي روم تا شهید شوم و اي كاش هزار بار زنده 
مي شــدم و دوباره در راه خدا كشته مي شدم 
تــا بلكه بتوانم درآن روز هاي محشــر در برابر 
حسین )علیه الســالم( سر افراز باشم كه ادامه 
دهنده راه شهدا بوده ام.روابطعمومیستاد

کنگرهشهدایاستانلرستان

مالک تغییر و یا ابقاء شهردار خرم آباد
 کار و عملکرد است  

اســالمی شــهر  رئیس شــورای 
خرم آباد گفت: مــالک تغییر و یا 
ابقاء شــهردار در هر برهه از  زمان 
بــرای ایــن شــورا کار و عملکرد 
شهردار می باشد  . علی ماکنعلی در 
یک صد و ششــمین جلسه رسمی 
شورا گفت: کســی خارج از شورا 
برای این  شــورا تصمیم نمی گیرد 
و شــأن و منزلت اعضا شورا باالتر 
از این اســت که کسی خارج از  شــورا برایشان تصمیم بگیرد . وی گفت: هر 
نه نفر عضو شــورا حق دارند که به عملکرد شهردار در قالب سؤال  اعتراض 
کنند چون تذکر و سؤال حق قانونی اعضای شورا بوده و شهردار همیشه زیر 
تیغ  سؤال اعضای شورا است و بایستی پاسخگوی تذکرات و ایرادات اعضای 
شــورا باشد . اگر بحث تغییر شهردار وجود داشته باشد، هر ۹ نفر اعضا باهم 
هســتند و کسی بیرون از  شورا نمی تواند برای آن ها تصمیم بگیرد و مالک 
ماندن شهردار در سمتش فقط کار است . علی ماکنعلی گفت: در اینجا باید 
از عملکرد برخی مدیران تقدیر و تشــکر نمود مانند آقای  مهندس فتوحی 
شــهردار منطقه ۳    که در این مدت کوتاه که عهده دار مسئولیت شده شاهد 
 اتفاقات خوب و قابل قبولی در حوزه کاری او هستیم. شهردار در بحث عزل 
مدیران  بی انگیزه نباید تعلل کند . رئیس شــورای شهر گفت: سد معبر یکی 
از معضالت شــهر خرم آباد است و شــهرداری  بایستی با ایجاد بازارچه های 
محلی در نقاط مختلف شــهر این مشکل را حل نماید تا این  گروه از جامعه 
که اکثراً از قشر آســیب پذیر جامعه می باشند بتوانند امرارمعاش کنند . وی 
گفت: وضعیت تنظیف و فضای ســبز با توجه به تذکر داده شــده در صحن 
شورا نسبت  به سه هفته گذشته بهتر شده ولی رضایت بخش نیست، مدیران 
مناطق باید بدانند که تنظیف  و فضای ســبز از مطالبات اصلی شــهروندان 
می باشــد و مشــکالت به وجود آمده از عمل  نکردن به موقع شهرداری به 
تعهدات خود بر می گردد. با توجه به اینکه شــهرداری از گذشــته  تا کنون 
نسبت به انجام تعهدات خود در قبال پیمانکاران به موقع عمل نکرده، کسی 
رغبت  به کار در شــهرداری نمی باشد . ایشــان ادامه داد: واحد اجرائیات در 
شــهرداری نیاز به بازسازی و خانه تکانی اساسی دارد و  باید این مهم نیز در 
دســتور کار قرار گیرد . ماکنعلی در بحث فــن آوری گفت: برخی از خدمات 
شــهرداری باید به صورت مکانیزه انجام  شــود که این امر از طرف سازمان 
مربوطه باید هر چه سریع تر انجام گیرد تا مراجعه  ارباب رجوع به شهرداری 
کمتر شده و جلوی برخی مفاســد احتمالی گرفته شود . وی افزود: موضوع 
نگران کننده دیگر وضعیت آسفالت معابر است که نارضایتی های  زیادی در 

بین شهروندان ایجاد کرده است . 

مدیر عامل شــرکت برق لرســتان گفت: 
چنانچه کشاورزان، ادارات و صنایع از ۱۵ 
فروردین ماه امســال تا ۱۵ شــهریور ماه 
 مصــرف برق خود را  در زمان اوج مصرف 
مدیریت کنند به آنها یارانه برق  پرداخت 

می شود  . 
فریــدون خودنیا بــا بیــان اینکه حدود 
99 درصد مســاحت دارای سکنه استان 
لرســتان زیر ســاخت برق دارنــد اظهار 
داشــت: در  راســتای رونــق تولید هیج 
جایی از اســتان وجــود نــدارد که زیر 
برق جهت سرمایه گذاری  ساخت صنعت 
ســرمایه گذاران    وجود نداشــته باشد و 
خوشبختانه  شــرکت توزیع برق دربحث 
رونق تولید از دســتگاه های پیشــرو در 

استان لرستان است  . 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در راســتای 
خانوار  باالی 5  روستای  محرومیت زدایی 
بدون برق در اســتان  نداریــم افزود: در 
اســتان  لرســتان تنها دو روستای لیالن 
شهر پلدختر به دلیل معارض و همچنین 
روســتای تنگ پنــج خرم آبــاد به دلیل 
نداشتن راه  دسترســی  بدون برق اند که 
از ســال 95 تاکنون بودجه بسیار خوبی 
از محل عوارض برق و بودجه های شــناور 
ملی  در  راســتای محرومیت زدایی استان 
جذب شده است و خوشبختانه توانسته ایم 
حــدود 20 خانوار کمتر از 5 خانوار را نیز 

برق  رسانی کنیم  . 

مدیر عامل شرکت برق لرستان در رابطه 
با اهمیت نیروگاه های خورشــیدی عنوان 
کرد : نیروگاه های خورشــیدی در تولید 
 برق بســار حائز اهمیت هســتند چراکه 
نیازمند مــواد اولیه نیســتند و از منبع 
خدادای تغذیه می شــوند که خوشبختانه 
اســتان  لرســتان به دلیــل دارا بود آب 
و هوای معتــدل بیشــترین راندمان در 
نیروگاه خورشــیدی را دارد، در اســتان 
لرســتان به ازای  هر انشــعاب 10 کیلو 
وات پروانه نصب نیروگاه خورشــیدی در 
کوتاه ترین زمان ممکن صــادر و قرارداد 
تضمینی  خرید   20    ساله منعقد می شود 
که براســاس محاســبات انجام شده در 
اســتان آمادگی صدور 10 هــزار پروانه 

نصب نیروگاه  خورشیدی را داریم . 
وی با اشاره به هوشمند سازی و استفاده 
از تکنولوژی های نو در سطح استان بیان 
کــرد: 80 درصد اقدامات شــرکت  توزیع 
بــرق از طریــق فیبر نوری و بســترهای 
الکترونیکی است و همچنین     کنتورهای 
برق با مصرف باال را به سمت  اتوماسیونی 
برده ایــم و کلیــه ادارات،کارخانجــات و 
چاه هــای کشــاورزی مجهز بــه کنتور 
هوشمند فهام هســتند و از طریق  بستر 
اینترنــت قرائت و قبوض آنها الکترونیکی 

صادر می شود  . 
خودنیا با اشاره به آغاز فصل گرما و لزوم 
رعایــت الگــوی مصرف و بهینه ســازی 

مصــرف و انتقال مصرف از یک  ســاعت 
به ســعت دیگر گفت: با توجــه به اینکه 
مصارف تجاری، خانگی و اداری تبدیل به 
ارزش افزوده نمی شود آنچه مد  نظر است 
در بحث مصرف نکردن در همین مواردی 
است که به ارزش افزوده تبدیل نمی شوند 
در همین راستا مردم  باید  الگوی مصرف 
بهینه را رعایت و بخشــی از مصارف خود 
را مدیریــت کنند و چنانچــه  هریک از  
10 هزار مشــترک  خانگی تنها یک المپ 
اضافــه را خاموش کنند یک نیروگاه هزار 

مگاواتی مجازی ایجاد می شود . 
   وی تصریح کــرد  : تعرفه های برق از اول 
اردیبهشت ماه امســال  7 درصد قیمت 
پایه برق گران شــده اســت و کسانی که 
 الگوی مصرف را رعایــت نکنند عالوه بر 
افزایــش 7 درصــدی 16 درصد جریمه 
می شوند و همچنین  چنانچه کشاورزان، 
 ادارات و صنایع از 15 فروردین ماه امسال 
تا 15 شهریور ماه مصرف برق خود را در 
زمان اوج مصرف از ساعت   11صبح تا 17 
عصر مدیریت کنند به آنها یارانه خواهیم 
داد که بر همین اســاس ســال گذشته 
3 میلیــارد تومــان یارانه به  مشــترکین 

کشاورزی و صنعتی پرداخت شده است . 

پرداخت یارانه برق به مشترکان کم مصرف
پر مصرف ها   ۱۶ درصد جریمه می شوند  

بخشیازوصیتنامه
شهیدعیديقائدرحمتي

کارهای مربوط به تخلیه پادگان 07 
تقریبا نهایی شده است  

کشــورایرانیککشورزلزلهخیزاستودرزمانوقوعزلزلهیکیازخسارتهای
بزرگ،انفجاروآتشسوزیناشیازنشتگازاست.بنابراینتوصیههایایمنیزیر

رادرارتباطبازلزلهرعایتکنید:

توصیه های ایمنی قبل و بعد از زلزله

۱

3

2

۴

آبگرمکن، 
اجاق گاز و سایر وسایل 

گاز سوز در منازل را در جای 
خود محکم کنید تا در اثر لرزش 

زمین جا به جا نشود.

 
درچند ساعت 

نخستین پس از زلزله و تا قبل 
از بررسی سیستم لوله کشی از 

گاز استفاده نکنید.

 
هرگزمواد اشتعال زا را 

در منزل نگه ندارید چون در اثر 
زلزله و تکان های زمین ممکن است 

مواد اشتعال زا از ظروف مربوطه خارج 
و روی زمین سرازیر شود و بر اثر جرقه 

الکتریکی انفجار رخ دهد.

 امکان 
آتش سوزی بعد از 

وقوع زلزله وجود دارد. بنابراین 
حتما در محل مسکونی خود یا در محل 
کار، کپسول آتش نشانی شارژ شده را 
در جای مناسب قرار دهید و روش 

استفاده از آن را یاد بگیرید.

شرکت گاز استان لرستان

شهرداری معموالن 
 پیشتاز در ارایه خدمات عمرانی پسا سیل

 پنجشنبه

 30 مرداد 1399 

 سال پنجم/ شماره 51 

 4 صفحه قیمت: 1000 تومان

لرستانلرستان
استاندار لرستان:

عدم رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی با مجازات 

همراه خواهد بود

4 3

مرغوب ترین انجیر سیاه سفیدبخت نشد

جهنم »بی آبی« برای میوه 
بهشتی/ هر ساعت آب ۲.۵ 

میلیون تومان!

  فرماندار پلدختر: 

تسریع در تکمیل دیوارهای 
حفاظتی رودخانه پلدختر 

ضروری است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان 
مطرح کرد؛

کمبود اعتبار برای پروژه 
دیواره ساحلی معموالن

مخابرات لرستان
 پاسخگوی ۲۰۲۰ استان های 

همجوار

مدیرعامل شرکت گاز لرستان خبر داد:

ثبت رکورد 
عملیاتی با تالش شبانه روزی 

در گاز لرستان

4

22

3

3

3

3

3

2

مدیرعامل شرکت برق لرستان خبر داد:

وسایل پرمصرف
 برقی در شب استفاده 

نکنیم

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور 
مطرح کرد:

سهم ۲۵ درصدی
 خانواده شهدا در استخدام 

شهریورماه لحاظ می شود

نماینده ولی فقیه در لرستان مطرح کرد؛

ضرورت همدلی

 رسانه های لرستان/ ویژگی های 

خبرنگاران در تراز انقالب

امام جمعه پلدختر؛

خدمات آستان قدس 
رضوی در مناطق سیل زده 

پلدختر مشهود است
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در حالی آوار نخاله های ساختمانی را بر سر 
شــهرهای لرستان شاهد هســتیم که جزم 
و نظارت جدی از ســوی شهرداری ها برای 
ساماندهی این پســماندها در استان وجود 

ندارد.
خبرگــزاری مهر - گروه اســتان ها: معضل 
نخاله های ســاختمانی علی رغم گذشــت 
مدت ها از تصویب آئین نامه ســاماندهی در 
کارگروه پسماند همچنان یکی از چالش های 
انسانی  اساســی در زمینه محیط زیســت 
لرســتان محسوب می شود، موضوعی که هر 
جلسه در مورد آن سخن گفته می شود ولی 

بازهم »روز از نو و روزی از نو!«

آوار نخاله های ساختمانی بر سر 
شهرهای لرستان

مشــکل نخاله هــای ســاختمانی در عمده 
شهرهای اســتان بر سالمت و زیبایی منظر 
شــهرها تأثیر گذاشــته و تاکنون گام های 
شــهرداری های  برخی  ســوی  از  معدودی 
استان برداشــته شده است که به نظر کافی 

نمی رسد.
روند کند همکاری شهرداری ها موجب شده 
است، شهرهای استان به دلیل عدم مدیریت 

اصولی در این زمینه در محاصره نخاله های 
ســاختمانی قرار بگیرند، متأســفانه ورودی 
و خروجی شــهرهای لرســتان با نخاله های 
ســاختمانی آراسته شده و در برخی از نقاط 
نیز نخاله های ســاختمانی بر آلودگی منظر 

این شهرها افزوده است.

عدم ساماندهی نخاله های ساختمانی 
در لرستان

الهام برنا معاون محیط زیست لرستان در این 
رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره 
به برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند 
لرســتان، اظهار داشــت: باالترین مرجع در 
هر اســتان کــه بحث مدیریت پســماند را 
سیاســت گذاری می کند این کارگروه بوده 
که دبیرخانه آن محیط زیســت و رئیس آن 

نیز معاون عمرانی استانداری است.
وی با بیان اینکه در بحث عدم ســاماندهی 
نخاله های ســاختمانی در لرستان، چندین 
شهردار را به دادگاه معرفی کرده ایم، گفت: 
نزدیک یک ســال اســت که بحث مدیریت 
پسماند و ســاماندهی نخاله های ساختمانی 
در دستور کار برای رسیدگی و برخورد است.

معاون محیط زیســت لرســتان با تاکید بر 

اینکه برخی از شهرداری ها از قانون تمکین 
خوبی داشــته اند و اقدام به جمع آوری این 
نخاله های ســاختمانی کرده اند، افزود: جمع 
آوری نخاله هــای ســاختمانی در مبــادی 
ورودی شــهرها، داخل شــهرها و حاشــیه 
رودخانه ها با یک بار یا دو بار فایده ای ندارد 
و به طور حتم باید زیرســاخت و محل هایی 

برای این امر تعیین شود.

ضعف نظارت از سوی شهرداری ها

برنا ادامه داد: در رابطه با این محل ها، اطالع 
رســانی الزم باید صورت گیرد، افرادی که 
برای ســاخت و تعمیرات جزئی ساختمان 
اقدام می کنند وجه و تعرفه ای به ســازمان 
بازیافت و یا شهرداری ها پرداخت می کنند، 
امــا عمــاًل نظارتــی در بحــث نخاله های 
ســاختمانی آنها صورت نمی گیرد و صرفًا با 
پرداخت همین وجه و تعرفه موضوع خاتمه 

پیدا می کند.
وی همچنیــن به تــردد تراکتورها و ســه 

چرخه های حمل نخاله های ســاختمانی در 
سطح شهرهای استان اشــاره کرد و گفت: 
تردد این وســایل نقلیه در داخل شــهرها 
ممنوع اســت، برخی از این تراکتور و ســه 
چرخه ها پالک هم ندارند و نخاله ها را بدون 
ضابطــه و هر جایی که دلشــان می خواهد 

تخلیه می کنند.
معاون محیط زیســت لرســتان با تاکید بر 
اینکه شــهرداری ها با یک بار و دو بار جمع 
نمی توانند  ســاختمانی  نخاله هــای  کردن 
بگوینــد که مشــکل را حــل کرده اند بیان 
داشــت: باید زیرساخت و محلی برای جمع 
آوری این نخاله های ساختمانی تعیین شود 
و بعــد از آن نیز نظارت های الزم از ســوی 

شهرداری ها انجام گیرد.

مهلت یک ماه ها به شهرداری ها، 
بخشداری ها و راهداری

برنا با بیان اینکه همچنین حاشیه جاده های 
لرستان مملو از انواع پســماند و نخاله های 
ســاختمانی اســت تصریح کــرد: در قانون 
تعریف شده که ساماندهی و جمع آوری این 
پســماندها و نخاله های ساختمانی در خارج 
از شهرها بر عهده بخشــداری ها است و در 

تبصره ذیل ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون 
مدیریت پسماند نیز اعالم شده که راهداری 
باید بخشــداری را در این زمینه کمک کند 
تا زباله ها و نخاله ها در حاشیه شهرها جمع 

آوری شوند.
وی گفت: عدم مدیریت این پسماندها جان 
و سالمت مردم را تهدید می کند و دستگاه ها 
باید در این رابطه وظایف خود را انجام دهند.
معاون محیط زیســت لرســتان با اشاره به 
مهلت یــک ماهه برای ســاماندهی و جمع 
آوری نخاله هــای ســاختمانی و همچنین 
تعیین یــک محل برای این پســماندها به 
دســتگاه های متولی ادامــه داد: همچنین 
مجتمع هــای خدماتی رفاهی بین شــهری 
نیــز متأســفانه نخاله هــا و زباله های خود 
را انباشــت می کنند و این در حالیســت با 
وجود اخطارهای محیط زیســت، راهداری 
و بخشــداری اقدامی در ایــن رابطه انجام 
نمی دهنــد و در نهایت ایــن مجتمع ها بعد 
از مدتی نخاله هــا و زباله ها را در رودخانه ها 

و… تخلیه می کنند.
برنا گفت: چهار شــهردار که به اخطارهای 
محیط زیست در این رابطه توجهی نکرده اند 

را به مراجع قضائی معرفی کرده ایم.

 امام جمعه پلدختر گفت: خدمات شایان 
آســتان قدس رضوی در مناطق سیل زده 
پلدختر به ویژه روستای چم مهر مشهود و 

برکسی پوشیده نیست.
 به گــزارش خبرنگارفرهنگ لرســتان از 
پلدختــر، حجت االســالم سیدمحســن 
موســوی  در مراســم افتتــاح ۳۴ واحد 
احداثی ســیل زدگان روســتای چم مهر 
اظهار داشــت: آســتان قدس رضوی به 
واســطه نور انیت و مهر امــام رضا)ع( از 
ابتدای وقوع ســیل در ســال گذشــته با 
حضــور خود خدمات و تالش شــایانی به 
مردم آســیب دیده پلدختر انجام دادند که 

بر کسی پوشیده نیست.
 وی عنوان کرد: مردم پل دختر در جریان 

سیل فروردین ماه ســال ۱۳۹۸ متحمل 
ضررها و آسیب های زیادی شدند که عمق 
این آسیب ها در روستای چم مهر به حدی 
بود که پس از ســیل کسی باور نمی کرد 

این روستا دوباره احیا شود.
 امــام جمعه پلدختر گفــت: تمام منازل 
مســکونی اهالی روســتا در جریان سیل 
سال گذشــته زیر آب رفت به طوری که 
روســتا تخریب و برخی از این منازل محو 
شــد. وی افزود: به یاری خداوند و همت 
نیروهای جهادی از جمله ســپاه، آستان 
قــدس رضوی، خیران و مردم که به یاری 
ســیل زدگان این روستا شــتافتند، امروز 
شــاهد افتتاح ۳۴ واحد احداثی آســیب 

دیدگان در این روستا هستیم.
 حجت االسالم موسوی یادآورشد: سایت 
روســتای چم مهر پایین نتیجه  خدمات 
سپاه ســمنان و ســایت چم مهر باال نیز 
حاصل خدمات مشــارکتی ســپاه و بنیاد 

مسکن است.
 وی افزود: به زودی طی مراســمی شاهد 
افتتاح ۲ ســایت دیگر واحدهای احداثی 
ســیل زدگان روســتای چم مهر پلدختر 
خواهیم بود.  امام جمعــه پلدختر گفت: 
پیشنهاد می شــود این ۳۴ واحد احداثی 
که با مشارکت آستان قدس رضوی امروز 

تحویل ســیل زدگان روستای چم مهرشد 
و نام مبارک امام رضا)ع( بر پیشــانی آنها 
حک شــده تابلویی از این امــام همام را 
همیشه نصب العین در منازل خود داشته 
باشــند.  وی افزود: در جریان سیل سال 
۱۳۹۸  به فرمان ولی امر مسلمین جهان 
مقــام معظم رهبــری از همــان روزهای 
نخستین سیل، ســیل همدلی و مهربانی 
مــردم، دولــت، نیروهای مســلح اعم از 
سپاه، ارتش و بســیج و نیروهای جهادی 
به کمک ســیل زدگان شــتافتند. حجت 
االســالم موسوی یادآورشــد: این نیروها 
همه ورود پیدا کردند و مردم سیل زده را 
از آن وضعیت بحرانی نجات دادند و امروز 
مــردم فهیم و تحصیلکرده روســتای چم 
مهرقدردان زحمــات نیروهای جهادی به 
ویژه آستان قدس رضوی و امام رضایی ها 

هستند و خواهندبود.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ضمن تشریح 
اقدامات عمرانی، اشتغال زایی و کمک رسانی 
آســتان قدس در مناطق ســیل زده پلدختر 
گفت: ســایت ۳۴ واحدی مســکن در »چم 
مهر« افتتاح شــد. محمدحســین استاد آقا 
شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح سایت ۳۴ 
واحدی سیل زدگان روستای چم مهر پلدختر 
در گفــت و گو با خبرنگار فرهنگ لرســتان 
اظهار داشت: آستان قدس رضوی با توجه به 
گزارش هایی که از ابتدای سیل سال گذشته 
در پلدختر در دست داشته، از آن زمان تاکنون 

در کنار مردم آسیب دیده، بوده است.

کمک رسانی آستان قدس به پلدختر از 
ابتدای سیل سال گذشته

وی افزود: آستان قدس رضوی سال گذشته 
از ابتدای ســال با حضور در روستاهای سیل 
زده بخــش معموالن پلدختــر، حدود ۲۰۰ 
هزار بسته غذای گرم با استقرار آشپزخانه در 
مناطق سیل زده توزیع کرده است. مدیرعامل 
بنیــاد کرامت رضوی گفت: حدود ۲ میلیارد 
تومان در جریان وقوع ســیل سال گذشته، 
اقالم ضروری از سوی آستان قدس رضوی در 
اختیار سیل زدگان پلدختر قرار گرفته است.  

استاد آقا افزود: با اســتقرار نانوایی منتسب 
به آســتان قدس رضوی در مناطق سیل زده 
پلدختر ۱۰۰ هزار پرس نان به مردم آسیب 

دیده از سیل کمک شده است.

۷۰ گروه جهادی در مناطق سیل زده 
پلدختر حضور یافتند

وی یادآور شــد: از ابتدای سیل سال گذشته 
در پلدختر از سوی معاونت محرومیت زدایی 
آســتان قدس رضوی ۷۰ گــروه جهادی در 
مناطق ســیل زده این شهرستان حضور پیدا 

کردند.

یک میلیارد تومان در راستای 
گل زدایی از انجیرستان های بخش 

معموالن پلدختر هزینه شد
مدیرعامل بنیاد کرامت رضــوی افزود: یک 
میلیــارد تومــان در راســتای گل زدایی از 

انجیرســتان های بخش معمــوالن پلدختر 
هزینه شد و ۱۰۰ شغل در رفع مشکالت سیل 
زدگان در منطقه ایجاد شــد.  استادآقا گفت: 
مدارس زینبیه )س( و شهیده کائیدی پلدختر 
که در ســیل تخریب شده بود، توسط استان 
قدس بازسازی و مهرماه سال گذشته تحویل 
داده شــد و مدرســه ای در روستای محروم 
»چشمه شیرین« پلدختر احداث شده که ۱۵ 

شهریور امسال تحویل می شود.

احداث و بازسازی مدارس سیل زده
وی افزود: آســتان قدس رضوی برای ایجاد 
۵۰۰ شــغل در شهرهای پلدختر و معموالن 
حدود ۳۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده 
کــه در صورت نتیجه بخش بــودن این کار 
ادامه خواهد داشت. مدیرعامل بنیاد کرامت 
رضوی یادآور شــد: در سایت ۳۴ واحدی که 
امروز افتتاح شــد نیز هر یــک از واحدهای 
احداثی در مجموع مبلغ ۶۵ میلیون تومان از 
بنیاد مسکن وام بالعوض دریافت کردند، اما 
با توجه به متوقف شــدن این پروژه ها آستان 
قدس رضوی با ورود خود فعالیت آنها را آغاز 
کرد و امروز شاهد افتتاح و تحویل آن به مردم 
هستیم. استاد آقا گفت: از سوی آستان قدس 
رضوی به هر کدام از ۳۴ واحد احداثی سایت 
سیل زدگان روستای چم مهر یک تخته فرش 

اهدا می شود.

محیط زیست مهلت یک ماهه داد؛

آوار نخاله های ساختمانی بر سر لرستان 
معرفی ۴شهردار به مراجع قضایی

خدمات آستان قدس رضوی در مناطق سیل زده پلدختر مشهود است
احیای چم مهر مدیون گروه های جهادی

۳۴ واحد مسکونی در »چم مهر« افتتاح شد
اقدامات آستان قدس در پلدختر

 زودرس تریــن انجیر جهان اســت اما بعد 
از ســیالب و تخریب ایســتگاه پمپاژ آب، 
در جهنــم بی آبی گرفتار شــده و باغداران 
مجبور هستند آب را هر ساعت به مبلغ ۲.۵ 

میلیون تومان از پمپاژ دارها بخرند.
اســتان لرســتان با آب وهوای مناســب و 
رودهای پرآب و خاک حاصلخیز اســتعداد 
ویژه ای برای کشاورزی دارد به طوری که پایه 
اصلی اقتصاد مردم این استان را کشاورزی 

تشکیل می دهد.
این در حالی است که محصوالت کشاورزی 
و باغی شهرستان پلدختر در استان لرستان 
را بیــش از هر چیزی بانام »انجیر ســیاه« 
می شناســند، انجیری که به واسطه زودرس 
بــودن پیش از هر نوع انجیــری راهی بازار 
می شــود و خواهان زیادی در سراسر کشور 

و دنیا دارد.

تولید ۳۴ درصد انجیر سیاه کشور 
در پلدختر

این محصول در سطح وسیعی از شهرستان 
پلدختــر پرورش داده می شــود و عالوه بر 
ایجاد فرصت های اشتغال این شهرستان را 

مســتعد تبدیل به قطب صادرات انجیر به 
کشورهای مختلف دنیا کرده است.

بنا بر آمار ارائه شــده از سوی مسئوالن، ۳۴ 
درصد انجیر ســیاه آبی کشــور در لرستان 
تولید می شود و لرستان در پرورش و تولید 
انجیر سیاه در کشــور رکورددار است. این 
در حالی اســت که ۹۲ درصد این میوه در 

شهرستان پلدختر تولید می شود.
جای خالی یک تعاونــی با حضور باغداران 
انجیر پلدختر باعث شده تا همچنان دست 
دالالن از فرآیند بســته بندی و عرضه این 
محصول به بازار قطع نشود، صنایع تبدیلی 
و تکمیلــی انجیــر ســیاه در پلدختر باید 
راه اندازی و توسعه داده شود، موضوعی که 
همچنان در قطب تولید انجیر ســیاه کشور 

مغفول مانده است.

جهنم »بی آبی« برای میوه بهشتی
انجیر ســیاه پلدختر همچنان در گمنامی 
و بدون برند ویژه خود و از ســوی واســطه 
گران به بازارهــای داخلی و خارجی عرضه 
می شــود. همین امر موجب شــده تا سود 
تولید مرغوب تریــن و زود رس ترین انجیر 

ســیاه ایــران به جیــب باغــداران نرود و 
همچنان واسطه گران بهره بردار اصلی این 
میوه بهشتی باشــند. به مجموع مشکالت 
یاد شــده، باید بــی آبی در باغــات انجیر 
منطقه »زیودار« پلدختر را هم اضافه کرد، 
در سیالب ۹۸، ایســتگاه پمپاژ این منطقه 
تخریب شد و این در حالیست که تا کنون 
این ایستگاه پمپاژ برای آبرسانی به منطقه 
احداث نشده تا شاهد جهنم »بی آبی« برای 

میوه بهشتی انجیر پلدختر باشیم.

انتقاد باغداران از نبود صنایع 
بسته بندی

یکی از باغداران پلدختر که در حال برداشت 
محصول انجیر خود بود در سخنانی اظهار 
داشت: این محصول به گونه ای است که در 

گرمای هوا کیفیت و وزن آن باال می رود.
وی بــا بیان اینکه پر فروش ترین انجیر در 
کشــور، انجیر ســیاه پلدختر است تصریح 
کرد: به دلیل اینکه عملکرد ما در کاشــت 
محصول انجیــر مطلوب اســت، میانگین 
برداشــت محصول انجیر در هر هکتار ۳۵ 

تا ۴۰ تن است.

یکی دیگر از باغداران پلدختری با اشــاره 
به نبود صنایع بســته بنــدی و همچنین 
تعاونی هــای فروش بــرای محصول انجیر 
پلدختر، اظهار داشت: ما باید برای نگهداری 
محصول خود در شهرستان سردخانه داشته 

باشیم.

هر ساعت آب ۲.۵ میلیون تومان!
وی با تاکید بر اینکه انجیر یک میوه ضعیف 
است و نمی تواند برای رسیدن به بازار، زیاد 
بماند افــزود: همچنین تخریب ایســتگاه 
پمپاژ آب منطقه »زیودار« در ســیالب ۹۸ 
یکی دیگر از مشکالت باغداران این منطقه 

است.
این باغدار پلدختر ادامه داد: این امر بخشی 
از باغات انجیر منطقه را با چالش جدی کم 

آبی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه االن مجبور هســتیم که 
ساعتی ۲.۵ میلیون تومان آب برای آبیاری 
محصول خود از پمپاژ دارها خریداری کنیم 
گفت: محصول انجیر ما بــه دلیل بی آبی 

خشک می شود و بر روی زمین می ریزد.
این باغدار پلدختری تصریح کرد: مسئوالن 

جهاد کشــاورزی و همچنین امور آب باید 
پیگیر حل این مشــکل بی آبــی باغداران 

پلدختری باشند.

تأمین معاش ۲ هزار خانوار 
در خطر است

عســگری مدیر جهاد کشــاورزی پلدختر، 
میزان سطح زیر کشــت باغات انجیر این 
شهرستان را هزار و ۵۰۰ هکتار اعالم کرد 
و گفت: حدود ۳۴ درصد انجیر سیاه کشور 

در شهرستان پلدختر تولید می شود.
وی عنوان کرد: مجموع تولید انجیر ســیاه 
در لرستان و شهرستان پلدختر حدود ۱۸ 

هزار تن است.
مدیر جهاد کشاورزی پلدختر با بیان اینکه 
انجیــر ســیاه پلدختــر از بهترین کیفیت 
برخوردار اســت، افزود: تقریبًا در سال های 
گذشــته به کشــورهای اروپایی صادر می 

شده است.
عسگری با اشاره به اینکه میانگین برداشت 
انجیر در لرستان و شهرستان پلدختر بیش 
از ۱۴ تن در هر هکتار اســت بیان داشت: 
انجیر پلدختر، انجیر تقریبًا نوبر و نو رســی 

اســت و زودتر از بقیه کشورها مانند ترکیه 
وارد بازار می شود.

وی گفت: انجیر پلدختر، بازار 
پسندی بیشتری هم دارد

بنابر این گزارش، دو هزار خانوار ساکن در 
منطقه »زیــودار« پلدختر با جمعیتی بالغ 
بر شش هزار نفر از انجیر سیاه امرار معاش 
می کننــد و این در حالیســت که توجه به 
تأمین منابع آبی بــرای باغات این منطقه 
و همچنین توســعه صنایــع تبدیلی برای 
محصــول انجیر پلدختر و منطقه »زیودار« 

یک ضرورت به نظر می رسد.

مرغوب ترین انجیر سیاه سفیدبخت نشد

جهنم »بی آبی« برای میوه بهشتی/ هر ساعت آب ۲.۵ میلیون تومان!

 هما کریمیان
 خبرنگار فرهنگ لرستان

 محسن مهرابی
 خبرنگار فرهنگ لرستان
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فرماندار پلدختر گفت: تســریع در تکمیل 
دیوارهای حفاظتی رودخانه های شهرهای 
پلدختــر و معمــوالن و روســتای ایــن 
شهرستان با توجه به نزدیک شدن به فصل 
بارندگی ضروری است. به گزارش خبرنگار 
فرهنگ لرستان، حسن رضاییان  در جلسه 
شورای حفاظت از منابع آبی پلدختر اظهار 
داشــت: شهرستان ۸۲۷ موتور تلمبه دارد 
که اکثــر آنها متعلق به افراد کشــاورزی 
است که بنیه مالی آنچنانی ندارند و برای 

پیشبرد کار خود نیاز به کمک دارد.  
وی افــزود: با توجه به این که کشــاورزی 
در ســطوح کم وسعت شغل اصلی و منبع 
درآمد مردم منطقه اســت که در جریان 
ســیل دچار آسیب جدی شــدند نیاز به 
یــاری و کمــک دارند تــا بتوانند حداقل 

گازوئیل مورد نیاز موتور تلمبه های خود 
را تامین کنند. فرماندار پلدختر بیان کرد: 
کشاورزان آسیب دیده این شهرستان علی 
رغم خســارت جدی در ســیل تاکنون از 
سوی شرکت نفت ســوختی برای آنها در 
نظر گرفته نشــده که انتظــار می رود در 
ایــن زمینه با آنها همکاری شــود. وی به 
دایک هــای حفاظتی شهرســتان پلدختر 
اشــاره کرد و ادامه داد: احداث دیوارهای 

ساحلی که موجب حفاظت مردم در برابر 
سیالب ها می شــود به طور قطع موجب 
خوشــحالی مــردم و رفع دغدغــه آنان 
اســت که در این رابطه از ســوی دولت و 
شــهرداری ها کارهــای صــورت گرفته و 
اطمینان بخش بوده است. رضاییان  یادآور 
شد: دیدگاه این است که با توجه به بضاعت 
دولــت پیگیر و مصر بر تکمیل دایک های 
حفاظتی در شهرها و روستاهای شهرستان 
باشــیم. وی تاکید کرد: انتظار می رود در 
تکمیل دایک حفاظتی شــهر معموالن در 
راســتای تامین امنیت مردم و ســاکنان 
ســاحلی در برابر ســیل هــای احتمالی 
و رفــع خطر از آنها زیر نظر کارشناســان 
با کار علمی و تخصصی تســریع  شــود. 
فرماندار پلدختر برکار کارشناسی و علمی 
در احداث دیواره حفاظتی شهر معموالن 
تاکیــد کرد و گفت: با توجــه به رودخانه 
کشکان و وقوع ســیل در فصول بارندگی 

در پلدختر و معموالن دور از انتظار نیست 
و باید احــداث این دایک ها  به طور ویژه 
در اولویت کار قــرار گیرد. وی بر الیروبی 
رودخانه کشــکان تاکید کــرد و افزود: با 
توجه به ایــن که آب رودخانه کشــکان 
تــا ۶ هزار و ۵۰۰ میلیــون مترمکعب نیز 
می رســد به طور قطع ناخالصی ها و آورد 
زیادی در بستر رودخانه به جای می گذارد 
که برای جلوگیــری از بحران های آینده 

نیاز به الیروبی دارد. 
رضاییان یادآورشــد: پیمانــکاران باید در 
تکمیل پروژه ها به ویژه احداث دایک های 
حفاظتی کار عمرانی و کارشناسی شده و 
مطلوب را در دســتور کار خود قرار دهند 
که در غیــر این صورت باید پاســخگوی 
مردم باشیم. وی افزود: ایستگاه های پمپاژ  
شهرستان پلدختر نیز که در زندگی مردم 
توســعه منطقه می تواند تاثیر بســزایی 
داشته باشند با پیگیری های مسئوالن به 

ثمر بنشــیند تا در اثــرات آن  در زندگی 
مردم ساری و جاری شود. فرماندار پلدختر 
بر پیگیری مطالبات مــردم در زمینه آب 
تاکید کرد و گفت: مسئله منازل مسکونی 
مردم و ســایر اماکن  دولتی و ساختمان 
نیروی انتظامی که مماس با دیواره ساحلی 
شهر پلدخترقرار گرفتند و خیابان ساحلی  
سعی شود در جلسه آینده به صورت ریشه 
ای در چارچــوب قانون بــا احقاق حقوق 
مــردم و با توجه به نظر کارشناســان امر 
بر برطرف شود و تعیین تکلیف شود. وی  
افزود: دیواره های ساحلی شهر معموالن، 
روســتای مورانی و نظیر آن به خاطر رفع 
خطر از منازل مســکونی حاشیه رودخانه 
در بارندگی هــای آینده تکمیل شــود .  
رضاییان یادآورشــد: منابع آبی از آنجا که 
مربوط به نســل های آینده است، صیانت، 
حفاظت و مدیریت آن از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

مخابــرات  مدیــر 
منطقه لرســتان گفت: 
پاســخگویی بــه خط 
تلفنــی ۲۰۲۰ ایــالم 
بویــر  و کهگیلویــه و 
احمــد به این اســتان 
محول شده است. سید 
محمد قاســمی افزود: 

پاســخ دهی شماره ۲۰۲۰ توسط استان دوم برای 
نخستین بار در کشور انجام شده و لرستان تاکنون 
در این راســتا موفق عمل کرده اســت. وی اظهار 
داشــت: در این راستا چنانچه شهروندان ۲ استان 
ایالم و کهگیلویه و بویر با خط۲۰۲۰ تماس بگیرند، 
این تماس به لرســتان منتقل  و مشکل مشترکان 
به صورت تلفنی حل می شــود و در صورت لزوم، 
تماس به واحد خرابی تلفن مخابرات این اســتان 
ها انتقال می یابد. وی ادامه داد: رتبه لرســتان در 
ارزیابی عملکرد ۲۰۲۰ در رده ۲۵ تا ۳۰ کشور بوده 
اما در رصد هفته نوزدهم شــرکت مخابرات ایران 
در شــاخص » میانگین انتظار« به ۲ و در شاخص 
» سطح ســرویس« به چهارم کشور رسیده است. 
مدیرمخابرات منطقه لرســتان گفت: تعرفه هزینه  
تلفن  ثابت بسیار کمتر از سایر سرویس ها و حدود 
یک سیزدهم  تلفن همراه است بنابراین شهروندان 

باید بیشتر از این خدمات استفاده کنند. 

شــرکت  مدیرعامــل 
توزیــع برق لرســتان 
گفت: وسایل پرمصرف 
استفاده  شب  در  برقی 
نکنیم.. فریدون خودنیا 
خبرنگاران،  جمــع  در 
اظهار کرد: در ایام گرم 
سال این خواهش داریم 

که مردم صرفه جویی کنند و به صورت هم زمان از 
چند وسیله کاری استفاده نکنند.. وی تصریح کرد: 
مردم کولرهای گازی را بین ۲۴ تا ۲۶ درجه تنظیم 
کنند و در نهایت وســایل پرمصرف را در ســاعات 
۱۱ تــا ۱۷ بعدظهر اســتفاده نکنند و از ســاعت 
۱۱ شــب به بعد یا اوایل صبح از وسایل پرمصرف 
اســتفاده کنند تا فشاری به شــبکه وارد نشود و 
خاموشــی نداشته باشیم. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق لرستان خاطرنشان کرد: افزایش مصرف باعث 
سوختن فیوض، سوختن کابل ها و مشکالت فنی 
در ترانســفورماتور و تابلوها می شود که در نهایت 
باعث خاموشی ناخواسته خواهد شد انتظار می رود 
مــردم بهینه مصرف کرده و بــا پرداخت به موقع 
بهای برق شــرکت را کمک کنند. خودنیا با بیان 
اینکه رسانه ها می توانند در راستای فرهنگ سازی 
مصرف بهینه برق کمک کنید، افزود: بین ۶۵۰ تا 
۶۶۰ مگاوات در روز ســهمیه به ما داده می شود و 
باید ۵۰ مگاوات صرفه جویی شود چیزی معادل ۷ 
درصد باید صرفه جویی شــود یا اقداماتی را انجام 

دهیم که مصرف را کاهش دهد.

تعمیرات  عملیاتهــای 
خط تغذیه اصلی شــهر 
کوهدشــت و انشــعاب 
گازرسانی  جهت  گیری 
در   CNG جایــگاه  به 
کوتاهترین زمان ممکن 
با ایمنــی کامل و بدون 
قطع گاز مشترکین شهر 

کوهدشــت و روســتاهای تابعه انجام شد . مهندس 
کرم گودرزی مدیر عامل شــرکت گاز استان لرستان 
با اشــاره بــه اهمیت حفظ پایداری شــبکه گاز  در 
راستای ارایه خدمات مطلوب به مشترکین شرکت، 
اظهار داشــت: با بررســی دقیق، محاسبه میزان گاز 
ذخیره شــده در شبکه تغذیه و توزیع  و برنامه ریزی 
های انجام شــده جهت  مدیریت مصرف مشترکین 
و کاهش ریســک قطع جریان گاز مشــترکین شهر 
کوهدشت و روســتاهای تابعه مقرر گردید عملیات 
تعمیــرات خط تغذیــه اصلی کوهدشــت در محل 
انشعاب CNG بیگی زاده از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد 
روز ســه شــنبه مورخ ۲۱ مرداد ماه ۹۹ به مدت ۶ 
ســاعت انجام گیرد. مهندس گودرزی در ادامه گفت 
: از نــکات قابل توجه تعمیرات فوق  همکاری خوب 
تمامی اکیپهای عملیاتی شرکت بود که خوشبختانه  
با ثبت یــک رکورد، در کمتر از ۴ ســاعت و  بدون 
قطع گاز هیچ کدام از مشترکین شرکت، عملیاتهای 
تعمیرات خط تغذیه اصلی کوهدشت و انشعاب گیری 
جایگاه CNG بیگی زاده با رعایت کامل نکات ایمنی 
و اســتانداردهای الزم با موفقیت پایــان پذیرفت .

رعایــت  عــدم  کــرد:  تاکیــد  لرســتان  اســتاندار 
دستورالعمل های بهداشتی در رابطه با بیماری کرونا با 

مجازات همراه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در حاشیه 
جلســه ویدئو کنفرانس ســتاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا اظهار داشت: در جلسه امروز ستاد ملی مدیریت 
کرونا موضوعات مهمی در رابطــه با آئین نامه تعیین 
مجازات عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی مطرح 

و به تصویب رسید.
وی گفت: بر اساس این آئین نامه در صورت عدم رعایت 

نکات بهداشتی در ادارات و مراکز دولتی مجازات هایی 
از قبیل تذکر، کســر حقوق و حتی تا سه ماه انفصال 
از خدمت، اعالم و اختیــار اجرای آنها برعهده مدیران 

دستگاه های اجرایی گذاشته شده است.
استاندار لرســتان با اشــاره به اعمال مجازات تخطی 
اصناف از دســتورالعمل های بهداشتی، افزود: مشاهده 
هرگونه عــدم رعایت نکات بهداشــتی در اصناف نیز 
جرایمی مانند تذکر، عدم تمدید پروانه فعالیت و پلمپ 

را به دنبال خواهد داشت.
خادمــی در ادامــه بیان کــرد: چگونگــی برگزاری 

مراســم عزاداری محرم از دیگر موارد مطرح شــده در 
جلســه امروز بود که نهایتًا مقرر شد برای افرادی که 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت نکنند، مجازات هایی 

منظور شود.
وی موضوع نحوه پرداخت تسهیالت کرونا به متقاضیان 
را از مصوبات مهم جلسه عنوان کرد و گفت: با توجه به 
مصوبه ستاد ملی، متقاضیان دریافت تسهیالت مربوط 
به کرونا در صورتی که چک برگشــتی داشته باشند، 
مانعی در پرداخت تسهیالت نخواهند داشت و بانک ها 

موظف به همکاری در این رابطه هستند.

استاندار لرستان:

عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی با مجازات همراه خواهد بود
خبــــــر

مخابرات لرستان
 پاسخگوی ۲۰۲۰ استان های 

همجوار

وسایل پرمصرف برقی 
در شب استفاده نکنیم

ثبت رکورد عملیاتی با تالش 
شبانه روزی در گاز لرستان

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: مقرر 
شــده که سهم ۲۵ درصد اســتخدام فرزندان شهدا 
و جانبــازان باالی ۷۰ درصد در آزمون اســتخدامی 

شهریور ماه دیده شود.
بــه گــزارش خبرنگار مهر، ســعید اوحــدی امروز 
پنجشنبه در شورای اداری لرستان با اشاره به جایگاه 
بنیاد شــهید اظهار داشت: در آموزه های دینی، آیات 
و روایات بر موضوع خدمت به جامعه همیشــه تاکید 

شده است.
وی با بیــان اینکه خدمت، توفیق باالیی اســت که 
نصیب مســئوالن می شــود؛ عنوان کرد: جانبازان و 
شهدا با خدا معامله کردند، خانواده شهدا، آزادگان و 
ایثارگران همه هســتی و زندگی خود را برای انقالب 

و نظام عطا کرده اند.

عقب ماندگی در استیفای حق جامعه 
ایثارگری

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با تاکید بر 
اینکه با مسائل مادی نمی توان خدمات و رشادت های 

شــهدا، جانبازان و خانواده شهدا و… را جبران کرد، 
گفت: شهدا بر اعمال ما ناظر هستند.

اوحدی بــا بیان اینکه در این جایــگاه مقدس بنیاد 
شــهید رویکرد ما باید مدیریت جهادی باشد چرا که 
بــه جهادگران خدمت می کنیم، گفــت: طی دو ماه 
گذشته به هفت استان سفر کرده ایم و اعتقاد ما این 
است مشــکالت جامعه ایثارگری و خانواده شهدا در 

مرکز حل نمی شود.
وی با اشــاره به اینکه عقب ماندگی ما در اســتیفای 
حق جامعه ایثارگری کم نیســت، افــزود: اگر امروز 
می خواهیم با عزت از مســیر عبور کنیم هیچ راهی 

غیر از مسیر ایثار و شهادت نیست.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با تاکید بر 
وحدت، همدلی و انســجام و تاسی از فرهنگ ایثار و 
شهادت عنوان کرد: مأموریت اصلی ما ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت است.
به جامعه ایثارگری کشــور این قول را می دهیم که 
اصالحیــه ماده ۲۱ و تبدیل وضعیت شــغلی آنها را 

امسال به پایان برسانیم

اوحدی با اشــاره به اینکه امسال به جامعه ایثارگری 
کشــور این قول را می دهیم که اصالحیه ماده ۲۱ و 
تبدیل وضعیت شغلی آنها را به پایان برسانیم، گفت: 
همچنین بر اساس برنامه ششم توسعه فرزندان شهدا 
و جانبــازان باالی ۷۰ درصد باید اســتخدام دولتی 

شوند.
وی گفت: در این راستا با جلساتی که با معاون رئیس 

جمهور داشــته ایم مقرر شــده که سهم ۲۵ درصد 
استخدام فرزندان شهدا و جانبازان باالی ۷۰ درصد 

در آزمون استخدامی شهریور ماه دیده شود.
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران کشــور افزود: 
بالفاصله بعد از این آزمون، آزمون اختصاصی جامعه 
ایثارگری را برای استخدام فرزندان شهدا و جانبازان 
باالی ۷۰ درصد برگزار و زمینه ایجاد اشتغال آنها را 

فراهم خواهیم کرد.

تا پایان سال ۳۰ هزار واحد مسکونی برای 
جامعه ایثارگری تأمین می شود

اوحدی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به 
تأمین مســکن جامعه ایثارگران و شهدا عنوان کرد: 
با تفاهمی که با وزیر راه داشته ایم زمینه تأمین ۲۰ 
هزار واحد مسکن با در نظر گرفتن سه هزار واحد در 

لرستان فراهم شده است.
وی گفت: بر اســاس برنامه ریــزی صورت گرفته، تا 
پایان ســال ۳۰ هزار واحد بــرای جامعه ایثارگری و 

شهدا کشور تأمین می شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور مطرح کرد:

سهم ۲۵ درصدی خانواده شهدا در استخدام شهریورماه لحاظ می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با 
اشــاره به کمبود اعتبار برای پروژه دیواره 
پروژه  ســاحلی معموالن، آخرین وضعیت 
ایســتگاه های پمپاژ آب را اعــالم کرد. به 
گزارش خبرنگار مهر، داریوش حســن نژاد 
در جلســه شــورای حفاظت از منابع آب 
شهرســتان پلدختر اظهار داشــت: ردیف 
بودجه برای اجرای ســد »چولهول« لحاظ 
شــده و ســد »بن الر« نیز مجــوز انجام 
مطالعــات مقدماتی آن صادر شــده که در 
نخستین فرصت مطالعات این پروژه توسط 

آب منطقه ای لرستان آغاز خواهد شد.

اختصاص ۴۹ میلیارد به مناطق 
سیل زده پلدختر

وی افــزود: بیش از ۴۹ میلیــارد تومان از 

اعتبارات ۹۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی 
سیالب به این شرکت در استان به مناطق 
ســیل زده شهرســتان پلدختــر اختصاص 
پیدا کرد. مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
لرســتان گفت: ۲۲ میلیــارد تومان برای 
الیروبی رودخانه های شهرســتان پلدختر، 
چهار میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومان به 
ایســتگاه های پمپاژ »جایدر« و »چم مهر« 
و ۲ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان به 
شهرستان  این  هیدرومتری  ایســتگاه های 
اختصاص یافته که جذب شده است. حسن 
نژاد افزود: ۹۸۰ میلیون تومان به تعمیرات 
پمپ هــا، الکتروموتورهــا و تابلوهای برق 
ایســتگاه پمپاژ »چم مهر« قرار داد شــده 
که این تجهیزات تا پایان خردادماه تحویل 

پیمانکار پروژه می شود.

تشریح وضعیت ایستگاههای 
پمپاژ آب

وی یادآور شد: برای احداث مجدد ایستگاه 
پمپــاژ »بان بــازه« و »چم مهــر« که در 
جریان ســیل از بین رفت مبلغ ۱۷ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیــون تومــان با پیمانــکار عقد 
قرار داد شــده است. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای لرســتان افزود: این پروژه با ۸۰ 
درصد پیشرفت کف سازی زیرساخت آماده 

نصب ســوله شده و تابلوهای برق، ترانس و 
کابل های برق آن خریداری شده که شامل 
۳۰ درصد پیشــرفت فیزیکی است. حسن 
نــژاد با بیان اینکه تکمیل پروژه آبرســانی 
»چــم مهر« ۳۰ میلیارد تومــان نیاز دارد، 
گفت: برای احداث شــبکه فرعی این پروژه 
مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عقد 
قرارداد شــده اســت. وی به پروژه ایستگاه 
»واشــیان« پلدختر اشــاره کــرد و افزود: 
الکترو پمپ های این ایســتگاه با ۴۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی در حال تعمیر اســت و 
با مبلغ یــک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
پس از عقد قرارداد بــا پیمانکار تمام لوازم 
آســیب دیده آن از گل و الی سیل بیرون 
کشیده، سامان دهی و در حال تعمیر است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با 
بیان اینکه تکمیل ایستگاه پمپاژ »واشیان« 
۶۰ میلیارد تومان اعتبــار نیاز دارد، یادآور 
شد: مبلغ ۸.۷ میلیارد تومان طی قراردادی 
برای شــبکه آبیاری این ایستگاه اختصاص 
داده شده و پیمانکار آن مشغول کار است. 
حسن نژاد به ایســتگاه پمپاژ »چم حیدر« 
اشــاره کرد و افــزود: این ایســتگاه هزار و 
۸۰۰ هکتار زمین های کشاورزی را پوشش 
می دهد که شــبکه های اصلی و فرعی آن 
آماده بهره برداری شــده است و دریچه های 

آبگیــر آن با ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
و بــا یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومان 
تهیه و نصب شــده اســت. وی گفت: مبلغ 
یــک میلیارد و ۳۰۰ میلیــون تومان برای 
اصالحــات و تعمیرات، بازرســی و تعمیر 
پمپ ها و الکتروموتورهای ایســتگاه پمپاژ 
»چم حیدر« هزینه شــده و طی قراردادی 
به کارخانه ارسال شدند. مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای لرستان افزود: ایستگاه »چم 
حیدر« ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 
پیمانکار اصلی آن با مبلغ ۶ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان در حال فعالیت است. حسن 
نژاد با بیان اینکه ایســتگاه پمپاژ »جایدر« 
مبلــغ ۷۰ میلیارد تومان دیگــر نیاز دارد، 
یادآور شد: مبلغ چهار میلیارد تومان قرارداد 
بــرای خرید لوله برای این ایســتگاه پمپاژ 
منعقد شده و ۱۲ میلیارد تومان از اعتبارات 

ملی امسال به این پروژه اختصاص یافت.

کمبود اعتبار برای پروژه دیواره 
ساحلی معموالن

وی افزود: بــه طور کلی هزار و ۸۹ میلیارد 
تومان خسارت در جریان سیالب های سال 
گذشــته به تأسیســات آبی استان لرستان 
در ۱۱۰ نقطه وارد شــده کــه از این تعداد 
۵۱ نقطــه اضطراری و احــداث آنها ۴۰۰ 

میلیارد تومان نیاز دارد. مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای لرســتان افزود: حدود ۲۰۰ 
میلیارد تومــان اعتبار برای ایمن ســازی 
و تکمیل یکســری پروژه های آبی اســتان 
در برابر ســیالب های آینده و جلوگیری از 
خسارات مجدد، نیاز است. حسن نژاد بیان 
داشــت: در روســتاهای »مورانی«، »کیان 
آبــاد«، »تیمورآباد«، »گل گل«، »دمرود«، 
»زورانتــل« و »چــم گــرداب« رودخانه 
کشکان ساماندهی شــده و مابقی نقاط با 
جذب اعتبارات در حال فعالیت اســت. وی 
به پروژه دیواره ســاحلی شــهر معموالن 
اشاره کرد و یادآور شــد: تأمین اعتبار این 
پروژه از ردیف اعتبارات اســتانی است که 
متأســفانه کافی نبــوده و پیمانکار آن ۷.۵ 
میلیارد از شــرکت آب منطقه ای لرســتان 
طلب دارد و برای انعقاد قرارداد جدید نیاز 
به ردیف بودجه اســت. مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای لرســتان گفت: در عین حال 
اگر این پروژه تکمیل نشود و به بهره برداری 
نرسد در آینده مشکالتی ایجاد می شود، بر 
این اساس آب منطقه ای با استاندار لرستان 
و نماینده مجلس هماهنگی های انجام داده 
و مبلغ یک میلیــارد تومان برای این پروژه 
از ردیف منابع در اختیار آب لحاظ شد که 
عقد قرارداد با پیمانکار در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان مطرح کرد؛
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محمد عزیزی شــهردار معمــوالن در گفت و گو 
با خبرنگار فرهنگ لرســتان به تشــریح  عملکرد 
و پروژه های در دســت اقدام این شــهرداری در 

پساسیل پرداخت.
وی گفــت: شــهرداری معمــوالن در این مدت  
پروژه های بهســازی معابر، اقــدام به خاکبرداری، 
زیرســازی، جدول گذاری و آســفالت خیابان ها و 

کوچه های سطح این  شهر کرده است.
شــهردار معموالن گفت:  همچنین طی این مدت 
شــهرداری معموالن خیابــان ۱۶ متری محدوده 
سایت ۲۳ هکتاری را ایمن سازی ترانشه مشرف به 
کوچه های نیلوفر ۱ ، ۲ و ۳ را انجام داده است. وی 
افزود: ترانشه برداری و رفع خطر رانش از خیابان 
زیتون، اجرای جدول یک طرفه در ورودی جنوبی 
شهر معموالن و اصالح هندسی تقاطع شریعتی به 

خیابان ولیعصر)عج( این شهر از دیگر  پروژه های 
عمرانی شهرداری در پساسیل می باشد .

شــهردار معموالن گفــت:  28میلیــارد و ۸۰۰ 
میلیون ریال هزینه پروژه های بهسازی  معابر شهر 

معموالن شده است.
 وی به آســفالت معابر شــهری معموالن توسط 
شــهرداری اشــاره کرد و افزود: این شهرداری در 
پساســیل  چهار خیابان، چهار بوستان و چندین 
کوچه را با اســتفاده از کمک سازمان شهرداری ها 

از محل قیر یارانه آسفالت کرده است.
عزیزی یادآورشد: پیاده رو ســازی، ترمیم بتن و 
پــل ورودی از محل منابع داخلی و جرائم از دیگر 
اقدام های شــهرداری معمــوالن در این مدت می 

باشد. 
وی افزود: ســه خیابــان معلم ،شــورا و طالقانی 
شــهر معموالن احداث، ترمیــم ، جمع و هدایت 
آبهای ســطحی آن  در سال مالی 1398  از سوی 
شهرداری با هزینه 6 میلیارد ریال انجام شده است.

شــهردار معموالن گفت: این شــهرداری طی این 
مدت به تجهیز غســالخانه در گلزار شــهدای این 

شهر با هزینه سه میلیارد ریال اقدام کرده است.
وی افــزود: احداث قســمت دوم پــارک مادر و 

ساماندهی آبشار تونل از دیگر اقدام های شهرداری 
معموالن در حوزه توسعه فضای سبز و ساماندهی 
ورودی های شــهر با اعتبار چهار میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون ریال می باشد .

عزیزی یادآورشد:  راه اندازی مجدد ایستگاه پمپاژ 
پس از ســیالب و خرید لوله اتصاالت ، تاسیسات 
و تجهیزات مورد نیاز ایســتگاه پمپاژ فضای سبز 
از اقدام های شــهرداری معموالن طی این مدت 

است .
وی به پروژه های عمرانی در دســت احداث شهر 
معموالن اشــاره کرد و افزود: بهســازی آسفالت 
معابرخیابــان های زیتون 10متــری،  ۱۶ متری،  
مطهری ، کوچه نیلوفر ۹ و زیرسازی فرعی خیابان 
پاسداران از پروژه های در دست احداث  شهر داری 

این شهر می باشد.
شهردار معموالن گفت: ساماندهی ورودی شمالی 
شهر ،آبشار تونل، بهسازی کانال ، جمع آوری آب 
های سطحی،  پوشش کانال بوستان هفت،  اجرای 
پل بتنی، احداث معبر روی کانال در خیابان شورا 
و جدول گذاری خیابان های طالقانی و شریعتی از 
دیگر پروژه های عمرانی در دست احداث شهرداری 

معموالن می باشد.
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نماینــده ولی فقیه در لرســتان با تاکیــد بر ضرورت 
همدلی رســانه های استان، به تشــریح ویژگی های 

خبرنگاران در تراز انقالب پرداخت. 
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االســالم سید احمد 
رضا شــاهرخی در دیدار با خبرنگاران در سخنانی با 
تاکید بر اینکه شایســته است که خبرنگاران جایگاه 
رفیــع و منزلت خــود را قدر بدانند اظهار داشــت: 
خبرنگاران و رســانه ها دیده بان بصیر و آگاه مردم و 

انقالب اسالمی هستند.

نقش رسانه ها در سوق دادن به افکار عمومی
وی بــا بیــان اینکه خیلــی از لحظه هــای فراموش 
نشدنی، تأثیر گذار در سرنوشت یک ملت و… توسط 
خبرنگاران به ثبت رسیده است گفت: خبرنگاران در 

سوق دادن به افکار عمومی تأثیر گذار هستند.

تشریح ویژگی های رسانه های در تراز انقالب
وی با بیان اینکه رسانه ها و خبرنگاران در تحقق امور 
یاد شده تأثیر بســزایی دارند و بدون حضور رسانه ها 
و خبرنگاران رســیدن به این امور امکان پذیر نیست، 
افزود: رســانه های در تراز انقالب اسالمی باید دارای 
ویژگی های مختلفی باشــند که یکی از آنها این بوده 
کــه آرمان هــا و اهداف انقالب اســالمی را به خوبی 

بشناسند.

ضرورت همدلی رسانه های لرستان
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود بــا تاکید بر 
ضرورت توجه به روحیه همدلی و وحدت در استان، 
بیان داشــت: از اختالف چیزی عاید استان نمی شود، 
فرهیختگان، برجســتگان، نخبگان و خبرنگاران باید 
مســائل خود را با گفتگو حل کنند. نماینده ولی فقیه 
در لرستان با بیان اینکه اگر قشر فرهیخته و برجسته 
خبرنگاران نتوانند مســائل خود را با هم حل و فصل 
کننــد پس چه کســی باید آنها را حــل کند، افزود: 
انتظاری که از جامعه خبرنگاران وجود دارد این است 

که یک صدا از استان بلند شود.
نماینده ولی فقیه در لرســتان با اشــاره به استفاده از 
ظرفیت رســانه ها در حوزه های مختلف استان افزود: 
در این راســتا رســمًا اعالم می کنم که از تجربیات و 
پژوهش های همــه فرزانگان حوزه و دانشــگاه، اهل 

مهارت و… استفاده خواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان مطرح کرد؛نماینده ولی فقیه در لرستان مطرح کرد؛

ضرورت همدلی رسانه های لرستان/ ویژگی های خبرنگاران در تراز انقالب
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