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شهردار خرم آباد خبر داد؛  مدیر کل تعاون لرستان خبر داد؛
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ویژه ها استاندار خبر داد؛

روند تکمیل راه آهن دورود- 
الیگودرز سرعت می گیرد 

هیچ فردی در نوبت 
خدمات امداد لرستان 

نداریم

رسانه ؛ دیده بان بصیر 
انقالب اسالمی 

با اختصاص 16 میلیارد تومان؛

نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد؛مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(استان:

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اهمیت نقش 
اصحاب  رسانه در تبیین اصول امام راحل)ره( گفت: 

رسانه ها دیده بان بصیر انقالب اسالمی هستند. 
به گزارش جام جم حجت االســالم ســیداحمدرضا شاهرخی در 
دیدار با جمعی از اصحاب رسانه که در دفتر نماینده ولی فقیه در 
لرستان برگزار شد با بیان این که رسانه ها دیده بان بصیر انقالب 
اسالمی هستند، اظهار داشت: در هر اتفاق و رویدادی رسانه ها 
می توانند با اطالع رســانی درســت و جهت دهی افکار عمومی 

نقش آفرینی کنند.

 جاسم  محمدی فارسانی، مدیرکل کمیته امداد امام 

خمینی)ره( در گفتگو با جام جم لرســتان گفت: هیچ 
فرد پشت نوبتی خدمات در امداد استان نداریم. 

وی اظهار کرد: تا کنون 104 هزار و 500 خانوار در 3 بخش  از 
کمیته امداد امام خمینی)ره( لرستان خدمات دریافت می کنند.

لرستان، در وضعیت 
هشدار کرونا 
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پاسخ به یک مطالبه 
عمومی  و تعطیلی معدن 

»برخوردار« دلفان  

تفاهم نامه همکاری 
با سپاه برای اطفای 

حریق جنگل ها

جام جم گزارش می دهد؛

مدیرکل منابع طبیعی استان:

مدیر مخابرات منطقه استان خبر داد؛

رئیــس کل دادگســتری لرســتان 
مطرح کرد؛

اجرای ۲0 طرح تحول 
در مخابرات طی 4 روز

برخورد قاطع دستگاه 
قضایی با متخلفان 

تصرف اراضی ملی 
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روابط عمومی شرکت توزیع برق لرستان

فرزند من هم نمی تواند مانند
 فرزند تو در خانه بدون برق بخوابد

1 تا 5 عصر، ساعت اوج مصرف برق لوازم
 پرمصرف برقی را خاموش می کنیم

معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان تاکید کرد؛

 تاالب های لرستان
2مناطق شکار و صید ممنوع 



 یکشنبه  اول تیر  1399   شماره 5685
معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان تاکید کرد؛

تاالب های لرستان، مناطق شکار و صید ممنوع 

خبرخبر
با اختصاص 16 میلیارد تومان؛

رونـد تکمیل راه آهـن دورود- 
الیگـودرز سـرعت می گیرد 

با  گفت:  لرستان  استاندار  خادمی،  موسی  سید 
تخصیص 16 میلیارد تومان اعتبار از محل توازن 
ملی سرعت اجرای پروژه راه آهن دورود الیگودرز 

تسریع می یابد. 
روابط  کل  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به   
به  سفر  در  خادمی  لرستان  استانداری  عمومی 
الیگودرز و بازدید از وضعیت پروژه های عمرانی، 
اقتصادی و زیرساختی این شهرستان اظهارداشت: 
دستگاه های اجرایی با هماهنگی فرماندار الیگودرز 
پروژه ها  کردن  اجرایی  به  نسبت  سال  طول  در 
اقدام کنند. وی با اشاره به مشکالت اراضی پایین 
دست سد حوضیان افزود: یکی از مشکالت این 
طی  منطقه  در  سد  احداث  وجود   با  شهرستان 
سال های اخیر آبیاری زمین های کشاورزی است 
سرمایه گذاری  این  و  نشده  محقق  کنون  تا  که 
هدر می رود. استاندار لرستان عنوان کرد: هدف و 
فلسفه اصلی ساخت و ایجاد سد گسترش  سطح 
زیر کشت آبی، توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی 
است که امروز یکی از مصوبات اصلی و تاکیدات 
طریق  از  بتوانیم  سریع تر  هرچه  که  بود  این  
هماهنگی هایی که توسط آب منطقه ای و جهاد 
کشاورزی انجام خواهد شد این موضوع حل شود.

نیز  و شهرسازی  راه  پروژه های  با  رابطه  در  وی 
بیان کرد: جاده الیگودرز- مسجد سلیمان و محور 
به  تدبیری کارشان  با یک  بنا شد  آباد که  شول 
این که در سال  به  با توجه  انجام شود و  سرعت 
جاری به این پروژه اعتبار اختصاص داده شده باید 
سعی کنیم اعتبار بیشتری برای تکمیل این پروژه  
با   رابطه  در  خادمی  یابد.  تخصیص  ملی  و  مهم 
پروژه راه آهن دورود - الیگودرز گفت: این پروژه 
یکی از پروژه های مهم است و با توجه به ضرورت 
فعال کردن آن 16 میلیارد تومان اعتبار از محل 
شده  داده  اختصاص  موضوع  این  به  ملی  توازن 
است. وی با اشاره به تصمیم عملیاتی کردن پروژه 
بازیافت زباله در شهرستان الیگودرز تصریح کرد: 
این طرح از نظر فنی هیچ گونه ایرادی ندارد و آن 
را امتیازی برای این شهرستان لحاظ کرده ایم، اما 
با توجه به عدم تمایل عموم و به خاطر احترام به 
نظر مردم این طرح در الیگودرز انجام نخواهد شد، 
اما با عنایت به این که انجام این پروژه برای استان 
ضروری است بنا به درخواست دیگر شهرستان ها 
پروژه بازیافت زباله را در شهرستان هایی که دنبال 
این پروژه و سرمایه گذار هستند، اجرایی می کنیم.

در پایان این جلسه استاندار لرستان و هیئت همراه 
از روند احداث پروژه قطعه پنجم راه آهن الیگودرز 
و پروژه کارخانه تولید کاغذ از سنگ این شهرستان 

بازدید کرد.

کارگاه  هـزار   ۲5 ثبت نـام 
از کرونـا بـرای  آسـیب دیده 

تسـهیالت دریافـت 
رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  آشتاب،  علی 
هزار   25 به  تاکنون  گفت:  لرستان  اجتماعی 
کارگاه های اقتصادی استان که باید در سامانه 
»کارا« برای دریافت تسهیالت ثبت نام کنند، 

پیامک ارسال شده است. 
به گزارش جام جم آشتاب در جمع خبرنگاران 
کارگاه های  از  حمایتی  بسته های  به  اشاره  با 
تائید  پیامک  کرد:  اظهار  کرونا،  از  آسیب دیده 
خسارت برای 25 هزار واحد ارسال شده و باید 
برای تکمیل مشخصات در سامانه کارا وابسته 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام  به وزارت 
کنند. وی ادامه داد: این واحدها دارای کارگر 
بیمه شده هستند، اما واحدهایی که کارگر بیمه 
شده ندارند مشمول این 25 هزار کارگاه نشده 
و شیوه نامه مربوط به آن ها از هفته آینده ابالغ 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  مدیرکل  می شود. 
از  برخی  کرونا  شیوع  پی  در  گفت:  لرستان 
کسب وکارها و کارگاه ها دچار آسیب شدند که 
شده،  تعریف  رسته    14 در  واحدها  این  برای 
تسهیالتی در نظر گرفته شده و پس از ثبت نام 
به  شرایط،  بررسی  و  تسهیالت  دریافت  برای 

سیستم بانکی معرفی خواهند شد.
این  اقساط  بازپرداخت  به  اشاره  با  وی 
تسهیالت از مهر به مدت 24 ماه ادامه داد: به 
ازای هریک از افراد شاغل آسیب دیده در این 
کارگاه ها 12 میلیون تومان در نظر گرفته شده، 
اجباری  تعطیلی  که  اقتصادی  بنگاه های  اما 
در  تومان  میلیون  نفر 16  هر  ازای  به  داشتند 

نظر گرفته شده است.

۲
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  لرستان

اقتصادی

مدیرکل منابع طبیعی استان:
تفاهم نامه همکاری با سپاه برای 

اطفای حریق جنگل ها
و  طبیعی  منابع  مدیرکل  نجفی،  شیرزاد 
تفاهم نامه  انعقاد  از  لرستان  آبخیزداری 
برای  سپاه  و  کل  اداره  این  بین  همکاری 

اطفای حریق در جنگل های استان خبر داد.
به گزارش جام جم نجفی در جمع خبرنگاران 
به  راستای  در  سپاه  با  نامه  تفاهم  انعقاد  از 
ناحیه   84 در  بسیجی  نیروهای  کارگیری 

بحرانی جنگلی سطح استان خبر داد.
وی عنوان کرد: مناطق بحرانی استان لرستان 
از لحاظ حریق جنگل ها و مراتع به 84 ناحیه 
تقسیم بندی شده که سهم هر شهرستان بسته 
به درجه بحرانی بودن مشخص و در هر ناحیه 
4 نفر نیروی بسیجی به کارگیری شده است 
باید شبانه روز در منطقه مستقر و نسبت  که 
به دیده بانی اقدام کنند. مدیرکل منابع طبیعی 
این  این که  به  اشاره  با  لرستان  آبخیزداری  و 
نظیر  امکاناتی  و  انفرادی  تجهیزات  گروه ها 
اختیار  در  نیز  را  کوب«  »آتش  و  »دمنده« 
بانی  دیده  گروه های  کرد:  خاطرنشان  دارند، 
مشاهده  از  پس  بالفاصله  موظفند  بسیج 
ضمن  خود،  استحفاظی  منطقه  در   حریق 
و  سپاه  طبیعی،  منابع  اداره  به  رسانی  اطالع 
بسیج شهرستان، در منطقه حریق حضور یافته 
و مقدمات اطفای حریق را تا رسیدن نیروهای 

کمکی فراهم کنند.
نجفی در ادامه، افزود: در هر ناحیه یک گروه 
22 نفره بسیج نیز به صورت آماده باش حضور 
حضور  منطقه  در  نیاز  صورت  در  تا  داشته 
بالفاصله  بیفتد  اتفاق  حریقی  چنانچه  و  یابند 
شد.  خواهند  عمل  وارد  آن  اطفای  به  نسبت 
طبیعی  منابع  ادارات  رؤسای  به  خطاب  وی، 
شهرستان ها، خواهان برگزاری جلسات با سپاه 
نواحی شهرستان ها برای برنامه ریزی کارهای 
کرد:  تصریح  و  شد  نامه  تفاهم  این  مقدماتی 
ضمن  شهرستان ها،  طبیعی  منابع  رؤسای 
بر  مستمر  صورت  به  باید  بان،  دیده  استقرار 
عملکرد آنها نظارت داشته و آموزش نیروهای 
جدول  طی  شده  گرفته  کار  به  بسیجی 
زمانبندی به تفکیک هر شهرستان در دستور 

کار قرار گیرد.

لرستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
خبر داد؛

اجـرای ۲0 طـرح تحـول در 
روز  4 طـی  مخابـرات، 

سید محمد قاسمی، مدیرمخابرات منطقه لرستان 
گفت: در راستای تحقق برنامه توسعه ارتباطات 
از 24  روز  چهار  مدت  سال 99، طی  در  استان 
خرداد لغایت 28 همین ماه، تعداد 20 طرح تحول 
شبکه ارتباطات مخابراتی این خطه بررسی یا به 

بهره برداری رسیده است. 
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
محمدقاسمی  سید  لرستان،  منطقه  مخابرات 
قشر  بهره مندی  منظور  به  این که  بر  تاکید  با 
توسعه  مخابراتی،  امکانات  از  روستایی  مولد 
شهرک ها  و  مناطق  این  در  ارتباطات  شبکه 
ساخت:  نشان  خاطر  داده ایم،  قرار  دراولویت   را 
کابل کشی کانالی USO نورآباد به هفت چشمه؛ 
همراه  تلفن  سایت   4G تکنولوژی  اندازی  راه 
تکنولوژی  اندازی  راه  پلدختر،  شهرستان  پاعلم 
آباد،  خرم  شهرستان  ُگرجی  تپه  سایت   3G
به  بروجرد  فیبر  کابل کشی  مجدد  به کار  شروع 
 OTN سیستم  تغذیه  جمع آوری  اشترینان، 
اندیشه شهرستان بروجرد و نصب در مرکز امام 
تکنولوژی  اندازی  راه  دورود،  شهرستان  )ره( 
طراحی  وانجام   4 زال  همراه  تلفن  سایت   3G 
الیگودرز،  سلطان  چمن  توسعه  و  خاکی سازی 
بخشی از حاصل تالش نیروهای مخابرات استان 
توفیق  از  نمونه هایی  که  بوده  اخیر  روزهای  طی 
شرکت  این  مدون  برنامه  اهداف  تحقق  روند  در 
اهمیت  به  اشاره  با  قاسمی  روند.  شمارمی  به 
 تسریع در امر بررسی و اجرای طرح های مخابراتی

امام)ره(  کوی  طراحی  بررسی  کرد:  خاطر نشان 
کافوی 41 شهرستان ازنا، طراحی منطقه بیست 
متری شاهد دانش شهرستان ازنا، طراحی کافوی 
طراحی  ازنا،  شهرستان  بهشت  پروژه   43 نوری 
کافوی 46 پروژه کوی رضوان شهرستان دورود، 
طراحی پروژه منازل پشت ثبت احوال شهرستان 
ازنا، طراحی مسکن مهر شهرستان ازنا بلوک های 
6 تا 15 ، طراحی اخراج ُپست منازل فرهنگیان 

بلوار تمدن خرم آباد انجام شده اند. 
در  مخابراتی  طرح های  طراحی  آغاز  از  قاسمی 
استان در مدت یاد شده خبر داد و تصریح کرد: 
طراحی منازل پشت پمپ بنزین الوندی شهرستان 
خرم آباد، کوی امام)ره( کافوی40 شهرستان ازنا، 
پروژه بهشت ) 2 الی 6 شرقی و غربی( کافوی 
44 شهرستان ازنا وپروژه کوی دانش شهرستان 

ازنا نیز کلید خورده است.

بختیار رازانی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان گفت: 
با برگزاری آیین کلنگ زنی مجتمع فروسیلیس طلسم شهرک صنعتی 
فعالیت سرمایه گذاران  برای  زمینه  و  بروجرد شکسته شده  شماره 2 

دیگر فراهم شده است. 
به گزارش جام جم رازانی در آیین کلنگ زنی پروژه مجتمع فروسیلیس 
این شهرستان اظهار کرد: بروجرد از شهرستان های صنعتی لرستان 
است که از مجموع 64 واحد صنعتی شهرک صنعتی شماره یک آن، 
این شهرک  واحدهای  درصد  از 65  بیش  یعنی  واحد   46 هم اکنون 
شهرک  تصویب  از  سال   10 گذشت  به  اشاره  با  وی  هستند.  فعال 
از  بیش  شهرک  این  احداث  کرد:  عنوان  بروجرد،   2 شماره   صنعتی 
8 سال به دلیل ایجاد منطقه ویژه اقتصادی به تعویق افتاده است، در 

صورتی که احداث آن هیچ منافاتی با ایجاد منطقه ویژه ندارد.
طی  اگر  کرد:  بیان  لرستان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
8 سال گذشته ساالنه 10 درصد در این شهرک کار می شد، اکنون 
کلنگ زنی،  جای  به  و  داشته  درصدی   80 حدود  فیزیکی  پیشرفت 

شاهد بهره برداری از طرح ها و پروژه های آن بودیم.
رازانی گفت: امروز و با برگزاری آیین کلنگ زنی مجتمع فروسیلیس 

طلسم شهرک صنعتی شماره 2 بروجرد شکسته و زمینه برای فعالیت 
سرمایه گذاران دیگر فراهم شده است.

صنعتی  شهرک های  حوزه  در  مالی  محدودیت های  به  اشاره  با  وی 
در لرستان تاکید کرد: سهم شهرستان بروجرد در این حوزه از منابع 

استانی در سال گذشته به اندازه یک پروژه کوچک نبوده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان ایجاد شهرک صنعتی 
شماره 2 بروجرد را در گرو فراهم کردن زیرساخت ها دانست و افزود: 
در  زیرساخت ها  ایجاد  نیازمند  صنعتی  و  اقتصادی  توسعه  تحقق 
از جمله شهرک 60 هکتاری صنعتی شماره 2  شهرک های صنعتی 
بروجرد است. رازانی در بخش دیگری از سخنان خود از فروسیلیس 
به عنوان آلیاژی راهبردی در صنعت فوالد یاد و تاکید کرد: مجتمع 
هکتاری   20 مساحت  در  آن  کاری  افق  در  که  بروجرد  فروسیلیس 
به  زمینی  در  آن  اجرایی  عملیات  نخست  فاز  در  می شود،  اجرایی 

مساحت ۷ هکتار آغاز خواهد شد.

با ایجاد زمینه برای فعالیت سرمایه گذاران؛

خروج شهرک صنعتی ۲ بروجرد از انجماد 10 ساله 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 
مشترکان  مصرف  پایش  مرکز  در  داشت:   اظهار 
به  ساعت  صورت  به  دیماندی  مشترک  هزار     8
اداری، عمومی، کشاورزی،  ساعت شامل  مصارف 
که  کننده ای  مصرف  هر  و  تجاری   صنعتی، 
مصرف آن باالتر از 30 کیلو وات باشد  رصد می شود 
و اطالعات الزم را با توجه به کنتورهای هوشمند که 
در محل مصرف نصب شده و سیستم دیجیتالی که 

در مرکز می باشد پایش خواهند نمود.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت 
با  توزیع نیروی برق استان لرستان فریدون خودنیا 
اشاره به اطالعات دریافتی از طریق مرکز پایش، بیان 
به  نظرات  بالفاصله  اطالعات،  دریافت  از  بعد  کرد: 
مدیریت های  توزیع در شهرستان ها ارسال می شود 
و سپس  مدیریت های توزیع هم در این زمینه اقدام 
بهینه سازی  مشترکان،  راهنمایی  جهت  در  را  الزم 
در  بخصوص  برق  مصرف  کاهش  و  برق  مصرف 

ساعات اوج مصرف انجام خواهند داد.
با اشاره به کاهش مصرف برق در بخش های  وی 
مختلف، اظهار کرد: از طریق مرکز پایش مقدار بار 
ادارات استان با توجه به پیک بار را از ساعت 11 تا 
14:30 رصد می کنیم تا بتوانیم مقدار مصرف را در 
بار سایر مشترکان  ادارات کاهش دهیم و در مورد 
هم از ساعات 13 تا 1۷ که اوج مصرف است پایش 
صورت می گیرد تا بتوانیم حداکثر بار مصرفی استان 
را در نهایت با تعامل دو سویه با مشترکان کاهش 
دهیم و انشااهلل در تابستان امسال کمترین خاموشی 

را داشته باشیم.
دولت،  هیئت  دستورالعمل های  طبق  افزود:  خودنیا 
به  و  باشد  باال  آن ها  مصرف  هفته  هر  که  اداراتی 
اخطارهای شرکت برق توجه نکنند وظیفه داریم اول 
به استانداری و حراست آن اداره و اگر الزم باشد به 
وزارتخانه ها هم گزارش خواهیم داد که برخورد الزم 

باشند و در صورت تکرار برق  اداره داشته  با آن  را 
آن ها قطع خواهد شد.

وی ادامه داد: در نهایت هر مشترکی که همکاری 
الزم را در پایان 3 ماه آینده در تابستان داشته باشند 
یارانه مصرفی خوبی به آنها تعلق خواهد گرفت همان 
طور که سال قبل این کار صورت گرفت امسال هم 
انتظار داریم که در صورت رعایت مفاد تفاهم نامه، 
یارانه مصرفی  به مشترکان برق  تومان  میلیارد   10
یا به حساب  آنها کسر   از مبلغ بدهی  ارائه شود و 

بستانکاری  آنها اضافه گردد.
خودنیا ضمن تقدیر از همه همکاران دفتر مدیریت 
مصرف، دفتر حراست، ای تی، خدمات، منابع انسانی 
و همه کسانی که در راه اندازی این مرکز نقش داشته 
بسیار  کار  پایش  این  اندازی  راه  کرد:   اضافه  اند، 
توسعه  را  آن  انشااهلل  که  است  نظیری  بی  و  خوب 
خواهیم داد و در نهایت در حفظ سرمایه بیت المال 

صرفه جویی خواهیم کرد.
را  پایش  مرکز  اندازی  راه  از  هدف   وی 
نیروگاهی  واحدهای  بحث  در  کمتر  سرمایه گذاری 
،مصرف کمتر سوخت در نیروگاه ها  مصرف آب کمتر 
و مصرف آلودگی  کمتر محیط زیست دانست و بیان 
کرد: انشااهلل بتوانیم مدیریت مصرف و مدیریت سبز 

را در این راه داشته باشیم.
  در ادامه مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
بار  پایش  مرکز  گفت:  مراسم  این  در  استان  برق 
مصرف برای مشترکانی که با شرکت توزیع برق در 
زمان اوج مصرف یا پیک بار همکاری دارند، حدود 
صنعتی،  بخش های  در  استان  در  مشترک  هزار   8
کشاورزی، اداری، تجاری  و سی ان جی می باشد که 

با آن ها  تفاهم نامه منعقد شده است.
  قباد رستمی اظهار داشت: طبق دستورالعمل های 
ارائه شده برای مشترکانی که با آنها تفاهم نامه منعقد 
ساعت  از  ادارات  مثال  مختلف  ساعت های  در  شده 

تا 1۷  از ساعت 13  تا 14:30 و سایر بخش ها   11
شرکت  آن  پیرو  دهند،  انجام  را  بار  مقدار  کاهش 
مصرف  بار  کاهش  مقدار  آن  استان  برق  توزیع 
کننده را محاسبه و پاداشی به آنها ارائه می کند که 
آن پاداش در صورت حساب های آنها اعمال خواهد 
شد،  به طور مثال در بخش کشاورزی که بخش مولد 
هم می باشد اگر کشاورزی که روزانه طی یک ماه از 
ساعت 13 تا 1۷ مصرف برق نداشته باشد )یا حداکثر 
150کیلووات داشته باشد(، کل مبلغ دوره)یک ماه( 
وی بخشوده می شود. وی گفت: از طریق کنتورهای 
هوشمند مصرف کننده، بار مصرف آن ها در این مرکز 
تمام   مرکز  این  طریق  از  و  می شود  کنترل  پایش 
شهرستان های استان رصد خواهند شد و اطالعات 
پایش مصرف کننده به مدیریت های توزیع برق در هر 
شهرستان ارائه می شود. رستمی خاطر نشان کرد: اگر 
مصرف برق در ادارات باال باشد از طریق این مرکز 

اداره اطالع  پایش کنترل صورت می گیرد و به آن 
داده خواهد شد و در صورت تکرار به استانداری و 
بخش های  در  و  داد  خواهیم  گزارش  وزارتخانه ها 
کشاورزی، صنعتی و غیره اگر مصرف باال باشد به 
مشترکان اطالع داده می شود و راهنمایی های الزم 

صورت می گیرد.
این  پایش  این  راه اندازی  نتیجه  کرد:  اظهار  وی 
به  ناخواسته  خاموشی  که  این  بدون  که  است 
مشترکان  الزم  همکاری  کنیم  تحمیل  مشترکان 
می شود  باعث  همکاری  این  که  داشت  خواهیم   را 
بتوانند  تا  کنند  دریافت  پاداشی  کننده ها  مصرف 
مقداری از هزینه های جاری را پوشش دهند و مجبور 
مشترکان  بخصوص  مشترکان  سایر  برق  قطع  به 
را در  برق مطمئن  باشیم  توانسته  و  خانگی نشویم 
زمان اوج مصرف به همه مشترکان در بخش های 

مختلف ارائه دهیم.

مدیرعامل توزیع برق استان خبر داد؛

راه اندازی مرکز پایش مصرف مشترکان دیماندی برق 

چندی پیش تصاویری از اعتراض برخی مردم روستای 
»برخوردار« دلفان در فضای مجازی منتشر شد که 
خواستار تعطیلی معدن شن و ماسه در نزدیکی این 
و  معدن  صنعت،  سازمان  امروز  و  بودند  شده  روستا 
تجارت لرستان می گوید با وجود قانونی بودن فعالیت 

این معدن، اما به خواسته مردم تعطیل می شود. 
یکی از 35 معدن فعال شن و ماسه کوهی لرستان 
درشهرستان  خاوه  توابع  از  برخوردار  روستای  در 
و  شن  معدن  فعالیت  آن  اهالی  که   است  دلفان 
آلودگی های  موجب  را  روستا  این  نزدیکی  در   ماسه 
زیست محیطی و خسارت به کشاورزی خود دانسته و 

خواستار تعطیلی آن شدند.
این  در  تردد خودروهای سنگین  از  این روستا  مردم 
منطقه و صدای انفجارهای معدنی ناراضی بوده و در 
تجمعات اعتراضی خود با در دست داشتن تصاویری 
از رهبر معظم انقالب و سردار شهید قاسم سلیمانی 

از مسئوالن خواستند به اعتراض آنان رسیدگی کنند.
البته محیط زیست اعالم کرده به طور معمول برای 
فعالیت واحدهای شن و ماسه خارج از مناطق حفاظت 
شده، استعالمی از این سازمان  اخذ نمی کنند، به همین 

دلیل  دخالتی در صدور مجوز این واحدها نداشته  و در 
صورت محرز شدن آلودگی محیط زیست ورود می کند 
که این هم تا کنون تایید نشده است. فرماندار دلفان 
نیز گفته در جلسه ای با حضور معترضان و پیمانکار 
مقرر شد از مجاری قانونی مشکل پیگیری شود اما 
متاسفانه افرادی اوضاع را متشنج کرده اند که در این 
منطقه زمین و منافعی ندارند و اصال ساکن »برخوردار« 
نیستند.حشمت بهمنی گفته مردم منطقه »برخوردار« 
از مردم والیی استان لرستان هستند، رزمندگان، شهدا 
و علمای زیادی دارند و برای مردم این منطقه احترام 
خاصی قائل هستیم و اجازه نخواهیم داد که حق مردم 

به هیچ وجه پایمال شود.
گزارشی دال بر تخلف معدن »برخوردار« 

دریافت نشده است
هرچند به گفته سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تا کنون گزارشی دال بر تخلف این واحد معدنی برای 
نیز هرگونه  تعطیلی آن دریافت نشده و کارشناسان 
آلودگی زیست محیطی، تخریب منابع طبیعی، انفجار 
بیش از حد مجوز اخذ شده یا اضافه استخراج را تایید 
نکرده اند اما بنا به خواست اهالی، فعالیت این معدن 

لرستان  رییس صمت  متوقف می شود. صفی خانی، 
مسوول صدور  سازمان  این  گفت:  این خصوص  در 
این مهم  برای  است که  معادن  برداری  بهره  پروانه 
استعالم های الزم و تاییدیه های مورد نیاز را از محیط 

زیست، منابع طبیعی و امور اراضی اخذ می کند.
ماسه  و  شن  معدن  افزود:  خانی  صفی  محمدرضا 
کوهی در روستای برخوردار فعالیت بیش از 10 سال 
داشته و در این مدت شکایتی از جانب مردم محلی 
نداشته و چنانچه بر خالف مجوز بهره برداری عمل 
داد: در  ادامه  بود. وی  تا کنون تعطیل شده  می کرد 
نیز،  ملی  مراتع  و  محیطی  زیست  مسایل  خصوص 
هرگونه بررسی و لغو مجوز مشروط درخواست کتبی 

ادارات محیط زیست و منابع طبیعی می باشد که تاکنون 
این دستگاه ها چنین اقدامی را نداشته اند. وی با بیان 
این که میزان انفجار در این معدن بر اساس مجوز و 
به اندازه مشخصی بوده تصریح کرد: تا کنون گزارش 
کارشناسی مبنی بر تخلف این واحد معدنی دریافت 

نشده است.
»برخوردار«  روستای  تا  معـدن  فاصله   

قانونی است
معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت لرستان در خصوص همجواری معدن 
با روستای برخوردار نیز گفت: بر اساس قانون فاصله 
800 تا یکهزار و 200 متری معدن تا روستا رعایت 
بار  تنها یک  از دستگاه ها  استعالم  شده و همچنین 
صورت می گیرد. جمال مومیوند افزود: سرمایه گذاران 
معدنی پس از کش و قوس های فراوان و طی مراحل 
سخت و طوالنی موفق به اخذ مجوز می شوند بنابراین 
بر اساس قانون، انجام استعالم ها فقط یک بار می باشد 
هرچند که تاکنون گزارشی دال بر عدم اجرای تعهدات 
توسط بهره بردار معدن برخوردار دریافت نشده است. 
معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت لرستان نیز گفت: معدن شن و ماسه 
منطقه  در  فعالیت  سال   10 از  بیش  طی  برخوردار 
مشکل یا معارضی نداشته و برخی ازاهالی نیز در این 

واحد مشغول به کار بوده اند.
مومیوند با اشاره به این که بهره بردار این معدن یک فرد 
بومی منطقه است ادامه داد:  با فرض مردمی  و عمومی 
بودن این مطالبه، بنا بر جلسه شورای معدن استان 
مصوب شده معدن را از بهره بردار سلب کرده و معدن 
جایگزینی به وی داده شود. وی اظهار داشت: معادن 
تحت حاکمیت دولت هستند و قبل از فعالیت مراحل 
سخت صدور مجوز و تاییدیه های زیست محیطی و 
منابع طبیعی را دریافت می کنند بنابراین باید به نحوی 
رفتار کرد که معدنکاری به عنوان یک زنجیره باارزش 
پیشنهاد  در خصوص  وی  نگیرد.  قرار  الشعاع  تحت 
کاهش استخراج معدن و فعالیت آن در مکان فعلی 
افزود: اهالی منطقه با وجود معدن مشکل دارند بنابراین 
با وجود  دولت به این خواسته آنها احترام گذاشته و 
عدم تخلف بهره بردار، معدن را از وی سلب و تعطیل 

می کند که مقدمات این کار فراهم شده است.

پاسخ به یک مطالبه عمومی و تعطیلی معدن »برخوردار« دلفان  

معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان گفت: در راستای ارتقای 
سطح، تاالب های استان به عنوان مناطق شکار و صید ممنوع اعالم 

شدند. 
تاالب های پرونده  افزود:  جام جم  با  گفتگو  در  قائدرحمت  اهلل   نبی 

پلدختر  تاالب های  و  دورود، خروسان  تنوردر  بروجرد،  داالن  بیشه   
به منظور ارتقای سطح، تکمیل و به سازمان حفاظت محیط زیست 
این پرونده ها  تایید  ارسال شده است. وی اظهار داشت: در صورت 
حفاظت  مناطق  عنوان  به  تاالب ها  زیست  محیط  عالی  شورای  در 

شده ارتقای سطح خواهند یافت. قائدرحمت ادامه داد: اکنون وضعیت 
تاالب های استان به دلیل بارندگی های سال های اخیر مطلوب بوده 
و بر اساس قانون مصوب تاالب ها که در سال 96 ابالغ شد هرگونه 
سال  کرد:  تصریح  وی  است.  ممنوع  مناطق  این  در  کاربری  تغییر 

پاسگاه   2 استان  تاالب های  از  حراست  و  حفظ  منظور  به   گذشته 
محیط بانی بیشه داالن و تاالب های پلدختر راه اندازی شدند.  قائد 
رحمت افزود: پاسگاه محیط بانی دیگر تاالب های استان نیز جانمایی 
شده و در صورت تامین اعتبار بزودی احداث و بهره برداری می شوند.

معدن  وجود  با  منطقه  اهالی 
به  دولت  بنابراین  دارند  مشکل 
گذاشته  احترام  آنها  خواسته  این 
و با وجود عدم تخلف بهره بردار، 
تعطیل  و  سلب  وی  از  را  معدن 
کار  این  مقدمات  که  می کند 

فراهم شده است



رئیس کل دادگستری لرستان مطرح کرد؛
برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان تصرف اراضی ملی 

از برخورد قاطع دستگاه  محمد رزم، رئیس کل دادگستری لرستان 
همچنین  و  استان  این  در  ملی  اراضی  تصرف  متخلفان  با  قضایی 

تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده ها در این رابطه خبر داد.
بر  تاکید  با  به گزارش جام جم رزم در جمع خبرنگاران در سخنانی 

ضرورت حفاظت از منابع طبیعی لرستان، اظهار داشت: برای جرایمی 
که از سوی منابع طبیعی، آب منطقه ای، محیط زیست، راه و شهرسازی 
به دادگستری اعالم شود، شعبه ویژه دادسرای،  این حوزه  و… در 
بازپرسی، دادگاه کیفری و... در نظر گرفته شده است. وی عنوان کرد: 

به طور قطع به دعاوی مطروحه و جرایم کیفری در زمینه اراضی ملی و 
منابع طبیعی به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد: متهمان و مرتکبان این گونه 
جرایم با شدت قانونی به مجازات خود خواهند رسید. رزم همچنین به 

بحث آتش زدن »کاه و کلش« در مزارع کشاورزی اشاره کرد و گفت: 
بر اساس ماده 20 قانون هوای پاک، این اقدام جرم محسوب می شود 
و انتظار داریم کشاورزان این »کاه و کلش ها« را آتش نزنند در غیر 

این صورت به مجازات حبس محکوم خواهند شد.

خبر 
مدیرعامـل جمعیـت هـال  احمر 

لرسـتان خبر داد؛
برگزاری انتخابات مجامع جمعیت 

هالل احمر در ۹ شعبه استان

صارم رضایی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
لرستان گفت: پنجمین دوره انتخابات مجامع 
سراسر  در  شعبه   9 در  هالل احمر  جمعیت 

لرستان برگزار شد.
با  گفتگو  در  و  خبرنگاران  جمع  در  رضایی 
جام جم گفت: انتخابات مجامع جمعیت هالل 
احمر لرستان 23 خرداد 99 از ساعت 9 صبح 
افراد  و  شد  آغاز  استان  شعبه   9 تمامی   در 
واجد الشرایط به نامزدهای منتخب خود رأی 
حضور  با  داوطلب  اعضای  افزود:  وی  دادند. 
پرشور و بموقع خود نقش پررنگی از خود در 

برگزاری انتخابات نشان می دهند.
لرستان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
تصریح کرد: در این دوره مجامع شهرستانی 
و  اجرایی  شورای  اعضای  انتخاب  برای 

بازرسی با هم به رقابت می پردازند.
کامل  رعایت  با  انتخابات  گفت:  رضایی 
وسایل  از  استفاده  با  بهداشتی  پروتکل های 
اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  تجهیزات،  و 
برگزار  کرونا  ویروس  شیوع  با  مبارزه  برای 
داوطلبان  و  امدادگران  جوانان،  از  وی  شد. 
را  جمعیت  که  استان  احمر  هالل  جمعیت 
تشکیل می دهند و در تمام لحظات همراه و 
یار و یاور هالل احمر هستند تقدیر و تشکر 

کرد.

امـام  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
خمینی)ره(اسـتان:

هیـچ فـردی در نوبـت خدمات 
نداریم لرسـتان  امـداد 

جاسم محمدی فارسانی، مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( در گفتگو با جام جم لرستان گفت: هیچ 

فرد پشت نوبتی خدمات در امداد استان نداریم. 
وی اظهار کرد: تا کنون 104 هزار و 500 خانوار 
در 3 بخش  از کمیته امداد امام خمینی)ره( لرستان 

خدمات دریافت می کنند.
وی با بیان این که مددجویان عادی تحت پوشش 
از همه خدمات امداد نظیر آموزش، مسکن، اشتغال، 
مستمری، بیمه درمان و مباحث فرهنگی استفاده 
می کنند، افزود: از مجموع 104 هزار و 500 خانوار 
تحت حمایت امداد 26 هزار خانوار در قالب تبصره 
14 براساس قانون فقط از مستمری استفاده می کنند 
و برخی از خدمات دیگر به این افراد در قالب وام، 
پرداخت  مسکونی  واحدهای  ساخت  و  تعمیر 
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل  می شود. 
سال  رکود  و  تحریم  گرانی،  تورم،  افزود:  لرستان 
9۷ سبب شد که میزان مراجعات به امداد استان 
2 برابر شود و با وجود این که کمیته امداد باید یک 
اورژانس باشد اما شرایط کشور سبب شده بسیاری 
محمدی  دهیم.  ارائه  مددجویان  به  را  خدمات  از 
فارسانی بیان کرد: با اعتباری که امداد دارد برآورده 
کردن نیازهای 104 هزار خانوار تحت پوشش بسیار 
سخت است و این در حالی است که هر روز به تعداد 
مددجویان اضافه می شود.  وی اظهار کرد: به لطف 
قانون تبصره 14  هیچ فرد پشت نوبتی خدمات در 
امداد لرستان وجود ندارد. وی اضافه کرد: براساس 
فرمایش معظم له تحول بزرگی در کمیته امداد امام 

خمینی)ره( ایجاد شده است. 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  لرستان

اقتصادی

خبر

با توجه به یکپارچه شدن شرکت های آب 
و فاضالب شهری و روستایی کلیه مشترکین 
محترم شهر و روستا هر گونه حادثه و اتفاقات 
آب و فاضالب را به سامانه تلفنی 1۲۲ شرکت 

آب و فاضالب استان لرستان اطالع دهند.

قابل توجه مشترکین محترم

 شرکت آب و فاضالب لرستان

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان لرستان

سید موسی خادمی، استاندار لرستان با اشاره به وضعیت کاماًل 
هشدار کرونا در این استان گفت: روند ابتال و شیوع ویروس 

کرونا در لرستان رو به افزایش است. 
 به گزارش جام جم خادمی در جلسه با مسئوالن دانشگاه علوم 
 پزشکی و متخصصان بیماری کرونا در لرستان اظهار داشت: 
متأسفانه شرایط این استان مطلوب نیست و روند ابتال و شیوع 

ویروس کرونا رو به افزایش است.
وی با اشاره به پیش بینی متخصصان دانشگاه علوم  پزشکی 
مبنی بر احتمال شرایط بحرانی در روزهای آینده، افزود: در 
حال حاضر استان لرستان در وضعیت کاماًل هشدار قرار دارد و 
باید بیماران، مردم و همه دستگاه های اجرایی این وضعیت را 

مورد توجه قرار دهند و جوانب بهداشتی را رعایت کنند. 
و  تأکید  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  ضرورت  بر  لرستان  استاندار 
عنوان کرد: ممکن است به شرایطی برسیم که ظرفیت بیمارستان ها 
تکمیل شود و مشکالت بیشتری برای ما به  وجود بیاید، بنابراین مردم 
تجمع  و  ازدحام  از  بهداشتی  موارد  و  فردی  بهداشت  رعایت  با  باید 
علوم پزشکی  دانشگاه  رئیس  نیکبخت،  محمدرضا  کنند.  خودداری 
به  ابتال  آمار  این جلسه اظهار داشت: در حال حاضر  نیز در  لرستان 

کرونا در شهرهای مختلف این استان باال است.
روزهای  لرستان طی  استان  در  کرونا  به  مبتالیان  آمار  افزود:   وی 
میر هم  آمار مرگ  و  ابتال،  افزایش  روند  با  که  یافته  افزایش  اخیر  

باال خواهد رفت.

استاندار مطرح کرد؛

لرستان، در وضعیت هشدار کرونا 

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اهمیت نقش 
اصحاب  رسانه در تبیین اصول امام راحل)ره( گفت: 

رسانه ها دیده بان بصیر انقالب اسالمی هستند. 
سیداحمدرضا  حجت االسالم  جام جم  گزارش  به 
که  اصحاب رسانه  از  جمعی  با  دیدار  در  شاهرخی 
شد  برگزار  لرستان  در  ولی فقیه  نماینده  دفتر  در 
انقالب  بصیر  دیده بان  رسانه ها  این که  بیان  با 
و  اتفاق  هر  در  داشت:  اظهار  هستند،  اسالمی 
رویدادی رسانه ها می توانند با اطالع رسانی درست 

و جهت دهی افکار عمومی نقش آفرینی کنند.
وی  با بیان این که رسانه ها در رسیدن به آرمان ها و 
اهداف انقالب اسالمی نقش بی بدیلی دارند، افزود: 
در نظام اسالمی به دنبال تحقق فضیلت هایی مانند 
رشد اخالق، معنویت، تدین، پیشرفت مادی، رفاه، 
آسایش و امنیت ملت، اقتصاد قوی، عدالت، مبارزه 
و سبک  دشمن  با  مرزبندی  ملی،  عزت  فساد،  با 
زندگی اسالمی هستیم که تحقق این امور بدون 
همراهی با رسانه ها امکان ندارد. نماینده ولی فقیه 
شناساندن  و  شناختن  این که  بیان  با  لرستان  در 
آرمان های انقالب اسالمی به مردم به معنای زنده 
کردن شعارهای انقالب اسالمی ا ست، عنوان کرد: 
تداوم انقالب اسالمی در گرو ارتباط  و همراهی 
اطالع رسانی  دائمی،  نیازسنجی  و  است  رسانه  با 
و آگاهی بخشی بر پایه معنویت و اخالق از جمله 
ویژگی های رسانه ها در تراز انقالب اسالمی  است.

پیروزی  پس از  راحل)ره(  امام  این که  بیان  با  وی 
بودند،  برنامه  و  اصول  دارای  اسالمی   انقالب 
تصریح کرد: تمام اصول و برنامه های  امام راحل)ره( 
در زمینه   سیاست های داخلی و خارجی، فرهنگی 
و اقتصادی برای دوران پس از انقالب اسالمی در 
آنها  خالصه  و  شده  مکتوب  ایشان  نور  صحیفه 

آمده است.   امام راحل)ره(  سیاسی  وصیت نامه  در 
تکیه  این که  بیان  با  لرستان  در  ولی فقیه  نماینده 
مردم،  یکپارچگی  و  اتحاد  تأمین  مردم،  آرای  بر 
مردمی بودن و غیراشرافی زندگی کردن  حکمرانان، 

دلبستگی مسئوالن به مصالح مردم، کار و تالش 
تدبیر  با  و همراه  درایت  و  علم  بر  مبنی  همگانی 
بنیانگذار  توصیه های  جمله  از  برنامه  با  کار  و 
اشتغال،  همچنین  کرد:  خاطرنشان  است،  انقالب 
و  اجتماعی  آسیب های  کاهش  محرومیت زدایی، 
همچنین مبارزه بی امان با مفسدان مالی و بستن 
منافذ فساد از جمله مهم ترین اصول سیاست داخلی 

امام راحل)ره( هستند.
آسیب های  از  پیشگیـری  ضرورت   

اجتماعی
امام  اصول سیاست خارجی  به  اشاره  با  شاهرخی 
اسالمی  انقالب  از  پس   دوران  برای  راحل)ره( 
اظهار داشت: ایستادگی در مقابل زیاده خواهی نظام 
سلطه، برادری با ملت های مسلمان، ارتباط با همه 
کشورها جز دشمنان و مبارزه با رژیمی که سودای 
نیل تا فرات را به سر دارند از جمله اصول سیاست 
راستا  همین  در  که  است  راحل)ره(  امام  خارجی 
عزت، حکمت  و مصلحتی که همواره مورد تأکید 
سیاست  اصول  دل  از  است  رهبری  معظم  مقام 
خارجی امام راحل)ره( استفاده می شود.  وی افزود: 
دفاع قاطع از فرهنگ اسالمی و عملیاتی کردن آن، 
تربیت جوانان مؤمن، انقالبی، پای کار، معنویت گرا، 
اخالق مدار و عدالت خواه که مورد تأکید مقام معظم 
رهبری نیز می باشد، ترویج امربه معروف و نهی از 
بدحجابی،  نفی  و  الگوی زن مسلمان  ارائه  منکر، 
مبارزه  دین،  به  تمسک  در  نفاق  و  ریا کاری  نفی 
از  پیشگیری  جامعه،  در  فساد  و  فحشا  مظاهر  با 
قاطع  برخورد  همچنین  و  اجتماعی  آسیب های 
هویت  دگرگونی  درصدد  که  ناهنجاری هایی  با 
امام  اصول  جمله  از  هستند  ایران  ملت  فرهنگی 

راحل)ره( در سیاست های فرهنگی است.
نماینده ولی فقیه در لرستان در رابطه با اصول امام 
پیروزی  از  اقتصاد پس   در سیاست های  راحل)ره( 
اقتصاد ملی  انقالب اسالمی عنوان کرد: تکیه بر 
و  صادرات  در  قاچاق  از  جلوگیری  خودکفایی،  و 
واردات، عدالت اقتصادی در تولید، توزیع و توسعه  
متوازن از جمله سیاست های اقتصاد پس از پیروزی 
انقالب است که متأسفانه در استان لرستان در این 
با اشاره به اهمیت  زمینه کاستی هایی داریم. وی 
نقش اصحاب رسانه در تبیین اصول امام راحل)ره( 
و  تجزیه  با  می توانند  اصحاب رسانه  کرد:  بیان 
با  تبیین کرده و منصفانه  را  ایشان  تحلیل اصول 
آمار و ارقام نشان بدهند که در کجای این اصول 

قرارداریم؟

نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد؛

رسانه ؛ دیده بان بصیر انقالب اسالمی 

شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  ابراهیمی، عضو  یحیی   
که  درمان  و  بهداشت  پرسنل  فوق العاده  پرداخت  بر ضرورت  اسالمی 

جانانه در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا فعال هستند، تاکید کرد.
به گزارش جام جم به نقل از مهر، ابراهیمی گفت: از وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی می خواهیم با توجه به این که در بسیاری از وزارتخانه ها 
این اقدام عملی شده در وزارت بهداشت نیز در دستور کار قرار گیرد تا 
این عزیزان به حق واقعی خود برسند و با خیالی آسوده به خدمت کردن 
در حوزه سالمت جامعه بپردازند. وی همچنین با اشاره به این که یکی 
موضوع  هستند  آن  پیگیر  مختلف  گروه های  که  را  مطالباتی  از  دیگر 
همسان سازی حقوق بازنشستگان است، اظهار داشت: این موضوع یکی 
از مطالبات جدی نمایندگان مجلس بویژه نمایندگان لرستان است که 
در  آن  پیگیر مصوبه  به جد  و وکیل مردم  نماینده  به عنوان  نیز  بنده 

مجلس خواهم بود که اجرایی شود.
نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که 
در این دو موضوع اگر مشکالتی از جانب سازمان برنامه و بودجه باشد 
باید نمایندگان به خاطر رضایتمندی این قشر از جامعه پیگیری های الزم 
را انجام دهند، افزود: آقای نوبخت باید توجه جدی به این موضوعات 

داشته باشد و تمام تالش خود را برای احیای حق این عزیزان و پرداخت 
آن به کار ببرد. ابراهیمی همچنین به موضوع ضرورت جذب نیرو در 
آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: چهار گروه معلمان خرید خدمت، 
معلمان پیش دبستانی، حق التدریسی ها و آموزش یاران هستند که اگر 
بخواهیم عدالت رعایت شود دولت باید دستور جذب این تعداد افراد با 

توجه به کمبود نیرو در وزارت آموزش و پرورش را صادر کند.
وی با انتقاد از تصویب قانون جذب تمامی این عزیزان به جز نیروهای 
آموزشیار نهضت سواد آموزی در سال گذشته، افزود: در این خصوص 
از وزیر آموزش و پرورش خواسته ایم که برگزاری این آزمون را متوقف 
کند و به شهریور موکول شود که وقتی مجلس روند عادی خود را شروع 
کرد به عنوان یک طرح دو فوریتی در مجلس تصویب شود و بتوان برای 

این استخدام آموزشیاران نهضت نیز بهره مند شوند.
اسالمی همچنین  مجلس شورای  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
خواستار جذب نیروهای شرکتی و قراردادی در وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی شد و اظهار داشت: این اقدام پس از جانفشانی ها و 
خدمات مدافعان سالمت در ایام مبارزه با ویروس منحوس کرونا می تواند 
هدیه ای خوب برای نیروهای قراردادی و شرکتی باشد که با امید و عشق 

بیشتری به خدمت ادامه دهند و از وزیر بهداشت می خواهیم این اقدام 
نیز عملی شود. 

نماینده دلفان و سلسله در مجلس خواستار شد؛

فوق العاده پرسنل بهداشت و درمان پرداخت شود

تکیه بر اقتصاد ملی و خودکفایی، 
صادرات  در  قاچاق  از  جلوگیری 
در  اقتصادی  عدالت  واردات،  و 
تولید، توزیع و توسعه  متوازن از 
جمله سیاست های اقتصاد پس از 
پیروزی انقالب است که متأسفانه 
زمینه  این  در  لرستان  استان  در 

کاستی هایی داریم
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شهردار خرم آباد خبر داد؛ 

بهره برداری از پل بهداری در آینده نزدیک
و  مالی  و  اداری  معاون  عمرانی،  معاون  همراه  به  آباد  خرم  شهردار 
شهردار منطقه 2 از پل در دست ساخت بهداری بازدید کرد و گفت: 
همان طور که یک ماه قبل در انتهای مصاحبه ام اعالم کرده بودم 
اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد، پل بهداری در آینده نزدیک  افتتاح 

خواهد شد. 
تا  افزود: در یک ماه گذشته  به گزارش جام جم محمد شریفی مقدم 
امروز که فعالیت ساخت پل بهداری به صورت جدی شتاب بیشتری 
گرفته است متاسفانه لوله های گاز و آب و فاضالب روند سرعت بخشی 
احداث پل را کند کرده و همین اتفاق باعث گردیده امروز شرمنده مردم 
شویم. وی اظهار کرد: بتن ریزی عرشه پل امروز تمام شد و بعد از 
آن زیرگذرهای ساحلی آن آماده می شوند. شهردار خرم آباد با پوزش 
از مردم و رسانه ها گفت: امیدوارم جمیع شرایط به گونه ای رقم بخورد 
که در آینده نزدیک تردد بر روی پل بهداری صورت گیرد تا به عهدی 
که با مردم بسته ایم عمل کنیم. شریفی مقدم تصریح کرد: به مردم 

عزیز و رسانه ها قول می دهم با افتتاح پل بهداری روند بهره برداری و 
افتتاح سایر پل های در دست ساخت سطح شهر نیز در سال  جاری کلید 
خواهد خورد. وی در پایان گفت: این نوید را به مردم خرم آباد می دهم 
که بزودی پادگان0۷به خارج از شهر منتقل، دیوارهای آن برچیده و با 
فروش سهم تجاری و مسکونی شهرداری به آرزوی دیرینه مردم که 
تعریض خیابان انقالب است جامه عمل پوشانده و عیدی بزرگی به 

همشهریان خرم آبادی خواهیم داد.
محالت به  بیشتر  خدمات  برای  شهردار  جدی  عزم 

 گل سفید و پشت بازار 
جلسه هم اندیشی اعضای دفتر تسهیلگری و توسعه محلی گل سفید 
و پشت بازار با مسئولین شهرداری خرم آباد با حضور شریفی شهردار 
خرم آباد، بارانی بیرانوند شهردار منطقه دو، آزادمنش مسئول مدیریت 
بازآفرینی و عمران شهری، رضایی عضو شورای شهر  در دفتر تسهیل 
این نشست خانم  ابتدای  برگزار شد. در  بازار  گری گل سفید و پشت 
دفاتر  از  بازار  پشت  و  گل سفید  تسهیلگری  دفتر  مدیر  احمدی 
اجرایی  بازوان  به عنوان  تسهیلگری 
نهادها 

و دستگاه های دولتی یاد کرد و دفاتر تسهیلگری را به عنوان خانه های 
امن محالت برشمرد که به عنوان زیرمجموعه امور اجتماعی استانداری 

مشغول به کار در محالت حاشیه ای شهر خرم آباد هستند.
دفاتر  فعالیت های  از  دو  منطقه  شهردار  بیرانوند  بارانی  ادامه  در   
با  مشارکتشان  و  همکاری  بخصوص  خرم آباد  شهر  در  تسهیلگری 
مجموعه شهرداری ابراز رضایت کرد. شهردار منطقه دو با بیان این که 
دفاتر می توانند در مباحث مشارکت و اعتمادسازی بین شهروندان مؤثر 
مثبت  اقدامی  را  در شهر خرم آباد  تسهیلگری  دفاتر  راه اندازی  باشند، 
شهردار  شریفی  نشست  این  ادامه  در  دانست.  شهر  توسعه  در جهت 
خرم آباد بیان کرد: بی تفاوتی نسبت به محالت کمتر توسعه نیافته در 
شهر خرم آباد جایز نیست چرا که اهالی این محالت از شریف ترین و 
نجیب ترین شهروندان محسوب می شوند و کم کاری و قصور نسبت به 
این محالت از طرف مسئولین پذیرفته شده نیست. شهردار خرم آباد بیان 
کرد: مجموعه شهرداری آمادگی همکاری کامل با دفاتر تسهیلگری 
را دارد و با توجه به عملکرد مثبت دفتر تسهیلگری گل سفید و پشت 
بازار در این مدت، قول همکاری و مساعدت کامل در مصوبات نشست 
با دفتر تسهیلگری گل سفید و پشت بازار را داد. در پایان این نشست، 
گل سفید،  جمشیدآباد،  محالت  از  میدانی  بازدید 
پشت بازار و باج 

گیران صورت گرفت و مقرر گردید که با پیگیری های مجموعه دفتر با 
شهرداری اقداماتی از قبیل اختصاص ساختمان انبار شهرداری منطقه 
دو به دفتر تسهیلگری جهت ایجاد ساختمان سرای محله پشت بازار؛ 
شست وشو و نظافت معابر گل سفید، پشت بازار، باج گیران؛ جمع آوری 
و  مرمت  ذکرشده؛  محالت  سطح  در  ساختمانی  نخاله های  تمامی 
بازسازی برخی از خیابان ها و جداول مشکل دار ازجمله قسمت هایی از 
جمشیدآباد با همکاری و مشارکت تیم اجتماع محور محله؛ پاک سازی 
بازسازی کامل  باج گیران و  زمین ها و مخروبه های موجود در محله 

پارک بازی کودک در محله گل سفید انجام شود.
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جعفر آنی زاده، کارگردان وحشتناک ترین فیلم سینمایی ایرانی را کلید می زند.   
به گزارش جام جم فیلم سینمایی 24:01 به کارگردانی جعفر آنی زاده و تهیه کنندگی حجت سیفی و نویسندگی فرهاد نقدلی که پیش از این قرار بود در اسفند سال گذشته شروع شود و پیش تولید این فیلم از 
دی آغاز شده بود پس از یک توقف چند ماهه و بعد از مناسب اعام شدن شرایط تولید از طرف ستاد مبارزه با کرونا شروع خواهد شد. این فیلم که قرار است در ژانر وحشت ساخته شود اولین فیلم این کارگردان 
است که مهرماه در جنگل های رودسر و نواحی سرسبز بروجرد در استان لرستان جلوی دوربین می رود و در سبکی نو در ایجاد صحنه های وحشتناک همراه با تصاویر زیبای بصری به فیلمبرداری مصطفی کشفی و بازی 
بازیگران این فیلم که در آینده اعام خواهند شد ساخته می شود. لوکیشن خاص در کنار گریم متفاوت نوید فیلمی جذاب در ژانر وحشت برای حضور موفق در جشنواره های داخلی و خارجی می باشد و گروه تولید 
در تاشند این فیلم را برای جشنواره فجر آماده سازند. در خاصه این فیلم آماده به گمشدگانی در جنگل به خانه ای قدیمی و متروکه در وسط جنگل و صعب العبور پناه می برند که ساعتی قدیمی و کهنه که از کار 
افتاده نظر این افراد را جلب می کند. عقربه های این ساعت برعکس شروع به حرکت می کند به طوری که زمان به عقب برمی گردد و خبر از اتفاقات ناگواری در آینده می دهد. قاتل فراری که از بیماری روانی رنج 
می برد سعی می کند با ایجاد وحشت این افراد را به بدترین شکل ممکن به قتل برساند و آن ها را قطعه قطعه کند همه اتفاقات در 24 ساعت رخ می دهد و بعد به آرامش می رسند. آنجایی که زمان وجود ندارد... 

به کارگردانی جعفر آنی زاده؛

 ۲4:01در ژانر وحشت

 کلید خورد


