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 نماینــده ولــی فقیــه در لرســتان و امــام جمعــه 
خرم آباد گفــت: رعایت مقررات ســتاد ملی کرونا 
وظیفــه همــه مــردم اســت و بایــد بــه آن عمــل 

نمایند.
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ساختمانی کارگر ۲۵هزار
لرستانتحتپوشش در

تامیناجتماعیاند
سرپرســت تامین اجتماعی لرســتان گفــت: بیش 
از ۲۵ هــزار کارگر ســاختمانی تحت پوشــش تامین 
اجتماعی اســتان قرار دارنــد و از خدمــات درمانی و 

بیمه ای بهره مند هستند.
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شیوعکروناتاکیدکرد؛ پیشگیریاز بهمنظور استاندار

ودی های لرستان از ســمت خوزستان ورت کنترل ور ضر

درقالبپویشهرهفتهالفب-ایرانصورتگرفت؛

یر نیرو  ح آبرسانی به روستا با حضور وز بهره برداری از ۳۸ طر
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لرستانوامامجمعه نمایندهولیفقیهدر
عنوانکرد؛

ســی و ســومین فروشــگاه زنجیــره ای فامیلــی در شــهر 
خرم آباد افتتاح شد.

فروشگاه های زنجیره ای در سراســر دنیا نقش اساسی 
را در تامیــن ســبد کاالیــی خانواده هــا بــر عهــده دارنــد. 
شــرکت فروشــگاه های زنجیــره ای فامیلــی زیرمجموعه 
گــروه صنعتــی گلرنــگ عرضه کننــده انــواع مــواد غذایی 
بســته بندی و تازه فروشــی و همچنین مواد بهداشــتی 

با مناسب ترین قیمت در سراسر کشور است.
 ایــن شــرکت عــاوه بــر افزایــش قــدرت خریــد مــردم و 
، اشــتغال زایی را نیز به عنــوان یکی  تقویت ســبد خانوار

دیگر از خدمات خود در دستور کار قرار داده است.
شــرکت فروشــگاه های زنجیره ای فامیلی فعالیت خود 
را از ســال 1396 آغاز کرده و شــاید بتــوان از آن به عنوان 
جدیدتریــن فروشــگاه زنجیــره ای کشــور نــام بــرد. ایــن 
شــرکت به منظور خدمت رســانی بــه تمــام خانواده های 
سراســر کشــور آغــاز فعالیــت خــود را بــه راه انــدازی 
فروشــگاه در شهرســتان های مختلــف اختصاص داده 

است.
در پی برنامه هــای توســعه ای فروشــگاه های زنجیره ای 
فامیلــی، ایــن بــار نوبــت بــه شــهر خرم آبــاد در اســتان 
لرســتان رســید. مراســم افتتــاح فروشــگاه فامیلــی در 
شــهر خرم آبــاد روز پنجشــنبه 3۰  بهمــن 99 بــا حضــور 

جمعی از مدیران این شرکت برگزار شد.
 الزم به ذکر است که فروشــگاه فامیلی شعبه خرم آباد، 
سی و ســومین فروشــگاه فعال شــرکت فروشگاه های 
زنجیره ای فامیلی اســت کــه در خیابان انقــاب، خیابان 

، باالتر از جهاد کشاورزی واقع شده است. الغدیر
مزیــت فروشــگاه های زنجیــره ای فامیلــی نســبت بــه 
ســایر فروشــگاه ها ایــن اســت کــه بــه دلیــل پشــتوانه 
گــروه صنعتی گلرنــگ حذف واســطه ها در چرخــه تولید 
تــا عرضــه بــه مــردم، قیمــت بهتــری نســبت بــه ســایر 

فروشگاه ها برای مصرف کنندگان دارد.
معاونــت توســعه و تجهیــز شــرکت فامیلــی مــدرن در 
ئین افتتاح شــعبه فروشــگاه فامیلی در شــهر خرم آباد  آ
گفــت: شــرکت فروشــگاه های زنجیــره ای فامیلی مدرن 

زیــر مجموعــه گــروه صنعتــی گلرنــگ اســت کــه بیش از 
6۰ شــرکت فعــال در کشــور و همچنیــن بیــش از ۴۰ هزار 

کارمند مستقیم دارد.
ع منــش« افــزود: پایــه اصلــی گــروه صنعتی  »مهــدی زار
گلرنــگ در بحــث تولید اســت و در موضوعــات مختلف 
از قبیــل شــوینده، غذایــی، ســلولزی، پلیمری و آرایشــی 
در حال فعالیت اســت؛ برندهایی همچون گلرنگ، اوه، 
اکتیــو، اویــا، فامیــا، آی ری پــاس، نانســی، مرســی و... 
در مجموعــه در حــال تولیــد هســتند که جــزو گروه های 

ح کشور می باشند. مطر
وی اظهــار کــرد: گــروه صنعتــی گلرنــگ از 1۰ ســال پیش 
بــه دنبــال این بــوده اســت کــه زنجیــره تولیــد تــا عرضه 
بــه مــردم را کامــل انجــام دهــد. لــذا کار را با شــرکت افق 
کوروش شــروع کرد که در ســطح کشــور با بیش از ۲3۰۰ 

شعبه و در ابعاد کوچک تر در حال فعالیت است.
ع منــش بیــان کــرد: از 3 ســال و نیــم گذشــته، گــروه  زار
صنعتی گلرنــگ تصمیم گرفت در قالب فروشــگاه های 
« مشــغول بــه کار شــود و دامنه فــروش را  بــزرگ »هایپر
گســترده نماید؛ به همین منظور شــرکت فامیلی مدرن 

را تاسیس کرد.
 اولین فروشــگاه فامیلی در آذر ســال 96 در شهرستان 
گنبد افتتاح شــد و سی و سومین فروشــگاه فامیلی نیز 

در لرستان و شهر خرم آباد به افتتاح رسید.
معاون توســعه و تجهیز شرکت فروشــگاه های فامیلی 
در بخــش دیگــری از صحبت هایش به برنامــه و اهداف 
شــرکت اشــاره و تصریــح کــرد: درصــدد هســتیم کــه تــا 
پایــان ســال 99، چهــار فروشــگاه دیگــر را در کشــور بــه 

افتتاح برسانیم.
وی افــزود: برنامــه توســعه بــرای ســال 1۴۰۴؛ این اســت 
که به بیــش از ۵۰۰ هزار مترمربع ســطح فروش برســیم. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه 33 فروشــگاهی کــه تاکنــون بــه 
بهره بــرداری رســیده اســت بیــش از ۵1 هــزار مترمربــع 

سطح فروش را به خود اختصاص داده است.
*برنامهفامیلیبرایاستانلرستان

معاون توســعه و تجهیز شرکت فروشــگاه های فامیلی 

در زمینــه برنامه هــای ایــن شــرکت در اســتان لرســتان 
اظهــار کــرد: افتتــاح اولیــن شــعبه در لرســتان را از شــهر 
خرم آبــاد آغــاز کردیــم و برنامه ریــزی بــر این اســت که در 
شــهرهای باالی ۴۵ هزار نفر جمعیت همچون بروجرد، 
، دورود، نورآبــاد، ازنــا و کوهدشــت نیــز افتتاح  الیگــودرز

فروشگاه را داشته باشیم.
وی افــزود: در فروشــگاه های زنجیــره ای فامیلــی تنــوع 
کاال باال و تا 3۰ هــزار نوع می رســد و برای شــعبه خرم آباد 
، 1۰ هــزار قلــم کاال بــرای عرضــه به  نیــز بــا توجــه بــه متــراژ

مردم در اختیار قرار گرفته شده است.
فروشگاههایزنجیرهایفامیلی *اشتغالزاییدر

بــا  از صحبت هایــش  بخــش دیگــری  در  ع منــش  زار
اشــاره بــه اشــتغال زایی این شــعبه در خــرم آبــاد؛  اظهار 
کــرد: در شــعب فروشــگاه های زنجیــره ای فامیلــی در 
سراسرکشــور بیــش از 1۵۰۰ کارمنــد مشــغول بــه کار 
هســتند و در خــرم آبــاد نیــز تاکنــون ۵۰ نفــر بــه صــورت 

مستقیم جذب شده و فعالیت می کنند.
وی ادامــه داد: این تعــداد جذب نیــرو حداقلی اســت و 
در صورت اســتقبال مردم؛ قطعا تا 1۵۰ نفر اشتغال زایی 

خواهیم داشت.
*حجمسرمایهگذاریشعبهخرمآباد

معاون توســعه و تجهیز شرکت فروشــگاه های فامیلی 
اظهــار کرد: حجــم ســرمایه گذاری در این فروشــگاه بالغ 
بر 1۲ میلیارد تومان اســت که ۵ میلیــارد تومان آن برای 
تجهیزات و ۷ میلیارد تومــان آن نیز صرف کاالها و اقام 

شده است.
بــه یــترقابتــیفروشــگاههایفامیلــینســبت *مز

دیگران
ع منش گفــت: مزیت رقابتی شــرکت فروشــگاه های  زار
فامیلی نســبت به رقبا بــر این اســت که خیلــی از کاالها 
گلرنــگ در حــال تولیــد  وه صنعتــی  گــر در مجموعــه 
بــوده و در خصــوص تنــوع و قیمت نیــز به دلیــل حذف 
واســطه ها، قیمت خرید نســبت به ســایر رقبا بهتر و در 
نتیجه کاال با قیمــت بهتری نیز به دســت مصرف کننده 

می رسد.

کن ید خوب را تجربه  تاژخر
رپر



 رئیــس مرکــز مدیریــت اطاعــات 
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راه هــا 
ســامانه   3۴ گفــت:  لرســتان 
هوشــمند ثبــت تخلــف ســرعت در 
محورهــای اســتان نصــب شــد و تــا 
پایــان امســال بــه 6۷ مــورد افزایش 

می یابد.
تــا  افــزود:  فرشــاد«  »فریــدون 
مهــر امســال تعــداد ســامانه های 
هوشــمند ثبــت تخلــف ســرعت در 
محورهای اســتان 1۷ مورد بود که با 
پیگیری هــای صورت گرفتــه در چند 
، ایــن تعــداد بــه ۵1 مــورد  مــاه اخیــر

افزایش یافت.
وی ادامــه داد: براســاس قــرارداد بــا 
شــرکت های پشــتیبان تعــداد ایــن 
ســامانه ها تا پایان امســال بــه 6۷ و 
در ســال 1۴۰۰ بــه ۷۸ مــورد افزایــش 

خواهد یافت.
درصــد   1۰۰ کــرد:   اظهــار  فرشــاد 
محورهــای اصلــی ورودی و خروجــی 
ســامانه های  بــه  مجهــز  لرســتان 

هوشمند است.
؛  19  وی ادامــه داد: در حــال حاضــر
 66 و  تصویــری  نظــارت  دوربیــن 

دســتگاه ترددشــمار در محورهــای 
استان فعال اســت که دوربین های 
و  ترافیــک  تصویــری،  نظــارت 
شــرایط جــوی را پایــش می کننــد و 
دستگاه های ترددشمار نیز به ثبت 
تردد به تفکیک نوع وســیله نقلیه و 
پایش سرعت وسایل نقلیه عبوری 

می پردازند.
وی با اشــاره بــه نقش ســامانه های 
wim ) ســامانه شناســایی ناوگان با 
(، بیان کــرد: درمجموع  بار غیر مجاز
چهار ســامانه توزین حین حرکت در 
اســتان وجود دارد کــه تنها ســامانه 
محــور ازنا - الیگــودرز فعال اســت و 

ســامانه محــور پلدختــر - بابازید که 
در ســیل 9۸ تخریــب شــد درصورت 
و  اســناد  تهیــه  بــرآورد،  تکمیــل 

تخصیص اعتبار بازسازی می شود.
رئیس مرکز مدیریت اطاعات راه ها 
و حمــل و نقــل جــاده ای لرســتان 
تصریــح کــرد: ســامانه توزیــن حیــن 
زال  پــل   - حرکــت محــور پلدختــر 
نیــز توســط پیمانــکار در حــال اجــرا 
اســت کــه بایــد تــا اردیبهشــت 1۴۰۰ 
راه انــدازی شــود و ســامانه پلیــس 
راه چاالنچــوالن در محور خــرم آباد - 
بروجرد در حــال تجهیز اســت که به 

زودی به بهره برداری می رسد.
فرشــاد بیان کرد: همچنیــن در حال 
حاضر یک دســتگاه تابلوی ترافیک 
ترافیکــی  وضعیــت  )نمایــش  نمــا 
پیــِش رو( و ۲ تابلــوی پایــم متغیــر 
بــا هــدف اطــاع رســانی وضعیــت 
ترافیکی، جوی و پیام هــای ایمنی در 

استان فعال است.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش چشــمگیر 
آمــار تــردد وســایل نقلیــه در دی 
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه 
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  قبــل،  ســال 

محدودیت های ترافیکی ستاد ملی 
و اســتانی کرونــا تــردد در محورهــای 

استان کم شده است.
وی افــزود: در ایــن مدت بیشــترین 
آبــاد_  خــرم  محــور  در  تــردد 
بروجرد)ســه راهــی چاالنچــوالن( و 
_ کمتریــن تــردد در محــور الیگــودرز

خمین ثبت شده است.
فرشــاد عنوان کــرد: پیگیــری تعیین 
ای  لحظــه  و  متوســط  ســرعت 
ســامانه های ثبــت تخلــف اســتان 
بــا همــکاری پلیــس راه و تعیین حد 
مجــاز ســرعت دوربین هــای ثبــت 
تخلــف پــس از ســال ها، افزایــش 
تعداد ســامانه های هوشــمند ثبت 
و  نصــب  خریــد،  ســرعت،  تخلــف 
راه انــدازی دســتگاه روتر برای ســرور 
تصویــری،  نظــارت  ســامانه های 
پیگیــری و تکمیــل مراحــل صــدور 
فرکانــس  بــرداری  بهــره  پروانــه 
بی ســیم اختصاصــی بنــام اداره کل 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
لرســتان از طــرف ســازمان تنظیــم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی طــی ۲ 

ماه گذشته انجام شده است.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان 
گفــت: علوفــه خشــک پــس از بــارش بــرف 
ســنگین هفتــه گذشــته در پناهــگاه حیات 

وحش سفید کوه ازنا توزیع شد.
»مهــرداد فتحــی بیرانونــد« افــزود: بــا توجــه 
بــرودت هــوا در  بــارش شــدید بــرف،  بــه 
مناطــق کوهســتانی و پیشــگیری از هرگونه 
مشــکل بــرای حیــات وحــش بــرای تامیــن 
منابــع غذایــی، برنامــه توزیــع علوفــه و دانه 
در پناهــگاه حیــات وحــش ســفید کــوه ازنــا 
و ســایر نقــاط مشــابه، توســط محیــط بانان 
اســتان انجــام شــد. وی تصریح کــرد: علوفه 
کافی برای توزیــع در مناطق تحــت مدیریت 
استان تهیه شده است و مواقع ضروری که 

حیات وحش با مشکلی در این زمینه روبرو 
شود توســط محیط بانان توزیع خواهد شد.  
فتحــی بیرانونــد ادامــه داد: علوفــه دهــی به 
حیــات وحــش در فصل  زمســتان بــه دلیل  
بــرف و کــوالک انجــام می شــود تــا تغذیــه 

حیوانات با مشکل مواجه نشود.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان 
عنــوان کــرد: از عمــوم مــردم درخواســت 
بــه شــرایط نامســاعد  بــا توجــه  می شــود 
جــوی، در صــورت نزدیــک شــدن پرنــدگان 
و پســتانداران بــه کنــار جــاده یــا مناطــق 
مسکونی حاشــیه شــهر به خصوص اماکن 
روســتایی، با خودداری از آزار یا کشــتن آنها، 
بــا ســامانه 1۵۴۰ تمــاس بگیرنــد و مامــوران 
محیــط زیســت را از ورود جانــوران بــه محل 

گاه کنند. سکونت خود آ
 فتحــی بیرانونــد بــا هشــدار بــه متخلفیــن 
زیســت محیطــی کــه در ایــن شــرایط قصــد 
شــکار دارند، عنــوان کــرد: اداره کل حفاظت 
محیــط زیســت لرســتان تعــداد مامــوران 
کوهســتانی،  مناطــق  در  حفاظــت  یــگان 
را  حســاس  زیســتگاه های  و  ارتفاعــات 
افزایــش داده اســت تا عــاوه بــر حفاظت از 
گونه هــای جانــوری از بــروز هرگونــه تخلــف 

زیست محیطی جلوگیری کنند.

گفت:  لرستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس    
تولید ۲۵ هزار تن گندم و پنج هزار تن جو بذری برای 

سال زراعی جاری در استان پیش بینی می شود.
با  لرستان  کرد:  اظهار  مقدم«  حسنی  »اسفندیار 
باالترین  آبی  رقم جو بذری   1۷ گندم  رقم   ۲۸ کشت 
کشور  در  کیفی  و  کمی  تنوع  نظر  از  را  ارقام  تنوع 
برای  خوب  بسیار  مزیت  یک  این  افزود:  وی  دارد. 
در  موثری  اقدامات  و  می شود  محسوب  لرستان 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  تحقیقات،  مرکز 
هسته های  سازی  خالص  راستای  برای  استان 
کرد:  تصریح  مقدم  است.حسنی  شده  انجام  اولیه 

عالی  شورای  در  شده  ح  مطر مباحث  به  باتوجه 
کشور  مورد  بذر  از  بخشی  تولید  احتمال  زراعت، 
اساس  همین  بر  و  دارد  وجود  لرستان  توسط 
و  بذر  گواهی  و  ثبت  واحد  فنی  ناظر  کارشناسان 
ع  مزار سطح  از  ای  مرحله  بازدیدهای  باید  نهال 
کارشناسان  اگر  داد:  ادامه  وی  کنند.  آغاز  را  بذری 
ع انجام دهند و بذر  ناظر کار خود را به خوبی در مزار
در مزرعه تمیز و خالص شود، کار بوجاری راحت تر 
خواهد بود و محصول افت خلوص کمتری خواهد 
لرستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  داشت. 
به  نیاز  عادی  ع  مزار برابر   ۲ بذری  ع  مزار کرد:   بیان 

کود دارند و امور مربوط به خوشه کشی  برای این 
زمین ها را باید در دستور کار قرار دهیم.

لزومعملبهمقررات
ستادملیکرونا

 نماینــده ولــی فقیــه در لرســتان و امــام جمعه 
خرم آباد گفت: رعایت مقررات ســتاد ملی کرونا 
وظیفــه همــه مــردم اســت و بایــد بــه آن عمــل 

نمایند.
حجــت االســام »ســید احمدرضــا شــاهرخی«  
در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه خــرم 
آبــاد افــزود:  مــردم و مســئوالن لرســتان بــرای 
ســخت  ســی  زدگان  زلزلــه  بــه  کمک رســانی 

کهگیلویه و بویراحمد آمادگی کامل را دارند.
وی عنــوان کرد: امــروز ویروس کرونــا در جهان 
ســبب ابتــا و فــوت شــده اســت کــه بــا وجــود 
مجاهدت هــای فراوانــی کــه در ســطح کشــور و 
اســتان صــورت گرفتــه  اما متاســفانه بســیاری 

پروتکل ها را رعایت نمی کنند. 
بــا  کــرد:  تصریــح  شــاهرخی  االســام  حجــت 
تاش دانشــگاه علوم پزشکی لرســتان، سپاه 
، جوانان انقابی  پاسداران، بســیج، هال احمر
مســاجد، نیروهــای نظامــی و انتظامــی و همــه 
اقشــار مختلــف مــردم امــروز وضعیت شــیوع 
کرونــا در لرســتان از قرمــز بــه زرد و آبــی تبدیــل 
شــده که این مهم بــا اقدامــات فراوانی صورت 

گرفته است.     
وی ادامه داد: مجموعه زیادی از دســتگاه های 
ح شــهید ســرافراز  دولتــی و مردمی بــا اجرای طر
سردار ســلیمانی تاش نمودند و امروز شاهد 
اســتانی زرد و آبی هســتیم و این تنهــا با رعایت 
فاصله اجتماعی، اســتفاده از ماسک، شستن 
دســت ها و جلوگیــری از تجمعات امــکان پذیر 

است. 
نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: متاسفانه  
اجتماعــات در آرامســتان ها و عــدم رعایــت 
فاصلــه اجتماعــی باعــث تبدیــل شــرایط زرد و 
آبی بــه قرمز می شــود و بــا تعطیلی کســب و کار 
؛  افراد زیــادی بیکار  در شــهرهای نارنجی و قرمز

می شوند.   
وی اظهــار کــرد: نبایــد بــه نحــوی رفتــار کــرد کــه 
کســب و کار اصنــاف و خیلــی از اقشــار ضعیف 
تعطیل شــود زیرا این تعطیلی آثار و پیامدهای 

منفی بر زندگی مردم کم درآمد می گذارد.               
نماینــده ولــی فقیــه در لرســتان بــا اشــاره بــه 
بودجه ســال 1۴۰۰، عنوان کرد: نماینــدگان باید 
ح و لوایــح بودجــه را بــا دقــت در مجلــس  طــر
شــورای اســامی بررســی و تصویــب کننــد و در 

اختیار دولت قرار دهند.
وی بیــان کــرد: مجلــس شــورای اســامی بایــد 
عدالت امــام علــی )ع( را ســرلوحه کار خــود قرار 
دهــد؛ افزایــش حقوق هــا بــا عدالــت ایــن امام 

همام سازگار باشد.
حجــت االســام شــاهرخی همچنیــن گفــت : 
اختــاف ســلیقه ها نبایــد بــه فضــای مجــازی 
کشــانده شــود و اگــر کســی ایــده، عقیــده یــا 
اطاعاتــی دارد کــه باعــث آســیب بــه مــردم 
می شــود نبایــد آن را در فضــای مجــازی دنبــال 

کند.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــه 
مناســبت های مــاه رجــب اشــاره کــرد و گفــت: 
بایــد در ایــن مــاه بــا ســیره امــام علــی )ع( و 
ائمــه معصومیــن بیشــتر آشــنا شــویم و در 
بعــد عدالــت اجتماعــی و رســیدگی بــه فقــرا و 

نیازمندان تاش شود.

اربابانآبقصدتخصیص
عادالنهآنبهلرستانرا

ندارند

آباد و  مهرداد ویس کرمی، نماینده مردم خرم 
آموزش،  چگنی در مجلس و عضو کمیسیون 
تحقیقات و فناوری در توئیتی به مشکات  آب 
حوزه انتخابیه اش و جلسه با معاون وزیر نیرو 
در امور آب و آبفا ،اشاره کرد و نوشت: از جلسه 
ایشان  تکراری  جواب  و  خامسی  مهندس  با 
اربابان  که  فهمیدم   ، استاندار اخیر  نامه  به 
را  لرستان  به  آب  عادالنه  تخصیص  قصد  آب 

ندارند!

استان جلددفترچهرایگانبیمهسالمتدر 3۰هزار بیشاز صدور
راسـتای  در  گفـت:  لرسـتان  اسـتان  سـامت  بیمـه  مدیـرکل 
کرونایـی،در سـه مـاه گذشـته  بـه مـردم در شـرایط  خدمات رسـانی 
بیـش از 3۰ هـزار جلـد دفترچـه رایـگان بـرای هـم اسـتانی های عزیـز 

اسـت. شـده  صـادر 
 شـاهدخت فتحـی بیرانونـد تصریـح کـرد: از 3۰ هـزار جلـد دفترچـه 
رایـگان صـادر شـده در اسـتان حـدود 1۲ هـزار و ۵۰۰ جلـد دفترچـه 

اسـتان  در  همگانـی  دفترچـه  جلـد   ۵۵۰ و  هـزار   1۷ و  روسـتایی 
اسـتان  سـامت  بیمـه  مدیـرکل  اسـت.  شـده  صـادر  لرسـتان 
آبـان   1۸ از  کرونـا  ملـی  سـتاد  مصوبـه  طبـق  شـد:  یـادآور  لرسـتان 
بـه مردم،صـدور دفترچـه بیمـه  بـرای خدمـات رسـانی  سـال جـاری 
سـامت رایـگان شـده کـه در ایـن مـدت توانسـته ایم  از مـرز صـدور 
3۰ هـزار جلـد دفترچـه رایـگان عبـور کنیـم.وی بـا اشـاره بـه جمعیـت 

تحـت پوشـش بیمـه سـامت در اسـتان؛ اظهـار کـرد: بیـش از یـک 
میلیـون و  ۵۰ هـزار نفـر در اسـتان تحـت پوشـش بیمـه سـامت 
قـرار دارنـد کـه از ایـن تعـداد  6۸۰ هـزار نفـر  روسـتایی، 133 هـزار نفـر 
نفـر   ۷3 و  همگانـی  نفـر  هـزار   16۰ ایرانیـان،  نفـر   هـزار   ۸ کارمنـدی، 
سـایر اقشـار می باشـند. فتحـی ادامـه داد: 11۰۰ نفـر بیمـار خـاص در 
اسـتان  از حمایت هـای ویـژه  بیمـه سـامت بهـره منـد می شـوند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان لرستان

اجتماعی
اقتصادی

خبر

اســتاندار لرســتان گفــت: ورودی های 
استان از سمت خوزستان باید کنترل 
شود تا بتوان از شیوع ویروس جهش 

یافته کرونا در استان جلوگیری کرد.
افــزود:  خادمــی«   موســی  »ســید 
ح شــده در  مهم ترین موضوعات مطر
این جلســه، رشد ســریع بیماری کرونا 
در اســتان خوزســتان و افزایــش آمــار 
ابتا، تعداد بستری و فوت این بیماری 

ناشــی از  ویــروس جهــش یافتــه نــوع 
انگلیسی بود.

خادمی با اشــاره بــه این که لرســتان به 
دلیل همســایگی و مجاورت با استان 
خوزســتان به شــدت در معــرض خطر 
قــرار دارد، تصریــح کــرد: از مــردم خوب 
لرســتان می خواهــم کــه به هیــچ وجه 
بــه اســتان خوزســتان ســفر نکننــد. 
همچنیــن از مــردم خوزســتان انتظــار 

مــی رود کــه بــه اســتان های مجــاور و 
لرســتان حتی االمــکان ســفر نکننــد و 
مســئوالن مــا در شهرســتان ها بویژه 
در شهرســتان پلدختــر بایــد ورودی 
از ســمت خوزســتان بــه لرســتان را  به 
شــدت کنترل کننــد که ممکن اســت 
این موضوع مصوبات ملی هم داشته 
باشــد. وی افزود: در ســطح استان نیز 
بایــد تمهیداتی فراهم شــود تــا از ورود 

وسائط نقلیه جلوگیری شــود و نیروی 
انتظامــی موظــف خواهد شــد بــا همه 
پاک هایی که مربوط به شهرهای قرمز 
خوزســتان هســتند طبــق مصوبــات 
برخــورد کند.خادمــی بیــان کــرد:  آمــار 
مراجعان به مراکز درمانی در استان رو 
به افزایش و نگران کننده است و باید 
به سرعت کنترل شود تا دچار مشکل 
نشویم. استاندار لرستان گفت: برخی 

از شــهرهای بــا وضعیــت آبــی اســتان 
به زرد تبدیل شــده و رونــد مایم  ابتا 
مشــاهده کــه در صــورت عــدم کنترل، 
ســرایت بیماری رو بــه افزایش خواهد 

گذاشت.
وی از عموم مردم خواســت تا نســبت 
بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
همچون گذشته اهتمام الزم را داشته 

باشند.

شیوعکروناتاکیدکرد؛ پیشگیریاز بهمنظور استاندار

ضرورت کنترل ورودی های لرستان از سمت خوزستان

سرپرســت تامیــن اجتماعی لرســتان 
کارگــر  هــزار   ۲۵ از  بیــش  گفــت: 
تامیــن  پوشــش  تحــت  ســاختمانی 
از  و  دارنــد  قــرار  اســتان  اجتماعــی 
خدمــات درمانــی و بیمــه ای بهره منــد 

هستند.
»منوچهــر گــودرزی« افــزود: کارگــران 
ســاختمانی از محــروم تریــن اقشــار 
تحــت پوشــش ســازمان هســتند که 
ســازمان خدمــات متنوعــی را بــه ایــن 
طیــف از بیمــه شــدگان و عائلــه تحت 

تکفل آنان عرضه می کند.
وی با اشــاره به اهمیــت تکریم وحفظ 
کرامــت ورضایــت شــرکای اجتماعــی 
ح 3۰۷۰ کــه مبتنی  ســازمان گفــت : طــر
برتوســعه خدمات غیر حضوری است 

با هــدف ارتقای ســطح رضایــت مندی 
مخاطبان وتسهیل در دسترسی آنان 
بــه خدمــات ســازمان طراحــی شــده و 
بایــد بــا همدلــی و همفکــری بــرای رفع 
موانــع در فراینــد عملیاتی نمــودن آن 

تاش شود.
سرپرســت اداره کل تامیــن اجتماعــی 
از  دیگــری  بخــش  در  لرســتان 
حــل  پیگیــری  بــه  صحبت هایــش 
مشــکات بازنشســتگان در راســتای 
ح همســان ســازی حقــوق  اجــرای طــر
آنهــا، اشــاره کــرد و گفــت: در موضــوع 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
تامیــن اجتماعــی هیــچ تفاوتــی بیــن 
بازنشســتگان همــکار و غیرهمــکار 

سازمان وجود ندارد.
ســازی  همســان  کــرد:  اظهــار  وی 
در  اجتماعــی  تامیــن  بازنشســتگان 
دهــه ۸۰ نیــز چنــد مرتبــه انجــام شــد 
ع در طــول  امــا همــواره ایــن موضــو
دهه هــای گذشــته مــورد خواســت و 
بــوده  بازنشســتگان  بیشــتر  تاکیــد 

است.
گــودرزی ادامــه داد: با توجه بــه این که 
ســال جــاری صندوق هــای بیمــه ای و 
بازنشســتگی دیگــر ماننــد صنــدوق 
بــه  اقــدام  کشــور  بازنشســتگی 

همسان ســازی حقوق بازنشســتگان 
کرده است، ســازمان تامین اجتماعی 
نیــز آغــاز روند همســان ســازی حقوق 
بازنشســتگان را در دســتور کار قــرار 

داد.
گودرزی بیــان کــرد: در این راســتا برای 
ســازی  همســان  ح  طــر اول  مرحلــه 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
تومــان  میلیــارد  هــزار   3۴ حــدود 
مســئوالن  و  شــد  داده  اختصــاص 
ســازمان درصــدد اجــرای مرحلــه دوم 
رضایــت  طریــق  ایــن  از  تــا  هســتند 

بیشتر بازنشستگان فراهم شود.
وی تصریــح کــرد: در نظــام محاســبات 
بیمــه ای ســازمان تامیــن اجتماعی بر 
اســاس مــدت بیمــه پــردازی و مبالــغ 
پرداختــی، حــق بیمــه در حقــوق بیمه 
بازنشســتگی و در همســان ســازی 
ســابقه  ارفاقــات  و  اســت  اثرگــذار 
ح  برخــی از بازنشســتگان نیــز در طــر

همسان سازی لحاظ می شود.
سرپرســت اداره کل تامیــن اجتماعــی 
لرســتان گفت: همچنین سوابق کلی 
بازنشســتگان ســخت و زیــان آور در 
ح لحاظ خواهد شــد و بناســت  این طر
کــه مابــه التفــاوت پرداختــی بــه آنها تا 

پایان سال پرداخت شود.

مدیرمخابــرات منطقــه لرســتان گفت: با 
توجه به شــرایط ویژه و خاص شهرستان 
، عملیــات اجرایــی 16۰ کیلومتــر  پلدختــر
فیبــر نــوری بــه زودی در این شهرســتان 

آغاز می شود.
« اظهار کــرد: تاش   »نبی اهلل شمســی فر
می شــود زیرســاخت های مخابراتی که در 
شهرستان پلدختر در جریان سیل سال 
گذشته متحمل خســارات زیادی شدند 
با کار کارشناســی و مهندســی به بهترین 

شکل ممکن بازسازی و احداث شود.
وی تصریح کرد: با پیگیری های مخابرات 
لرســتان، این اســتان جزو پنج استانی در 
کشور است که احداث ۵۰۰ کیلومتر فیبر 

نوری برای آنها مصوب شده است.
مدیــر مخابــرات منطقــه لرســتان عنوان 
کرد: با توجه به نــگاه خاصی که به پلدختر 
وجــود دارد، از ایــن میــزان، احــداث ســه 
مســیر فیبر نوری در شهرســتان پلدختر 

مصوب شــده که بــه خاطر ســختی کار در 
منطقــه، پیمانــکاری آن بــا قــرارگاه خاتــم 

قرارداد شده است.
 وی ادامــه داد:  ایــن ســه مســیر جــدا  از 
مســیر فیبــر نــوری دهلیــج بــه عنــوان 
مســیر جایگزیــن »بابازید- کوهدشــت«  
اســت که ۲ فــاز آن بــه پایــان رســیده و فاز 
ســوم آن در حال اجرا و پیمانــکار در حال 
فعالیت است. شمســی فر بیان کرد: ۲6 
کیلومتــر از فاز ســوم مســیر دهلیج باقی 
مانــده کــه بــرای ادامــه آن نیــاز بــه نتیجه 
رایزنی ها با شــرکت نفت اســت که باید از 
نظر مشــکات مربوط بــه خطــوط انتقال 
به نتیجه برســد. مدیر مخابــرات منطقه 
لرســتان گفت: مســیرهای تعیین شــده 
برای احداث سه مســیر جدید فیبر نوری 
، مســیر »آزادراه از چمشــک  در پلدختــر
به ســمت عوارضــی ۲ و روســتای پاعلم«، 
»زانوگــه بابازیــد- پلدختــر و ویســیان«، 
»معموالن- پلدختر« اســت، که به زودی 
با اعــام وزارت خانــه در هفته هــای آینده 

کلنگ زنی می شود.
تمامــی  کــرد:  اظهــار  فــر  شمســی 
زیرســاخت های تلفــن ثابــت در جریــان 
ســیل ســال گذشــته در پلدختــر از بیــن 
رفــت، یــک مرکــز پرتابــل در ســاختمان 
اکنــون  کــه  شــد،  پیش بیــش  اداری 
جایگزیــن آن اجــرا و تکمیــل شــده کــه با 

، درحوزه ارتباطــات خدمات  صدور مجــوز
بهتری به مردم ارائه  می شود.

 وی افــزود: کارهــای خوبی در حــوزه تلفن 
کنــار ضعف هــای موجــود،  همــراه، در 
صــورت گرفته و بــرای خدمــات دهی بهتر 
بین مخابرات و فنــاوری اطاعات تعامل 
خوبــی وجــود دارد و تقســیم کار صــورت 

گرفته است.
 شمســی فــر تصریــح کرد:بر این اســاس 
عــدم  کــه  هرجایــی  اطاعــات  فنــاوری 
پوشش یا توجیه داشــته باشد یا این که 
تبدیل به اینترنت نیاز باشد، می تواند به 
عنوان متولی آن را به اپراتورهای مختلف 

همراه اول یا ایرانسل، واگذار نماید.
 وی افزود: بــا توجه به پروژه هــای در حال 
اجــرا و اتفاقات خوبی که در دســت اقدام 
اســت، پیش بینی می شــود؛ ظــرف نیمه 
اول سال آینده زیرساخت های مخابراتی 
تغییــرات اساســی در راســتای خدمــات 

بهتر به مردم پیدا نماید.
 مدیــر مخابــرات منطقــه لرســتان گفت:  
شــبکه ای تــی ام شهرســتان پلدختــر در 
۲ هفتــه گذشــته نصــب شــده اســت و  
این شــبکه بــه علت این کــه جــاده ندارد 
در مســیر بابازیــد امــکان بهــره بــرداری 
از آن در راســتای رفــع سیســتم انتقــال 
ضعیف، میسر نشــده اما برای نصب آن 

محدودیت پهنای باند رفع شده است.

۲۵ هزار کارگر ساختمانی در لرستان 
تحت پوشش تامین اجتماعی اند

  ۱۶۰ کیلومتر فیبر نوری در پلدختر  احداث  می شود

جادههایاستاننصبشد توزیععلوفهخشک34سامانههوشمندثبتتخلفدر
پناهگاهحیاتوحشسفیدکوهازنا در

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم کرد؛
پیش بینی تولید ۳۰ هزار تن گندم و جو بذری

ایپم تبریک 
جناب آقای امیر محمد حسنوند

انتصاب شایسته حضرتعالی رابه سمت شهردار 
و  نموده  عرض  تبریک  خرم آباد،  شهر   ۲ منطقه 
متعال  ازخداوند  را  آن جناب  روزافزون  توفیق 

خواستارم. 

حمیدمریدی
لرستان سرپرستروزنامهجامجمدر



اختصاص3۰میلیاردتومانبهپروژههایآبخیزداری
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: 3۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات 

توسعه ملی برای اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری استان اختصاص یافت.
عملیات  آبخیز  حوزه   ۴۵ در  گذشته  سال  راستا  این  در  افزود:  نجفی  شیرزاد 
آبخیزداری و آبخوانداری با اولویت شهرهای سیل زده خرم آباد و پلدختر انجام شد. 
وی ادامه داد: با توجه به بارش باران و وقوع احتمالی سیل در خرم آباد در 13 حوزه 

آبخوانداری به صورت ویژه در دستور  و  آبخیز داری  این شهرستان عملیات  آبخیز 
از محل اعتبارات توسعه ملی  کرد: همچنین امسال  کار قرار گرفت. نجفی تصریح 
با  آبخوانداری  و  آبخیزداری  عملیات  استان  شهرستان   11 در  آبخیز  حوضه   16 در 
انجام  گابیونی  و  ماتی  سنگی،  بندهای  احداث  شامل  مکانیکی  پروژه های  انجام 
می شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان اظهار کرد: همچنین تاکنون ۴1 

میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان عملیات آبخیزداری در شهرستان های خرم آباد، بروجرد 
انجام شده ۲6۰ هزار و  اقدامات  کرد:  حجم  بیان  اجرا شده است. نجفی  و پلدختر 
جلوگیری  رسوب،  و  سیل  از  جلوگیری  نزوالت،  ذخیره  که  است  مترمکعب    ۵۷3
خانوارهای  از  زیادی  تعداد  شدن  بهره مند  و  تفرجگاه ها  ایجاد  خاک،  فرسایش  از 

ح را به همراه خواهد داشت. همجوار با طر
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اجتماعی
اقتصادی

بهداشتلرستان آمادهباشمراکز
برایمقابلهباموجچهارمکرونا

 

گفـت:  لرسـتان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
حسـاس  اسـتان  در  کرونـا  شـیوع  کنونـی  شـرایط 
آمادگـی  بایـد  اسـتان  بهداشـت  مراکـز  و  اسـت 
باشـند. داشـته  را  چهـارم  مـوج  بـا  مقابلـه 
بـا  وبینـاری  جلسـه  در  نیکبخـت«   »محمدرضـا 
مسـئوالن شـبکه های بهداشت و درمان لرستان 
کرونـا  چهـارم  مـوج  احتمالـی  بحـران  موضـوع  بـا 
افـزود: مـرگ و میـر در کرونـای جهش یافتـه 1۰ برابر 
کوویـد 19 اسـت و ایـن موضوع حساسـیت مبارزه 

جـدی تـر و شـبانه روزی بـا آن را نشـان می دهـد.
وی بیـان کـرد: کنتـرل کانون هـای کرونـای جهـش 

یافتـه بسـیار مهـم و حیاتـی خواهـد بـود.
شـبکه های  مسـئوالن  از  کـرد:  اظهـار  نیکبخـت  
بهداشـت و درمـان سراسـر اسـتان انتظـار مـی رود 
روزانه و مسـتمر، شهرسـتان تحت پوشـش خود 

را از طریـق مراکـز جامـع سـامت کنتـرل کننـد.
عنـوان  لرسـتان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
کرد: نباید تحت تاثیر احساسـات، جان مردم را به 
خطـر انداخـت بلکـه بایـد بـا تمـام تـوان، کار نظارت 

و رصـد شـرایط بیمـاری را ادامـه داد.
شـبکه های  رؤسـای  کـرد:  تصریـح  نیکبخـت 
در  را  کرونـا  بـا  مبـارزه  سـتاد  درمـان،  و  بهداشـت 
شهرستان خود تشکیل و تمهیدات الزم را هرچه 
کرونـای  خطـر  تـا  دهنـد  قـرار  برنامـه  در  سـریع تر 
عمـوم  بـرای  گسـترده  صـورت  بـه  یافتـه  جهـش 
مـردم اطـاع رسـانی شـود. وی گفـت: همجـواری بـا 
اسـتان خوزسـتان کـه بسـیاری از شهرسـتان های 
زنـگ خطـر  یـک  دارنـد  قـرار  قرمـز  آن در وضعیـت 
اسـت و بایـد فعالیـت مراکـز بهداشـت »دیـده ور«  
را بـه صـورت جـدی و دقیق تـر برنامه ریـزی کنیـم.

خبر

رئیس کل دادگستری لرستان گفت:  یک هزار 
در  معاضدتی  کارشناسی  و  وکالت  مورد   ۲۰۰ و 

استان انجام شده است.
موجب  عدالت  اجرای  افزود:  رزم«  »محمد   
قضائیه  قوه  اقتدار  و  صابت  مردم،  رضایت 
عدالت  تشنه  بشریت  امروز  چراکه  می شود 

است.
وی اظهار کرد: بخشنامه های متعدد، مختلف 
منظور  به  قضائیه  قوه  سطح  در  نیاز  مورد  و 
دستگاه  تاش  و  شده  صادر  عدالت  اجرای 
این سیاست های  نیز تحقق  قضایی لرستان 

محوری و اولویت دار است.
امام  عدالت  اجرای  واقعی  الگوی  افزود:  رزم   
اول شیعیان است که به دلیل دقت، جدیت 
و شدت در اجرای عدالت به شهادت رسیدند.
قضات،  و  کارشناسان  وکا،  کرد:   عنوان  رزم 
اضاع تشکیل دهنده یک دادرسی عادالنه را 

در پرونده تشکیل می دهند.
هدف  با  ارزشمندی  تعامل  داد:  ادامه  وی 
لرستان  والیت مدار  مردم  به  کمک  و  عدالت 
و  وکا  مرکز  و  دادگستری  مجموعه  بین 

کارشناسان قوه قضائیه وجود دارد.
کرد:   اظهار  لرستان  دادگستری  رئیس کل 
قضات و وکا باید با همفکری به تحقق اجرای 

عدالت کمک نمایند.

رزم بیان کرد: هر زمان وکا با دستگاه قضایی 
پرونده  پنهان  زوایای  و  باشند  داشته  تعامل 
بهتر  و  درستی  به  عدالت  اجرای  کنند،  باز  را 

محقق می شود.
مسئوالن،   کنونی  وظیفه  کرد:  عنوان  رزم 
انقاب  دستاوردهای  از  جانبه  همه  حفاظت 
اسامی ایران است و نباید  اجازه دهیم در هر 
قشری، حزبی و صنفی که به نحوی وابسته به 
قوه قضائیه است با رفتار و عملی، به حیثیت 

نظام ضربه وارد کند.
و  ارزشیابی  حفاظتی  مراجع  داد:  ادامه  وی 
کارشناسان  و  وکا  مراکز  انتظامی  دادسرای 
داشته  دقت  نظام  ارزش های  از  صیانت  در 

باشند.
و  وکا  الزم  شئونات  باید  کرد:  تصریح  رزم 
التزام  که  طوری  به  شود  رعایت  کارشناسان 
عملی به اسام، قانون اساسی و احراز شرایط 
عمومی برای اخذ مجوز وکالت الزم و ضروری 

می باشد.
دستگاه  هم اندیشی  جلسات  گفت:  وی 
اساس  بر  کارشناسان  و  وکا  با  قضایی 
برنامه ریزی برگزار و در تمام دوره های آموزشی 
از وکا و کارشناسان برای حضور در کاس ها 

دعوت می شود.
و  وکا  مرکز  مجموعه  کرد:  عنوان  رزم 
قوه ای  به  وابسته  قضاییه  قوه  کارشناسان 
فقیه  مطلقه  والیت  امر  تحت  که  هستند 
رعایت  باید  بنابراین  می کند  نقش  ایفای 
ظواهر و شئونات اسامی متناسب با اهمیت 

این جایگاه مدنظر قرار گیرد.
معضل  یک  دادرسی  اطاله   : داد  ادامه  وی 
در  تسریع  با  می توانند  کارشناسان  و  است 
کار تخصصی و اظهار نظر خود به کاهش زمان 

رسیدگی پرونده ها کمک کنند.

لرسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
ح بـرق رسـانی روسـتایی و اصـاح و  گفـت: ۲ طـر
بهینـه سـازی کل شـبکه فشـار ضعیـف اسـتان 
بـا کابـل خودنگهـدار بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۵/۲۷۸ 
پویـش  یکـم  و  چهـل  هفتـه  در  تومـان  میلیـارد 
بـه  لرسـتان  بـرق  در  الف_ب_ایـران  هفتـه  هـر 

رسـید. بهره  بـرداری 
ح هـا؛  »فریـدون خودنیـا« تصریـح کـرد: بـا ایـن طر
نکتـه  و  شـد  انجـام  روسـتا   ۸ بـه  برق رسـانی 
مهـم در بـرق رسـانی بـه ایـن روسـتاها مهاجـرت 

بـود. روسـتا ها  بـه  شـهرها  از  معکـوس 
ابتـدای سـال9۸  کـرد: سـیل ویرانگـر  بیـان   وی 
که موجب تخریب، آسـیب و خسـارات زیادی به 
زیـر سـاخت های شـبکه توزیـع بـرق اسـتان شـد.
خودنیـا ادامـه داد: خوشـبختانه  در حـال حاضـر 
بـه  زده  سـیل  مناطـق  بـرق  توزیـع  شـبکه های 
و  شـده  سـازی  بهینـه  و  اصـاح  کامـل  صـورت 
لحـاظ  از  مناطـق  ایـن  در  مشـکلی  هیچ گونـه 

نـدارد. وجـود  بـرق  توزیـع  شـبکه 
اسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
عنـوان کرد:تعـداد روسـتاهای بـرق دار اسـتان ۲ 
هـزار و ۷۴۰  اسـت؛ بـا توجـه بـه این تعداد روسـتا 
آنهـا  در  شـده  ایجـاد  برقـی  سـاخت های  زیـر  و 
نیزبـه  روسـتاها  کـه  باشـیم  امیـدوار  می توانیـم 

شـوند. تبدیـل  مولـد  قشـر 
ح هـای بسـیار مهـم و  از طر  خودنیـا یکـی دیگـر 
ح بعثـت در بـرق  شـاید بـی نظیـر در کشـور را طـر
ح اصاح  لرسـتان دانسـت و ابـراز کـرد: در این طر
اسـتان  ضعیـف  فشـار  شـبکه  سـازی  و بهینـه 
کیلومتـر   ۵9۷۷ میـزان  بـه  خودنگهـدار  کابـل  بـا 
کـه  شـد  انجـام  تومانـی  میلیـارد   ۲۷6 اعتبـار  بـا 
فشـار  شـبکه  کل  حاضـر  حـال  در  خوشـبختانه 

خودنگهـدار  کابـل  بـا  لرسـتان  اسـتان  ضعیـف 
اسـت. شـده  نوسـازی  و  اصـاح 

عـاوه  ح   طـر ایـن  از  بـرداری  بهـره  بـا  افـزود:  وی 
مبلمـان  زیباسـازی  شـبکه،  ایمنـی  افزایـش  بـر 
تلفـات  کاهـش  خاموشـی ها،  شـهری،کاهش 
بـرق غیرمجـاز  در نهایـت   از  وکاهـش اسـتفاده 
افزایـش  و  مشـترکان  بـه  تحویلـی  ولتـاژ  بهبـود 
شـاهد  را  بـرق  خدمـات  از  عمومـی  رضایتمنـدی 
بـوده ایـم. مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
صحبت هایـش  از  دیگـری  بخـش  در  لرسـتان 
هـدف  بـا  فراگیـر  اقـدام  چهارمیـن  مانـور  بـه 
بـا  مقابلـه  و  معابـر  روشـنایی  تنظیـم  و  تعدیـل 
و  کـرد  اشـاره  غیرمجـاز  ارز  رمـز  دسـتگاه های 
گفـت: ایـن مانـور از روز پنـج شـنبه 3۰ بهمن آغاز 
و تـا  جمعـه یـک اسـفند در بـرق لرسـتان ادامـه 

داشـت.
شـرایط  علیرغـم  مانـور  ایـن  در  گفـت:  وی 
نامسـاعد جـوی و بـارش شـدید بـرف و بـاران  و 
خسـاراتی که به شـبکه برق بیش از 1۲۰روسـتا در 
اسـتان وارد شـده امـا بـا تمـام تـوان  رفع مشـکل 
ایـن روسـتاها و اجـرای مانـور در دسـتور کار قـرار 

گرفـت.
 خودنیـا  بـا بیـان این کـه 1۲1 اکیـپ در ایـن مانـور 
حضـور دارنـد، افـزود: این اکیپ هـا در قالب های 
آوری  جمـع   ، مجـاز غیـر  برق هـای  آوری  جمـع 
دسـتگاه های رمـز ارز غیـر مجـاز و بحـث تعدیـل 
فعالیـت  اسـتان   معابـر  روشـنایی  تنظیـم  و 

داشـتند.
اتـاق  در  متخصـص  نیـروی   ۴ کـرد:   تصریـح  وی 
رفتـار  شـرکت،  ایـن  در  شـده  انـدازی  راه  پایـش 
بـه  را  اسـتان  در  فهـام  کنتـور  هـزار   1۰ مصرفـی 

می کننـد. پایـش  متوالـی  صـورت 

دسـت  بـه  اطاعـات  بـه  توجـه  گفت:بـا  خودنیـا 
اتـاق پایـش شـرکت،  در روز اول مانـور  از  آمـده 
مصرفـی  رفتـار  لحـاظ  از  مشـکوک  منطقـه   ۲1
مـورد بازدیـد قـرار می گیرنـد تـا اطمینـان حاصـل 
شـود کـه از بـرق غیـر مجـاز بـرای اسـتفاده از رمـز 

گـردد. نمـی  اسـتفاده   ) )ماینـر ارز
لرسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
غیـر  بـرق  مـورد   6۵۲ مانـور  ایـن  در  کـرد:  اظهـار 
مجـاز شناسـایی شـده و در حـال جمـع آوری این 

هسـتیم. مـوارد 
تنظیـم  را  مانـور  ایـن  اهـداف  از  دیگـر  یکـی  وی 
سـاعت نجومـی16۰۰ دسـتگاه چـراغ معابـر عنوان 
کـرد. خودنیـا بیـان کـرد: امیدواریـم بعـد از انجـام 
نجومـی  سـاعت  تعـداد  ایـن  تنظیـم  و  مانـور 
معابـر  روشـنایی  در  زمانـی  مشـکل  اسـتان  در 

شـود. برطـرف 
محـور  آخریـن  در  گفـت:   خودنیـا  مهنـدس 
چـراغ  دسـتگاه   ۲۲۵۰ ،تعدیـل  فراگیر اقـدام  ایـن 
راسـتای  در  اسـتان  سـطح  در  معابـر  روشـنایی 
انجـام  مانـور  اجـرای   ۲ طـی  مصـرف  مدیریـت 

می پذیـرد.

لرسـتان  اسـتان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
کمک هـای  محمولـه  نخسـتین  گفـت: 
بـه  لرسـتان  اسـتان  امـداد  کمیتـه  مردمـی 
مناطـق زلزلـه زده سـی سـخت ارسـال شـد.

جاسـم محمـدی فارسـانی افـزود: بـا هـدف 
بـه  کمـک  و  زده  زلزلـه  مـردم  بـا  همـدردی 
کمک هـای  حادثـه  ایـن  دیـدگان   آسـیب 

زده  زلزلـه  مناطـق  بـه  نهـاد  ایـن  مردمـی 
شـد ارسـال 

مناطـق  بـه  ارسـالی  اقـام  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ایـن  کـرد:  اظهـار  سـخت،  سـی  زده  زلزلـه 
 ، چـادر بالـش،  پتـو،  تشـک،  شـامل  اقـام 
، وسـایل آوار برداری، سـبدغذایی  زیـر انداز

اسـت.  ... و 

داد؛ رئیسدادگستریلرستانخبر

انجام۱۲۰۰موردوکالتوکارشناسیمعاضدتی

حبرقرسانیروستاییواصالح ۲طر
ضعیفبهرهبرداریشد شبکهفشار

نخستینمحمولهکمکهایمردمیکمیته
امدادلرستانبهسیسختارسالشد

بر توسعه فعالیت های  رئیس دانشگاه لرستان 
فرهنگی و اجتماعی در بستر فضای مجازی تاکید 

کرد.
شرایط  به  توجه  با  کرد:  اظهار  عزیزی«   »خسرو 

فرهنگی  فعالیت های  باید  کرونا،  ویروس  شیوع 
مجازی،  فضای  در  گذشته  از  بیشتر  اجتماعی،  و 
در  دانشجویی  تشکل های  و  یابد  توسعه 
بیشتری  هرچه  مشارکت  فعالیت ها،  این گونه 

داشته باشند.
کرونا،  بیماری  شیوع  علت  به  اگرچه  افزود:   وی 
حضوری  از  دانشگاه ها  آموزشی  فعالیت های 
خوشبختانه  اما  شد  تبدیل  غیرحضوری  به 
از  دانشگاه ها  اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های 

جمله دانشگاه لرستان، متوقف نشد.
از  استفاده  اساس  بر  کرد:  تصریح  عزیزی 
در  و  یافت  گسترش  مجازی،  فضای  ظرفیت های 
بخش تولیدات محتوایی متنوع نیز فعالیت های 
البته نیاز است این گونه  خوبی صورت گرفته که 

فعالیت ها، بیشتر شوند.

رئیس دانشگاه لرستان گفت: هرچند برنامه های 
اثرگذاری همچون اردوهای معنوی راهیان نور به 

علت شیوع بیماری کرونا، فعًا متوقف شده اند.
فضای  در  محتوا  تولید  زمینه  در  داد:   ادامه  وی 
و  فرهنگی  معنوی،  متغیرهای  اساس  بر  مجازی 
هنری، باید فعالیت های غیرحضوری )مجازی( در 
بیشتر  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  تقویت  راستای 

شوند.
متناسب  کرد:  عنوان  لرستان  دانشگاه  رئیس   
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اباغی  باسیاست های 
کتابخوانی،  پویش  همچون  برنامه هایی  فناوری، 
مختلف  مسابقات  مجازی،  متنوع  جشنواره های 
در  که  است  برنامه هایی  جمله  از   … و  مجازی 
افزایش  باید  دینی،  آموزهای  تقویت  راستای 

یابند.

آبرسانی به 3۸ روستا در قالب پویش هر هفته الف 
لرستان،  استاندار  نیرو،   وزیر  حضور  با  –ب-ایران 
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسامی، 
مدیران صنعت آب و برق استان و اصحاب رسانه 

برگزار شد.
حمید رضا کرم وند مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
رسیده  برداری  بهره  به  طرح های  خصوص  در 
آبرسانی به 3۸ روستای  گفت: این طرح ها شامل 
پلدختر،  شهرهای  در  پروژه   ۵ قالب  در  لرستان 

چگنی،کوهدشت ،بروجرد و الیگودرز است.
کرم وند افزود: مجموع اعتبار درنظر گرفته شده ۲۴ 
میلیارد تومان بوده که از محل صندوق توسعه ملی 

تامین اعتبار شده است.

نفر  هزار   ۷ طرح ها  این  افتتاح  با  کرد:  تصریح  وی 
جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات شرکت 

آب و فاضاب قرار خواهند گرفت.

در ادامه استاندار لرستان ضمن اشاره به تاش های 
انجام شده در حوزه آب و برق بویژه استان از زحمات 
سال  چند  طول  در  که  خدماتی  در  عزیزان  این 
انجام داده اند به ویژه در جریان سیل فروردین 9۸ 
خدمات صنعت آب و برق در سطح روستاها تقدیر 
همچنین  خادمی«   موسی  »سید  نمود.  تشکر  و 
تسریع  به  نسبت  نمود  درخواست  نیرو  وزیر  از 
عملیات پروژه های در دست اقدام مساعدت ویژه 

ای برای تکمیل آنها به عمل آورد.
را  روستاها  به  آبرسانی  نیرو  وزیر  اردکانیان  دکتر   
و  نظام  برای  ارزشمند  دستاوردی  و  مهم  اقدامی 
دولت در این دوران دانست و آن را از ارزشمندترین 

کارهای وزارت نیرو دانست.

رئیسدانشگاهاستانتاکیدکرد؛

فضایمجازی توسعهفعالیتهایفرهنگیدر

هفتهالف–ب-ایرانصورتگرفت؛ قالبپویشهر در
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 صاحب امتیاز :      
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسامی ایران 

 تحریریه شهرستانها:      ۰۲1-۴۴۲33۵11

 سرپرست استان لرستان: حمید مریدی
 دفتر سرپرستی استان لرستان :۰66-333361۸6     

 دورنگار :333361۸6- ۰66   

شماره۵884 4اسفند۱399 دوشنبه

غیر از در دوست، در جهان کی یابی؟     
 جز او به زمین و آسمان کی یابی؟

او نـــــــــــور زمین و آسمـان ها باشد  
امامخمینی-ره قرآن گوید، چنان نشان کی یابی؟

و  شهروندان  به  خدمات  ارائه  راستای  در 
احقاق حقوق شهروندی ساکنان منطقه سه 
در  عمرانی  پروژه  چندین  آباد،  خرم  شهرداری 
سطح منطقه در دستور کار قرار گرفته و با اجرا 
اتمام این پروژه ها زمینه جلب رضایتمندی  و 
فراهم  منطقه  این  ساکن  شهروندان  بیشتر 

می شود.
جدولگذاری،  عملیات  همچون  پروژه هایی 
بهسازی   ، معابر مناسب سازی   ، انهار اصاح 
... در دست اجراست  آسفالت و  پیاده روها،  
موانع  رفع  و  پروژه  اجرای  روند  در  تسریع  که 
به  مطلوب  خدمات رسانی  جهت  در  موجود 
سریع تر  چه  هر  تا  شده  بررسی  شهروندان 
ارائه  شهروندان  به  مطلوب  خدمات  رسانی 

شود.
آباد  خرم  شهر   3 منطقه  شهرداری  مجموعه 
جدی  اهتمام  دقیق،  و  مدون  برنامه ریزی  با 
اگر  بتواند  تا  دارد  سعی  کارها،  در  پشتکار  و 
گرفتن  با در نظر  کار دارد  را در دستور  اقدامی 
و  محات  توانمندی  افزایش  و  جوانب  تمام 
آنجا؛ بتواند سرانه های  به  زندگی  رونق و شور 
شهری، عمرانی، خدماتی، توانمند سازی و... را 

در سطح منطقه باال ببرد.
لزوم  بر  آباد  خرم  شهر   3 منطقه  شهردار 
این  شهرداری  درآمدی  ظرفیت های  تقویت 

منطقه تاکید کرد.
درصدد  سازمان  این  گفت:  فتوحی«  »سعید 
به  را  خدمات  بهترین  بتواند  تا  است 

شهروندان ارائه دهد.
کارکنان  تمامی  منظور  همین  به  افزود:  وی 
در  خود  ذاتی  وظیفه  حسب  بر  شهرداری  این 
بر  قدم  فعالیت ها  و  اهداف  پیشبرد  راستای 
است  شده  سعی  نیز  روند  این  در  و  می دارند 

تاکنون رضایت شهروندان کسب شود.
فتوحی بیان کرد: تقویت ظرفیت های درآمدی 
ضروریات  از  یکی  آباد  خرم  شهر   3 منطقه  در 
خدمات  سطح  اساس  همین  بر  و  است 
مندی  رضایت  و  می یابد  افزایش  شده  ارائه 
شهروندان حاصل می شود. به همین منظور 
برای  این منطقه  تقویت ظرفیت های درآمدی 
اولویت های  از  محات  توسعه  و  شکوفایی 

کاری است.
گفت: وجود  آباد  شهردار منطقه 3 شهر خرم 
شهری  فضای  در  بارندگی  فصل  در  نخاله ها 
با  و  می اندازد  خطر  به  را  شهروندان  سامت 
و  بارندگی  زمان  در  آنها  اماح  شسستشوی 
در  را  بسیاری  خطرات  خاک  و  آب  به  آنها  نفوذ 
پی می آورد که در این راستا جمع آوری نخاله ها 
قرار  اولویت  در  ای  محله  خدمات  قالب  در 

دارد.
هدف  با  برداری  نخاله  عملیات  افزود:  فتوحی 
پاکسازی و تامین سامت و زیبایی محات به 

صورت گسترده در دست اقدام است.
از  بیش  فصل  این  در  الیروبی  داد:  ادامه  وی 
هر  وجود  زیرا  داشته  قرار  توجه  مورد  پیش 
کانال های  و  آبروها  مسیر  در  پسماند  گونه 

می تواند  فصلی  بارندگی های  در  منطقه 
برای سطح منطقه محسوب شود و  تهدیدی 
آبگرفتگی و یا شیوع بیماری را با خود به همراه 

آورد.
کرد:  تصریح  آباد  خرم  شهر   3 منطقه  شهردار 
و  اجرا  دست  در  پروژه های  که  صورتی  در 
برداری برسند و  و بهره  اتمام  به  بزودی  اقدام 
وعده ها و برنامه ریزی های مجموعه مدیریت 
شهری برای اتمام این دست از پروژه ها تحقق 
پیدا نماید تاثیرات بسزایی در رونق و توسعه 

شهری ایجاد خواهد شد.

برخی  به  آباد  خرم  شهر   3 منطقه  شهردار 
عملیات  گفت:  و  کرد  اشاره  عمرانی  اقدامات 
حسین  امام  میدان  شهری  المان  ساخت 
علیه السام با همکاری گروه جهادی »لبیک یا 

مهدی« در این منطقه آغاز شده است.

محوطه  کتابی  جدول  اجرای  داد:  ادامه  وی 
ایستگاه آتش نشانی میدان کریم خان توسط 
ادامه  همچنان  سه  منطقه  عمران  عوامل 

دارد.
فتوحی عنوان کرد: عملیات دیوار حائل مسیر 
دست  در  نیز  پاگر  کوهستانی  پارک  سواره 
اقدام است.وی به دیگر اقدامات حوزه عمران 
آسفالت  و  زیرسازی  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
بیس  تمدن،  بلوار   ۴ تا   ١ شکوفه  کوچه های 
ماسور  محله   6 مریم  کوچه  سازی  زیر  و  ریزی 
دست  در  سه  منطقه  عمران  عوامل  توسط 

اقدام است.

خانوادهشهید»عزیزاهللبهاروند«از تقدیر
منطقه3 شهردار

از  بهاروند  عزیزاهلل  شهید  معظم  خانواده 
 3 منطقه  شهردار  فتوحی؛  زحمات  و  خدمات 
تدفین  و  تشییع  مراسم  راستای   در  آباد  خرم 
تقدیری  لوح  اهدای  با  شهید  آن  پاک  پیکر 

مراتب قدردانی را  به عمل آوردند.
کرد:  اظهار  آباد  خرم  شهر   3 منطقه  شهردار 
بسیار  شهدا  خاطره  و  یاد  نگهداشتن  زنده 
و  کشور  آرامش  افزود:  فتوحی  است.  مهم 

بقای اسام را مدیون خون شهدا هستیم.
ارتش  شهدای  از  بهاروند«  »عزیزاهلل  شهید 
جمهوری اسامی که پس از 36 سال اخیرا در 
بود  شده  شناسایی  مجنون  عملیاتی  منطقه 
روز دوشنبه 13 بهمن در خرم آباد تشییع شد.

ضرورتتقویتظرفیتهایدرآمدیشهرداری
پرتاژ ر

درآمــدی  ظرفیت هــای  تقویــت   
در منطقه 3 شــهر خــرم آباد یکی 
از ضروریــات اســت و بــر همیــن 
اساس سطح خدمات ارائه شده 
افزایــش می یابد و رضایت مندی 

شهروندان حاصل می شود


