
آیت اهلل میرعمادی در پلدختر مطرح کرد:

مسئوالن برای درد دل مردم
 حرمت قائل شوند
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مدیر مخابرات منطقه لرستان:

۵۰ میلیارد تومان
 برای ارتباطات الیگودرز 

هزینه شده است

نماینده مردم پلدختر در مجلس مطرح کرد:

لزوم احداث سدهای چولهول
 و بن الر برای جلوگیری از 

سیالب در پلدختر
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امام جمعه پلدختر: 

مسئوالن پیگیر بازسازی 

مدارس آسیب دیده از 

سیل باشند

استاندار لرستان:

۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار 
به لرستان اختصاص یافت
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حال و هوای سیل زدگان چادرنشین
لرستان در گرمای این روزها

مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر 
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 امــام جمعــه پلدختر گفت: مســئوالن 
آموزش و پرورش پیگیر بازسازی مدارس 
تخریب شــده از ســیل باشــند تا دانش 

آموزان مهرماه مشکلی نداشته باشند.
لرســتان،  فرهنگ  به گــزارش خبرنگار 
حجت االسالم سیدمحســن موسوی در 
خطبه های نمــاز جمعه پلدختــر اظهار 
داشــت: حدود ۱۹ باب مدرسه در جریان 
وقوع سیل در شهرستان پلدختر تخریب 
شــده یا به حدی آســیب دیده که قابل 
استفاده نیست و خیران مدرسه ساز پای 
کار آمدنــد و امکانات احداث این مدارس 

وجود دارد.
وی افزود: انتظار می رود مسئوالن آموزش 
و پرورش بازســازی مدارس تخریب شده 
که از یک مــاه پیش برخی از آنها کلنگ 

زنی شــده را پیگیری نمایند که این امر 
مطالبه همــه مردم اســت و اولیا دانش 
آموزان نگران آینده فرزندان خود هستند.
امــام جمعــه پلدختر گفت: مســئوالن 
آمــوزش و پرورش مصاحبــه ندهند که 
مدرســه ها تا مهر ماه آماده نمی شــود و 
مردم را نا امید نکنند بلکه از وجود خیران 
که پای کار هســتند استفاده و فرصت را 

غنیمت بشمارند.

وی با گرامیداشــت سی و نهمین سالروز 
تأســیس شــورای نگهبان قانون اساسی 
افزود: شورای نگهبان چشم تیزبین نظام، 
خارچشم دشمنان که ضامن جمهوریت، 

اسالمیت قوانین و حافظ قانون است.
وی با بیــان اینکه دشــمنان با حمالت 
هدفمند به دنبال تضعیف شورای نگهبان 
هستند افزود: گاهی اوقات دشمنان وقتی 
دستشــان از ضربه زدن به نظــام کوتاه 
می شود به ارکان و قداست شورای نگهبان 
حملــه می کنند و آن را به اســتبدادی و 

دیکتاتوری متهم می کنند.
امام جمعه پلدختر گفــت: امروز ۶ فقیه 
عادل را مقام معظــم رهبری تعیین و ۶ 
حقوق دان را نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی که با یک واسطه انتخاب مردم 
هستند تعیین کردند که به آنها اطمینان 
داریــم و از دســتاوردهای نظام و انقالب 

صیانت می کنند.

عملیات اجرایی بازســازی اساسی شبکه های 
توزیع برق تخریب شــده در ســیل پلدختر با 

حضور وزیر نیرو آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهــر، در آیینی با حضور 
رضا اردکانیان وزیر نیرو، سید موسی خادمی 
استاندار لرســتان، نمایندگان مردم پلدختر و 
کوهدشت در مجلس شورای اسالمی، فرماندار 
پلدختر، مدیران شرکت توزیع برق، آب منطقه 
ای و جمعی از مدیران اســتانی و شهرستانی 
و مردم روســتا عملیــات اجرایی بازســازی 
شــبکه های توزیع برق تخریب شده در سیل 
پلدختر در روستای بابازید این شهرستان آغاز 

شد.
مدیرعامل توزیع برق اســتان لرستان در این 
آیین گفت: هشت پروژه در راستای رفع ضعف 
ولتاژ مناطق گرمســیری پلدختر پس از سیل 

در دستور کار قرار گرفت.
فریدون خودنیا اظهار داشــت: این پروژه ها، 
پروژه هــای مهــم و حیاتی برای شهرســتان 
پلدختر هســتند که ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار 
توسط شــرکت توانیر با هماهنگی استانداری 

لرستان و شــرکت های توزیع برق استان های 
لرســتان و مرکزی به عنوان استان معین راه 

انداری می شوند.
وی افــزود: از خدمات موثــر راه اندازی این 
پروژه هــا در کوتاه مدت، میــان مدت و بلند 
مــدت به شهرســتان پلدختر این اســت که 
مقاومت زیر ساخت برق در مقابل آسیب های 

سیل افزایش می یابد.
مدیرعامل توزیع برق اســتان لرســتان گفت: 
پروژه های کوتاه مدت و فوری که قبل از پیک 
بار سال جاری به بهره برداری می رسند شامل 

احداث شبکه فشار متوسط از روستای بابازید 
تا منطقه واشــیان به طول هشــت کیلومتر، 
اصالح و بازســازی شــبکه فشــار متوسط از 
روستای افرینه تا روستای چم شهران به طول 

۱۰.۵ کیلومتر است.
خودنیا افزود: همچنین اصالح شــبکه فشــار 
متوســط از شــهر معمــوالن تا آرامســتان 
)امامزاده( به طول سه و نیم کیلومتر و احداث 
۶ کیلومتر شــبکه فشار متوســط از روستای 
مالوی تا پیچ بابابهرام از پروژه های کوتاه مدت 

و فوری هستند.
 وی خاطرنشــان کرد: احداث خط ۲ مداره از 
پست پلدختر یک )بابازید( تا شهر پلدختر به 
طــول ۱۲ کیلومتر با دکل های فلزی و اصالح 
۷۵ نقطه عبور عرضی شبکه متوسط رودخانه 
کشکان پروژه هایی هســتند که تا پایان سال 
جــاری و قبل از فصل گرمای ســال آینده به 

بهره برداری خواهند رسید.
مدیرعامــل توزیع برق اســتان لرســتان به 
پروژه های دراز مدت در شهرســتان پلدختر 
اشاره کرد و افزود: احداث هفت کیلومتر شبکه 
فشار متوســط از منطقه تنگ تیر تا روستای 
قالبی و ۶ کیلومتر شــبکه فشــار متوسط از 
روستای سراب ناوکش تا ویسیان پروژه هایی 
هستند که جهت تامین برق پایدار طی ۲ سال 

انجام خواهد شد.

بسیاری از سیل زدگان پلدختری این روزها 
را در هوای گرم و طاقت فرســا در زیر چادر 
می گذراننــد و از مســؤوالن انتظار دارند با 
درک درست مشــکالت در جهت رفع آنها 
اقدام اساســی انجــام داده و تأکیدات مقام 
معظم رهبری مبنی بر توجه به سیل زده ها 

را در دستور کار قرار دهند.
به گــزارش خبرگزاری فــارس از پلدختر، 
ســیل پدیده و مهمــان ناخوانده ای بود که 
پلدختریها هیچ گاه در بهــار ۹۸ انتظار آن 
را نداشــتند. رخدادی طبیعــی که در روز 
طبیعت همه را از منزل به دل کوه کشــاند، 
گرچه به اراده خداوند سبحان سیلی با این 
حجم و عظمت، تلفات جانی بســیار ناچیز 
داشــت اما مشکالت مردم سیل زده پلدختر 
هر روز که می گذرد، کم که نمی شود هیچ، 

به آن افزوده می شود.
مردمی که زندگی چندین و چندساله خود 
را از دســت داده اند و باید زندگی را از صفر 
شروع کنند، از طرفی گردوخاکی که هر روز 
از گل والی برجای مانده از ســیل در کوچه 
و معابــر پلدختر با انبوهــی از آلودگی بلند 
می شود، سالمت جسم و حجم مشکالت و 
آوارگی ســالمت روحی و روانی مردم را به 

خطر انداخته است.
اکنــون مــردم ســیل زده پلدختــر دل به 
تأکیدات رهبری مبنی بر توجه مســووالن 
به ســیل زدگان خوش کرده انــد تا به بوته 
فراموشی سپرده نشوند. برای جویا شدن از 
احوال مردم سیل زده پلدختر ابتدا به سراغ 
ســیل زدگانی رفتیم که به ناچــار با وجود 
گرمای ۵۰ درجه زیر چادر شب را به روز و 

روز را به شب می رسانند.
ســه مرد روی زیلویی جلوی چادر نشسته 
بودنــد و آن طــرف در زیر چــادر یکی از 
خانم ها با گاز پیک نیک مشــغول درســت 
کردن شــام خانواده بود و چند تا از خانم ها 
نیز روی چمن ها نشسته بودند؛ در این میان 
یکی از مردها از روی زیلو بلند شد و نزدیک 

آمد تا مصاحبه کند.

زندگی زیر چادر در گرمای 
طاقت فرسا

او که خــود را روح اله زیــدی معرفی کرد 
در گفتگو با خبرنگار فارس، اظهار داشــت: 
خودم و فرزندانم بر اثر سیل ۱۲ فروردین ماه 

۹۸ خانه کاشــانه و تمام اســباب و اثاثیه 
زندگیمان را از دســت داده ایم، زیر چادرها 
بــا وجود گرمــای زیاد به ســختی زندگی 
می کنیم و کســی به مشــکالت ما توجه و 
رسیدگی نمی کند و تنها کمک جزئی برخی 

خیرین است که به ما می رسد.
وارد کمپ والیت شــدیم؛ محل اســکان و 
چادرهای برخی ســیل زدگان شهر پلدختر 
که داخل پارک والیت شهر چادر برپا کرده 
و زندگــی را بــا هزاران ســختی به جریان 

انداخته اند.
وی با انگشــت دست ســایر چادرها و افراد 
ســیل زده را نشــان داد و افزود: این مردها 
همه مستأجر بودند که تمام وسایل و لوازم 
زندگی آنها در جریان ســیل از بین رفته و 
برخی هــا نیز با وام ازدواج کــه آن را هنوز 
پس نداده اند. زندگی را چند ســالی بود راه 
انداخته بودند که طعمه ســیل شد و اکنون 
هیچی ندارند اما چون مستأجر بودند دولت 
می گوید شما فرعی هستید و چیزی به شما 

تعلق نمی گیرد.
زیدی افزود: برخی ســیل زده ها نیز چندین 
زندگی  یــک ســاختمان  خانــواده داخل 
می کردنــد که تحت تأثیر ســیل همه چیز 
خود را از دســت داده و اکنون مســئوالن 
می گویند تسهیالت تنها به یکی از خانواده ها 
یا صاحب خانه تعلق می گیرد، آیا مابقی آنها 
وسیله زندگی نداشتند، انتظار می رود دولت 
به وعده هایی که به سیل زدگان پلدختر داده 

عمل کند.

دولت به فکر مستاجرین سیل زده 
باشد

 یکی از زنان ســیل زده در کمپ والیت در 
حالــی که بچه مریض خود را بغل کرده بود 
گفت: من مستأجر بودم سیل فروردین ۹۸ 
تمام اسباب و اثاثیه مرا با خود برده و اکنون 
با وجود این شرایط گرانی اجاره خانه و رهن 
و شوهر بیکار توان اجاره کردن خانه ندارم.

شــکوفه طوالبی به خبرنــگار فارس گفت: 
بچه ام مدت ها اســت مریض شده، یخچالی 
بــرای نگهداری دارو نداریــم و هر روز باید 
داروی تازه تهیه کنیــم؛ برخی از کودکان 
سیل زده های این کمپ نیز در بیمارستان به 
دلیل گرمازدگی و دالیل دیگر مریض شده 

و در بیمارستان بستری هستند.

وی ادامه داد: هیچی نداریم حتی لباس های 
تنمان نیز دیگران بــه ما دادند حمام برای 
نظافــت نداریم و از دســت حیوانات موذی 
امنیت نداریم دیگر توان این وضعیت برای 
ما بسیار سخت است، انتظار می رود دولت ما 
را رها نکند و به ویژه به وضعیت سیل زدگان 
مســتأجرهایی که زندگی خود را از دست 
داده و به هر ارگان مراجعه می کنند دســت 

رد به سینه آن ها می زنند رسیدگی کنند.
 یکی دیگــر از ســیل زدگان کمپ والیت 
پلدختر گفت: ۲ سال است عروسی کردم و 
پیش پدر شــوهرم زندگی می کنم که سیل 
آمد و تمام اســباب و اثاثیه و حتی ماشین 
ما را با خود برد و االن هیچ درآمدی نداریم 
و هرجــا مراجعه می کنیم می گویند شــما 
خانواده فرعی هستید و چیزی به شما تعلق 

نمی گیرد.
شــکوفه غالمــی در گفت وگو بــا خبرنگار 
فارس اظهار داشــت: ما اکنون با وجود این 
شــرایط سخت که کسی به داد ما نمی رسد 
بــه بیماری های مختلف روحی و جســمی 
مبتال شده ایم، انتظار می رود با توجه به آغاز 
فصل تابستان و گرمای زیاد حداقل دولت تا 
روبه راه شدن وضعیت بی خانمانی ما به جای 
چادر کانکسدر اختیار سیل زده ها قرار دهد.

مسکن مهمترین مشکل سیل زدگان
یکی از ســیل زدگان بخــش غربی منطقه 
سازمانی های شــهر پلدختر گفت: شهروند 
بازنشسته فرهنگی هستم، منزل  پلدختری 
مســکونی ام در ۲ طبقه که به همراه پســر 
متأهلم بــا خانواده در آن زندگی می کردیم 

در جریان وقوع ســیل فروردین ۹۸ به طور 
کامــل تخریــب شــده و تنهــا زمین آن 

باقی مانده است.
یداهلل جودکی نژاد با دســت زمین ر جای 
مانده از منزل مسکونی اش را به ما نشان داد 
و در گفت وگو با خبرنگار فارس در پلدختر 
مشکل اصلی سیل زدگان را مسکن دانست 
و اظهار داشــت: با وجود از بین رفتن تمام 
اسباب و اثاثیه سیل زدگان اما اکنون مشکل 

اصلی آنها تهیه مسکن و سرپناه است.
یکی دیگــر از ســیل زدگان پلدختر گفت: 
ســاختمان دو طبقــه ام کــه آن را به یک 
میلیــارد تومان نمی دادم و تنها یک ســال 
اســت پس از احداث در آن زندگی کرده ام 
به طور کامل در جریان ســیل از بین رفته و 
فرو ریخته و جهیزیه دختر و پسرم را آب با 

خود برده است.

تسهیالت اعطایی کفاف نمی دهد
وی که خود را روح اهلل پورنصیر معرفی کرد 
در گفت وگو با خبرنــگار فارس عنوان کرد: 
تمام درآمد و نتیجه زحمات ۶۰ ســاله ام را 
صرف ساختن این ســاختمان کردم که در 
جریان وقوع ســیل از بین رفت و اکنون با 
حقوق ناچیز بازنشستگی و فرزندان تحصیل 
کرده بیکار توان احداث دوباره آن را ندارم و 
تسهیالتی که دولت قرار است در اختیار ما 
برای ســاختن خانه های مسکونی قرار دهد 

به هیچ عنوان کفاف نمی دهد.
وی یادآور شــد: انتظار مــی رود با توجه به 
مســئوالن  رهبری  معظم  مقــام  تأکیدات 
بــه داد مردم ســیل زده پلدختر برســند و 

دولت با وجود شــرایط سخت سیل زدگان، 
گرانــی، تورم و مشــکالت زیاد بــا هزینه 
خودش ســاختمان های ما را احداث کند و 
تحویل بدهد یا اینکه به اندازه کافی مصالح 
ساختمانی برای احداث ساختمان مسکونی 
در اختیار سیل زدگان قرار دهد تا بتوانیم به 

زندگی عادی برگردیم.
جانبــاز ۷۰ درصــد ســیل زده پلدختری 
در حالی شــرح حال خود را بــا ما در میان 
گذاشــت که روی ویلچر بــر کار کارگران 

منزلش نظارت می کرد.
علیرضا حســین زاده  به خبرنــگار فارس 
گفت: منــزل مســکونی ام در جریان وقوع 
سیل آســیب جدی دیده، ماشــین و تمام 
وسایل زندگی ام از بین رفته و به هیچ عنوان 
نه تنها من بلکه تمام مردم سیل زده پلدختر 
توان جبران انبوه خسارات ناشی از سیل را 
نداریم و با توجه به گرانی مصالح ساختمانی 
مبلغ تسهیالت دریافتی از بانک بسیار ناچیز 

بوده و کفاف نمی دهد.

نظارت بیشتر شود
وی خاطرنشان کرد: تورم و گرانی در شرایط 
سخت سیل زدگان در پلدختر بیداد می کند 
و هر روز قیمت مصالح ساختمانی نسبت به 
روز قبل افزایــش پیدا می کند با این وجود 

نظارتی نیست.
حســین زاده افزود: مردم پل دختر مردمی 
ضعیف هســتند که زندگی و معیشت آنها 
وابســته به کشاورزی اســت، اما متأسفانه 
کشــاورزی آنها بر اثر وقوع ســیل آسیب 
جدی دیــده و این مردم نیــاز به کمک و 

حمایت دارند.
وی خاطرنشــان کرد: مــواد غذایی مانند 
کنســرو، روغــن و برنــج دردی از مــردم 
بنابراین  ســیل زده پلدختر دوا نمی کنــد، 
از دولت و مســئوالن انتظــار می رود مردم 
آســیب دیده پلدختــر که دومین شــهر از 
نظر تعداد شــهید به نسبت جمعیت است 
را فرامــوش نکنند چراکه این کم لطفی ها و 
بی مهری هــا الیق مردم پل دختر نیســت و 
حداقل برای ساختن منازلشان مصالح مورد 

نیاز آنها را تهیه کنند.
یکی دیگر از سیل زدگان شهر پلدختر گفت: 
ســاکن کوی سازمانی های پلدختر بودم که 
سیل ویرانگر ۱۲ فروردین سال جاری منزل 

مســکونی ام را صد درصــد تخریب کرده و 
اکنون با مشــکالت زیادی دست وپنجه نرم 
می کنیم که این وضعیت نه تنها مختص من 
بلکه شرایطی بسیار سخت و فالکت بار است 
که برای تمام مــردم از معموالن تا پلدختر 
به ویژه ساکنان حاشیه رودخانه کشکان در 

شهر و روستا پیش آمده است.
محمدهاشــمی در گفت وگــو بــا خبرنگار 
فارس در پلدختر اظهار داشت: برخی مردم 
سیل زده به ناچار به منزل اقوام پناه آوردند 
اما برخی از آنها که جایی ندارند با شــرایط 
هوای گرمای ۵۰ درجه تابستان زیر چادرها 
زندگــی می کنند عالوه بــر آن گردوخاک 
و آلودگی هــای ناشــی از آن باعــث بروز 
بیماری های زیادی به ویژه در بین کودکان 

شده و دیگر تحمل این وضعیت را نداریم.
وی افــزود: از زمــان وقوع ســیل ویرانگر 
تاکنــون به جز کمک های جزئــی خیران و 
پک های مواد غذایی که هالل احمر ماه به ماه 
بین ســیل زدگان توزیع می کند هیچ نهاد و 
ارگانی به ما کمکــی نکرده و از ما دلجویی 
نشده شنیده شــده ستاد اجرایی فرمان امام 
پک کامل لوازم خانگی توزیع می کند که تا 
کنون چیزی به دســت ما نرسیده و کسی 
سراغی از ما نگرفته که چه بالیی به سرمان 

آمده است.
هاشــمی اضافه کرد: در دنیا رسم است هر 
جا بر اثر بالهای طبیعی مانند سیل و زلزله 
جایی خراب می شــود نخستین گروهی که 
وارد منطقه می شوند، روان پزشکان هستند 
امــا تا به حــال در این زمینــه در پلدختر 
اقدامی نشده تنها پالکاردی روی ساختمان 
تأمین   اجتماعی نصب است که اقدام عملی 

نکرده و خروجی نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: مردم سیل زده پلدختر 
زندگی چندین ساله خود را در جریان وقوع 
سیل از دست داده اند و اکنون از هر نظر در 
معرض خطر هستند و دیگر تحمل گرما آن 
هم بدون وسیله سرمایشی و انواع مشکالت 
دیگر را ندارند، بنابراین از مقامات مســئول 
به ویژه مقام معظم رهبری، ریاست جمهور و 
سایر مسئوالن انتظار می رود مردم سیل زده 
پلدختــر را از ایــن زجر و مشــقت نجات 
دهند تا بیــش از این آواره کوچه و خیابان 
ویران شده با این حجم گردوخاک نباشند و 

بتوانند به زندگی برگردند.

طی حکمی از ســوی حــاج نبی رضایی  
موسس دانشــگاه علمی کاربردی پلدختر 

"علی امیــدی"  به عنــوان رییس جدید 
دانشــگاه علمی کاربردی پلدخترمنصوب 

شد .
موسس دانشــگاه علمی کاربردی پلدختر 
در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ لرستان 
اظهار داشت: دانشگاه علمی کاربردی در 
راستای کارآفرینی و گسترش رشته های 
فنی در جهت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری 

جوانان فعالیت می کند .
در طــول یک ســال فعالیت ایــن دفتر 
اقدامات موثری در جهت رشد کارآفرینی 

و پرورش ایده در دانشجویان دنبال شده 
و ایــن امر منجــر به تولید شــغل برای 

دانشجویان نیز شده است.
حاج نبی رضایی توانمندســازی مهارتی 
و کارآفرینــی را  ویژگــی مهــم مراکــز 
علمی کاربردی دانســت و افــزود: مرکز 
علمی کاربــردی پلدختردر طول فعالیت 
خــود اقدام های موثری در جهت رشــد 
کارآفرینی و پرورش ایده در دانشــجویان 

دنبال کرده که
ایــن امــر منجر بــه تولید شــغل برای 

دانشــجویان شــده و بیش از 80 درصد 
فارغ التحصیــالن این مرکز تــا کنون در 
حوزه های مختلف فنی و حرفه ای جذب 

کار شدند .
وی خاطرنشان کرد: مرکز علمی کاربردی 
پلدخترتوانســته با درخواست رشته های 
جدید گام موثر و بلندی در رفع بیکاری و 
در راستای افزایش سطح دانش و مهارت 
های کاربردی و فنی در شهرستان بردارد 
که این امر باعث اشــتغالزایی بیشــتر در 
شهرستان و بســیاری از شهرهای مجاور 

شده است .
حاج نبی رضایی  ازتالش و  فعالیت های 
ســه ســال و چهار ماه حمیدرضا کرمی 
رئیس ســابق دانشــگاه علمی کاربردی 

شهرستان پلدختر تقدیرکرد.
علی امیدی دارای مدرک فوق لیســانس 
مدیریت و  13 ســال سابقه  مدیریتی در 
بخش هــای اداری و مالی شــرکت های 

خصوصی )نفت و گاز ( است .
وی دارای هفت ســال سابقه تدریس در 
دانشــگاه های دولتی، آزاد، غیر انتفاعی، 

لرســتان،  اســتان  در  کاربردی  علمــی 
کارشــناس حقوق دادگستری شهرستان 
پلدختر، مدیر گروه آموزش حســابداری 
دانشگاه لرستان مرکز اقماری پلدختر در 
سال 94 را در كارنامه فعالیت خود دارد.

حال و هوای سیل زدگان چادرنشین در گرمای این روزها  گزارش وعکس: هما کریمیان 
 خبرنگار فارس پلدختر

با حکم حاج نبی رضایی؛

 رییس جدید دانشگاه علمی کاربردی پلدختر منصوب شد

با حضور وزیر نیرو انجام شد:

آغاز عملیات اجرایی بازسازی اساسی 
شبکه های توزیع برق »پلدختر«

امام جمعه پلدختر: 

مسئوالن پیگیر بازسازی 
مدارس آسیب دیده از سیل باشند

 فاطمه مهرابی
 خبرنگار فرهنگ لرستان

 سمیه مهرابی
 خبرنگار فرهنگ لرستان

حاج نبی رضایی
موسس دانشگاه علمی کاربردی پلدختر

علی امیدی 
رییس جدید دانشگاه علمی کاربردی پلدختر
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پلدختر- نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید 
بر لزوم توجه مسئوالن به مطالبات و درد دل 
مردم گفت: در جهت ایجاد امید در دل مردم 
ســیل زده باید روند بازســازی مناطق سرعت 

بگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت اهلل ســید احمد 
میرعمادی روز چهارشــنبه در جلسه شورای 
اداری شهرستان پلدختر اظهار داشت: با توجه 
به بازدیدها و ســفرهایی که از ابتدای ســیل 
تا کنون در پلدختــر صورت گرفته جز خیر و 
خوبی چیزی از مردم این شهرســتان مشاهده 
نشده و مسئوالن باید برای درد دل و مطالبات 

مردم حرمت قائل شوند.

مسئوالن باید برای درد دل و مطالبات 
مردم حرمت قائل شوند

وی افزود: مســئوالن ارتباط خود را در جهت 
بیان مشــکالت از سوی مردم و رفع آن بیشتر 
کنند که خدمت به مــردم باالترین عبادت و 
یک اصل اســت که باید بر آن پافشاری کرد و 
مردم نیز از حضور مسئوالن استقبال می کنند 

و باعث دلگرمی و امیدواری مردم است.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان بر سرعت 
بخشــیدن به امور و خدماتی که بــه ویژه از 
ناحیه ساخت و ساز در مناطق سیل زده انجام 
می شــود تاکید کرد و گفت: برخی خبرها در 
زمینه ساخت و سازها ناگوار است و نسبت به 
بازســازی مدارس تا اول مهر ماه در دل مردم 
ایجاد یــاس و ناامیدی می کنــد که این هنر 

نیست.

در جهت ایجاد امید و رفع یاس و 
ناامیدی در دل مردم تالش شود

آیت اهلل میرعمادی افزود: در حالی که مسئوالن 
باید مشکالت مردم را در جهت گره گشایی از 
آن پیگیری کنند و از فرصت ها نهایت استفاده 
را داشته باشــند و در جهت ایجاد امید و رفع 

یاس ونا امیدی در دل مردم تالش کنند.
وی خاطرنشــان کرد: وضعیت تحصیل دانش 
آموزان و سرنوشت فرزندان یکی از دغدغه های 
خانواده های سیل زده است که باید مسئوالن 
نسبت به این گونه دغدغه ها حساس باشند و 
در میان مردم با حضور، تالش و خدمات خود 

ایجاد امید کنند.

از شهرداری و شورای شهر انتظار 
می رود در راستای زیبا سازی و ایجاد 

نشاط در شهر تالش کنند
نماینده ولی فقیه در استان لرستان شهردار و 
شورای شهر پلدختر را مورد خطاب قرار داد و 
افزود: از شهرداری و شورای شهر انتظار می رود 
در راستای زیبا ســازی و ایجاد نشاط معنوی 
و اجتماعی در شــهر با استفاده از ظرفیت های 
استانی تالش کنند که نظافت و پاکسازی شهر 

یکی از مطالبات مردم است.
آیــت اهلل میرعمادی به دســتور مقام معظم 
رهبری مبنی بر تسریع در رفع مشکالت مردم 

سیل زده اشــاره و خاطرنشان کرد: تسریع در 
حل مشکالت مردم ســیل زده ضرورتی انکار 
ناپذیر و برای مســئوالن با توجه به دستورات 

مقام معظم رهبری تکلیف شرعی است.

به اقدامات بازسازی مناطق سیل زده 
سرعت داده شود

وی افزود: مســئوالن در کنار مردم باشــند و 
با اســتفاده از چند ماه باقیمانده تا نخســتین 
بارندگی در پلدختر نســبت به پیشــگیری از 
وقوع ســیالب و ایجاد اطمینان برای مردم به 

اقدامات خود سرعت ببخشند.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت: در 
بازدیدهای صورت گرفته مشــاهده شد برخی 
خانواده های ســیل زده هنوز در چادر هستند 
که این مناسب نیســت و از آنجا که برخی از 
آنها قادر به تهیه لــوازم خانگی و اجاره منزل 
نیســتند باید در رفع مشــکالت آنها تالش و 
رســیدگی و کمک های در این رابطه بیشــتر 

شود.
آیت اهلل میرعمادی ســیل را آزمایشــی الهی 
برای سنجش وظایف مسئوالن دانست و افزود: 
باید بدانیم هر خدمت به مردم ســیل زده در 
پیشــگاه خداونــد موجب کمــک در مراحل 

مختلف زندگی می شود.

خداقوت به دست اندرکاران جبران 
خسارات سیل پلدختر

وی بر احیای کســب و کار در شهر سیل زده 
پلدختر تاکید و خاطرنشان کرد: باید در جهت 
راه اندازی کســب و کار به کسبه آسیب دیده 
از ســیل کمک و در جهت رفع مشکالت آنها 

تالش کرد.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تبریک 
دهه کرامت، یکی از اهداف سفر به پلدختر را 
عرض خدا قوت و خســته نباشید به مسئوالن 
به خاطر زحمات آنان در جریان وقوع سیل تا 

کنون، برشمرد.
آیــت اهلل میرعمادی گفت: با وجود شــرایط 
سخت و مشکالت موجود اما بر اساس بازدیدی 
که از نزدیک از دیواره ســاحلی شهر پلدختر 
و نحوه رســیدگی به مناطق سیل زده صورت 
گرفت، کارها خوب پیش می رود اما در برخی 
جاها باید به خدمات ســرعت بخشید و آن را 

جدی گرفت.

ارائه گزارش وضعیت سیل زدگان به 
رهبر انقالب طی دو مرحله

وی افزود: اقدام ها و تالش ها و خدمات برخی 
مســئوالن از جمله در جریان وقوع ســیل در 
استان ارزش است و جای تقدیر دارد؛ افرادی 
که پای کار بودند بایــد از این به بعد نیز پای 

کار باشند.
آیت اهلل میرعمادی خاطرنشان کرد: در جهت 
رفع مشکالت مردم ســیل زده آنچه در توان 
بوده انجام شده و طی ۲ مرحله گزارش سیل از 
سوی دفتر نماینده ولی فقیه استان لرستان به 
مقام معظم رهبری ارسال شده که تاکید رهبر 
انقالب سرعت بخشیدن به امور بود و همواره 

به مسائل مهم عنایت دارند.

آیت اهلل میرعمادی در پلدختر مطرح کرد:

مسئوالن برای درد دل مردم حرمت قائل شوند
 روند بازسازی سرعت یابد

پلدختــر- نماینــده مــردم پلدختر در 
احداث  اســالمی گفت:  مجلس شورای 
ســدهای »چولهــول« و »بــن الر« از 
مطالبــات جــدی مردم پلدختــر برای 
تامیــن آب  از ســیالب و  جلوگیــری 

آشامیدنی است.
به گزارش خبرنگارفرهنگ لرستان، سید 
حمیدرضا کاظمی  درآئین آغازعملیات 
اجرایی بازســازی شبکه های توزیع برق 
پلدختر کــه در جریان ســیل تخریب 
شد، اظهار داشــت: با توجه به اینکه در 
ســیالب ها آب رودهای باال دست باعث 
افزایش حجم سیالب و بحران و خرابی 
در پلدختر می شــود، احداث ســدهای 
چول هــول و بن الر یکــی از مطالبات 
جدی مــردم به جهت کنترل ســیالب 

است.
وی افزود: همچنین احداث این ســدها 
در تأمین آب آشامیدنی مردم منطقه با 

توجه به خشکسالی ها مؤثر است.
نماینــده مردم پلدختــر و معموالن در 
مجلس شورای اسالمی گفت: یکی دیگر 

از مطالبات جــدی و حائز اهمیت مردم 
پلدختر و معموالن شــفاف سازی و ذکر 
حقابه آنهــا در روند مطالعــات احداث 
سدهای باال دســت مانند معشوره است 

که باید دیده شود.
وی بــا تقدیر از حضور پر رنگ و عنایت 
ویژه وزیر نیرو به استان لرستان و سه بار 
سفر به پلدختر در جریان سیل، خواستار 
پیگیری جدی احداث ســد چول هول 
از وزارتخانه شــد تا در این راستا اقدام 

عاجل شود.
نماینــده مردم پلدختــر و معموالن در 
مجلس شورای اسالمی خواستار الیروبی 
رودخانه کشکان شــد و افزود: رودخانه 
کشــکان در طول تاریخ الیروبی نشده و 
در جریان ســیل تغییر مسیر نیز یافته 

است.
کاظمی گفــت: با توجه بــه اینکه تنها 
حــدود پنج مــاه تا آغــاز بارندگی های 
جــدی آینده باقی مانده مردم پلدختر و 
معموالن و روستاهای حاشیه کشکان در 
خطر ســیالب قرار دارند و باید احداث 
دیواره های ساحلی به طور جد و سریع و 

بدون فوت وقت صورت گیرد.

نماینده مردم پلدختر در مجلس مطرح کرد:

لزوم احداث سدهای چولهول و بن الر 
برای جلوگیری از سیالب در پلدختر

 محسن مهرابی
 خبرنگارشهرستان پلدختر

 احسان مهرابی
خبرنگارفرهنگ لرستان

نبی رضایی

مدیر عامل شرکت آریا گچ ، مرکز آموزش علمی کاربردی و نماینده ایران خودرو شهرستان پلدختر
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خبر درگذشت پدربزرگوار جنابعالی واصل و موجب تاثرو تالم خاطر فراوان  شد. 

غـم فقـدان پـدری  که عمری را در مسـیر تربیـت و تعالـی فرزندان و خانواده سـپری 

کـرده اسـت، سـنگین اسـت، خداونـد بـزرگ او را در نعیم مقیـم و از خـوان رحمت 

بهره منـد گرداند. واسـعه اش 

 ایـن مصیبـت بـزرگ را خدمـت جنابعالـی و خانـواده محترم تسـلیت گفتـه و از ذات 

اقـدس الهـی بـرای آن عزیز سـفر کرده غفـران و رحمت  الهـی و بـرای حضرتعالی و 

بازمانـدگان محترم صبـر و اجر مسـئلت دارم .

ربارد ارجمند جناب آاقی مهندس غالمرضا آاقمیرزایی
ری لرستان مدریکل محترم مدرییت بحران استاندا
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روســتای چم طال منطقه کرکی از توابع شهرستان 
پلدختر برقدار شد .

رییس شرکت توزیع برق پلدختر روز در گفت و گو با 
خبرنگار فرهنگ لرستان اظهار داشت:  روستای چم 
طال از جمله روستاهایی  است که با فاصله کوتاهی 
از آزاد راه خــرم زال و در نزدیکی شــبکه های برق، 

متاسفانه سال ها بدون برق بود.
محمد طاهر متــش پور افزود:شــرکت توزیع برق  
پیگیری های زیادی برای برقدار شــدن این روستا 
انجام داد که خوشــبختانه ایــن پیگیری ها  نتیجه 
بخش بود و امروز با تالش زحمتکشــان این شرکت  
روستای چم طال کرکی برقدارشد  و نور امید در دل 

اهالی روستا روشن شد.
رییس شــرکت توزیع برق پلدختر به کارهای انجام 
شــده و هزینه های صرف شــده برای برقدار شدن 
روستا  چم طال کرکی اشاره کرد و گفت: برای برقدار 
کردن این روســتا و  احداث ۱٢۰ متر شــبکه فشار 
متوســط اعتباری حدود ۱۵0 میلیون ریال هزینه 

شده است .
وی افزود: برای برقدار کردن روستای چم طال کرکی 
پلدختر یک پســت ٢۵ کیلو ولــت آمپر با اعتباری 

حدود  ٢50 میلیون  ریال احداث شده است .
متش پور خاطرنشان کرد: روستای چم طال  کرکی  
در فاصله کمی بعد از تونل ماهور به سمت خرم آباد 
واقع شــده است . رییس شرکت توزیع برق پلدختر 
از تالش هــا و پیگیری های نماینده مردم پلدختردر 
مجلس شــورای اســالمی و مدیریت عامل شرکت 
توزیع لرســتان به خاطر پیگیری ها در جهت برقدار 

شدن  روستا تقدیر کرد .

مدیر  مخابرات منطقه  لرستان گفت: ۵۰ 
میلیارد تومان بــرای ارتباطات الیگودرر 

هزینه شده است.
به گــزارش خبرنگار فرهنگ لرســتان، 
مهندس هومــان محمودی در مراســم 
افتتاح پروژه ســایت همراه اول چغاطرم 
که باحضــور حمید کشــکولی فرماندار، 

خدابخشــی نماینده  مــردم  در مجلس، 
رضایی بخشــدار مرکزی، مدیران  ادارات 
و مردم روســتای شهرک سور برگزارشد، 
اظهار کرد: در روســتاهای دارای امکانات 
مخابراتی مانند اینترنت، آنتن دهی همراه 
اول و... برنامــه افتتــاح برگزار می شــود 
تــا مردم از نزدیک شــاهد خدمات نظام 

جمهوری اسالمی ایران باشند. وی تصریح 
کرد: از ســال ۷۵ تا ۹۵ در شهرســتان 
الیگودرز ۶۷ ســایت وجود داشــت و از 
ســال ۹۵ تاکنون ۶۰ ســایت راه اندازی 
شده است. مدیر مخابرات منطقه لرستان 
خاطرنشان کرد: ۵۰ میلیارد تومان از سال 
۹۸ تاکنون برای ارتباطات هزینه شــده 

است. محمودی با بیان اینکه برای افتتاح 
پروژه سایت همراه اول چغا طرم اعتباری 
بالغ بر 15 میلیارد ریال هزینه شده است، 
اضافه کرد: اقدامات مختلف مخابراتی در 

شهرستان الیگودرز صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: مناطق تحت پوشش این 
پروژه روســتای چغاطرم ، شهرک سور ، 

شــرکت صبا پگاه لرســتان و روستاهای 
اطراف هستند.

اســتاندار لرستان گفت: ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار 
برای جبران خســارات سیل در حوزه عمرانی به این 

استان اختصاص یافته است.
به گزارش ایرنا ، ســید موســی خادمی در نشســت 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سالن جلسات 
اســتانداری لرستان اظهار داشــت: اعتبارات استانی 
ســه و شــش دهم درصد بودجه کشور است و سهم 
استان ها بسیار ضعیف اســت که برای جذب بیشتر 
اعتبارات در وزارتخانه ها باید مدیران اســتانی تالش 

بیشتری کنند.
بــه گفته وی برخی از مدیران دســتگاه های دولتی 

عملکرد ضعیفــی در این زمینه دارند که باید در این 
راستا تالش کرد تا بتوان سهم استان را دریافت کرد.

استاندار لرستان گفت: دستگاهی که نتواند اعتبارات 
حوزه خود را جذب کند به دســتگاهی دیگر واگذار 
می شود و با آن برخورد می کنیم، برخی از اعتبارات 
مصوب اســت و ممکن اســت تخصیص ها متفاوت 

باشد.
خادمی ادامه داد: باتوجه به بروز سیل لرستان باید به 

کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی با پیمانگاران 
که توان سرمایه گذاری دارند باید مذاکره کنند گفت: 

یکهزارو ۳۹۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه عمران و 
جبران خسارات سیل به استان اختصاص یافته است.
وی اضافــه کرد: همچنین ۷۶۰ میلیارد تومان کمک 

بالعوض در استان موجود می باشد.
استاندار لرســتان گفت: در مجموع سه هزار میلیارد 
تومــان اعتبــار بــه اســتان اختصاص داده شــد و 
دستگاههای اجرایی باید برای جذب ان نهایت تالش 

خود را انجام دهند.
اعتبارات ســال گذشته با ۵۰ درصد تخصیص نگران 
جذب بودیم و اکنون با اختصاص این رقم باید بسیار 

تالش کنیم تا جذب شود.

استاندار لرستان:

۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به لرستان اختصاص یافت
خبــــــر

䖝 یگانه مهرابی
䖝 خبرنگار فرهنگ لرستان

در راستای توسعه رفاه و عدالت اجتماعی 
با تالش شــبانه روزی پرسنل شرکت گاز 
اســتان لرستان گازرســانی به یک شهر، 
44٢ روستا و ٢81 واحد صنعتی در سال 
1397 انجام پذیرفته و مجموع روستاهای 
گاز دار اســتان به 1588 روســتا رسیده 
اســت . غالمرضا لطفعلیــان مدیر عامل 
شــرکت گاز استان لرســتان در حاشیه 
جلســه مجمع عمومی و عادی ســالیانه 
این شرکت در سال 97 که در ساختمان 

ستاد شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، با 
بیان این مطلب اظهار داشت: سال گذشته 
گازرسانی به شهر درب گنبد پایان پذیرفت 
و عملیات گازرسانی به آخرین شهر فاقد 
گاز استان، »شهر شــول آباد« به عنوان  
سردترین و صعب العبورترین شهر استان، 
بــا هزینه ای بالغ بــر 330 میلیارد ریال 
آغاز و همزمان با آن عملیات گازرسانی به 
460 روستا در حال انجام است. وی ادامه 
داد: در ســال 97 جذب بیش از ٢٢500 

مشــترک جدید با اجرای 4360 انشعاب 
شهری و 586٢ انشــعاب روستایی انجام 
پذیرفته، ضمن اینکه 9٢0 کیلومتر شبکه 
توزیع اجرا شده است. لطفعلیان در بخش 
دیگری از ســخنان خود بیان کرد: بیش 
از 5٢0 هزار مشــترک در استان لرستان 
از نعمــت گاز طبیعی برخــوردار بوده و  
درصد بهره مندی خانوار شــهری استان 
99.8 درصد و در بخش روســتایی 88.7 
درصد اســت که درصد خانوار  بهره مند 

روستایی با توجه رتبه سوم استان لرستان 
از لحاظ تعداد روستا در سطح کشور حائز 
اهمیت اســت. مدیر عامل شــرکت گاز 
استان لرستان در پایان افزود: اخذ گزارش 
مطلوب عملکرد مالی شــرکت منتهی به 
ســال مالی ٢9 /1٢ /1397 از حسابرس 
مســتقل و بازرس قانونی ،کســب عنوان 
دستگاه برتر در توسعه دولت الکترونیک 
و دبیرخانه هوشــمند در ســطح کشور و 
دستگاه برتر در جشــنواره شهید رجایی 
استان، گوشه ای از افتخارات این شرکت 

در سال گذشته بوده است.

گازرسانی به یک شهر و 442 روستا در استان لرستان در سال گذشته

برق رسانی به روستای چم طال 
کرکی پلدختر

مدیر مخابرات منطقه لرستان:

۵۰ میلیارد تومان برای ارتباطات الیگودرز هزینه شده است

عالمــت بخــش انتهایــی خــط گاز اســت کــه رگوالتــور بــر روی آن نصــب و 
گاز یــک یــا چنــد مشــترک را تامیــن مــی کنــد. در صــورت نیــاز بــه تعمیــر 
ــا امــداد گاز  و یــا ســاخت و ســاز و یــا تخریــب دیــوار نگهدارنــده علمــک ب

تمــاس بگیریــد تــا اقدامــات الزم انجــام شــود.

تلفن امداد گاز در سراسر کشور شماره ۱۹۴ است 

هرگــز از علمــک بــه عنــوان تکیــه گاه یــا پایــه باربــر و نگهدارنــده و جهــت 

بــاال رفتــن اســتفاده نکنیــد.

از  قبــل  تــا  علمــک  گاز  فشــار  توجــه: 

ــر بیــش از فشــار گاز  ــور ۲۴۰ براب رگوالت

در داخــل ســاختمان بــوده و در صــورت 

ــت. ــن اس ــیار خطرآفری ــانحه بس ــروز س ب

 روابط عمومی شرکت گاز لرستان

شهروندان عزیز؛

مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر 

المپ هایتان را عوض کنید
ــه صــورت گرمــا می ســوزانند  ــرژی خــود را ب المپ هــای قدیمــی بیشــتر ان
ــنت  ــا فلورس ــای LED ی ــا المپ ه ــا را ب ــد. آنه ــد کنن ــور تولی ــه ن ــا اینک ت

ــد. ــرف می کنن ــری مص ــرژی کمت ــا ان ــر دو آنه ــه ه ــد ک ــن کنی جایگزی


