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در کرمانشاه صورت گرفت 

 صدور دفترچه و کارت بستری
 برای اتباع خارجی

 مهنوش اکبری- کرمانشاه| دکتر امید 
قادری، مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه 
از آغاز صدور دفترچه و کارت بستری ویژه اتباع 
خارجی در اســتان خبرداد و گفت براســاس 
تفاهمنامــه ای که میــان کمیســاریای عالی 
پناهنگان، وزارت کشور و بیمه سالمت منعقد 
شــده اســت، اتباع خارجی دارای کارت تردد 
یا آمایش از آذرماه امســال تحت پوشش بیمه 

سالمت قرار می گیرند.
وی اظهار کرد: براساس تقسیم بندی سه گانه 
اتباع خارجی، حق بیمه آنها توسط کمیساریای 
عالی پناهنگان به بیمه سالمت پرداخت می شود. 
قادری افزود: در این تفاهمنامه اتباع خارجی به 
3 دسته بیماران خاص، اقشار آسیب پذیر و اقشار 
غیرآسیب پذیر تقسیم بندی شــده اند که برای 
گروه اول، تمام حق بیمه آنها توسط کمیساریای 

عالی پناهنگان پرداخت می شود.
وی افزود: اقشار آسیب پذیر اتباع خارجی نیز 
تنها 24 هزار و 200تومــان از حق بیمه 6 ماهه 
خود را پرداخت کرده و اقشــار غیرآسیب پذیر 
96 هزار و 700 تومان از حق بیمه خود را پرداخت 
می کنند و مابه التفاوت آن را کمیساریای عالی 

پناهنگان به بیمه سالمت پرداخت می کند.
قادری خاطرنشــان کرد: فقط بــرای اتباع 
خارجی با بیماری خاص دفترچه صادر می شود و 
برای مابقی آنها تنها کارت بستری صادر می شود.

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه اظهار 
کرد: اتباع خارجی باید برای ثبت نامه بیمه خود به 
دفاتر بیمه سالمت مراجعه کنند و اطالعات آنها 
از قبل از اداره امور اتباع و مهاجرین کشور گرفته 
شده است. قادری پیش بینی کرد، بیش از  هزار 
نفر اتباع خارجی در استان حضور داشته باشند 

که به تدریج در این طرح ثبت نام کنند.

کارگاه آموزشی مراقبت میانساالن 
در شهرستان قشم برگزار شد

واحد سالمت خانواده شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان قشم با همکاری واحد آموزش سالمت 
اقدام به برگــزاری کارگاه آموزشــی مراقبت 
میانساالن ویژه پزشــکان، ماماها، کاردان ها و 
کارشناسان بهداشت خانواده و مراقبین سالمت 
شهرســتان کرد. دکتر ســاالری، مدیر شبکه 
بهداشــت و درمان شهرستان قشــم هدف از 
برگزاری این کارگاه را آموزش پرسنل بهداشتی 
جهت ادغام برنامه مراقبتی و تکمیل شناسنامه 
سالمت میانساالن عنوان کرد و افزود: با توجه به 
اهمیت سالمت گروه سنی میانساالن در رشد و 
توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور و 
روند رو به رشد جمعیت میانســاالن و ذکر این 
نکته که مرگ ومیر و ناتوانی میانساالن در همه 
ابعاد سالمت خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد، 
اصالح شیوه زندگی و تغذیه صحیح در این دوران 
نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بسیاری از 

بیماری های مزمن غیرواگیر در سالمندی دارد.
در همین خصوص رســالت برنامه سالمت 
میانســاالن ارتقا و حفظ ســالمت کلیه زنان و 

مردان میانسال  است.

آغاز مسابقات سراسری قرآن کریم 
در کرمانشاه

خبرنــگار شــهروند- کرمانشــاه| 
سی وهشتمین دوره مســابقات سراسری قرآن 
کریم با حضــور جمعی از مســئوالن و قاریان 
برجسته کشور، به میزبانی کرمانشاه آغاز شد. 
این مسابقات با حضور بیش از 630شرکت کننده 
در بخش های مختلف قرائت، ترتیل، حفظ )کل، 
20 جزء و 10 جزء( و معارف قرآن کریم برگزار 

می شود.
طبق اعالم صورت گرفته داوری این مسابقات 

به صورت الکترونیکی خواهد بود.
قرار اســت در طول زمان برگزاری مسابقات 
سراسری قرآن کریم 86محفل انس با قرآن در 

سطح استان برگزار شود.
حجت االسالم حسینی اراکی، مدیرکل اوقاف 
و امورخیریه استان کرمانشاه در مراسم افتتاحیه 
این مســابقات با بیان این که همه ما مسلمانان 
درقبال قرآن وظیفه سنگینی داریم، بر لزوم عمل 

به قرآن و تدبر در آن تأکید کرد.
وی با بیان این که قرآن رمز وحدت و بصیرت ما 
است، افزود: اگر توسل ما به قرآن باشد، هیچ گاه 
گمراه نمی شویم. وی از تالش مجموعه مدیران 
اســتان برای برگزاری مطلوب این مســابقات 
تقدیر کرد و گفت: جهت برگزاری باشــکوه این 
مسابقات همکاری بسیار خوبی بین مجموعه 
مدیران اســتان شــکل گرفت و همه با ستاد 
برگزاری مســابقات همکاری مطلوبی داشتند. 
در مراسم افتتاحیه این مسابقات رئیس سازمان 
اوقاف و امورخیریه کشــور، استاندار کرمانشاه، 
جمعی از روحانیون، خانواده شــهدای قاری و 
دیگر مســئوالن حضور داشتند. پیش از شروع 
این مسابقات نیز پارک مهاجران کرمانشاه افتتاح 
و از تندیس 5 قاری جان باختــه در فاجعه منا 
)شهید محسن حاجی حســنی، حسن دانش، 
فواد مشعلی، امین یاوری و محمدسعید سعیدی( 
رونمایی شد. مسابقات برادران در تاالر انتظار و 

مسابقات خواهران در تاالر بعثت برگزار می شود.
سی وهشــتمین دوره مســابقات سراسری 
قرآن کریم از 28 آذر تا پنجم دی ماه به میزبانی 

کرمانشاه درحال برگزاری است.

استان

مهدی حاجی ونــد| »دورود« یکی از شــهرهای 
استان لرستان و مرکز شهرستان دورود است. این شهر با 
جمعیتی حدود 100 هزار نفر در دامنه رشته کوه زاگرس 

و در نزدیکی اشترانکوه قرار گرفته  است.
شــهر دورود همچنین به خاطر طبیعت بکرش به 
پایتخت طبیعت ایران معروف اســت و دو سر شاخه 
رود دز یکی از شــمال و یکی از شــرق در دورود به هم 
می پیوندند و با نام رودخانه سزار سرچشمه اصلی رود 
دز می شوند. افزون بر این؛ دورود به خاطر داشتن راه آهن، 
کارخانجات صنایع دفاع و کارخانه ســیمان در دوران 
جنگ ایران و عراق رشــد پیدا کرد و اهمیت یافت. این 
شهر همچنین از منابع سنگ زیادی برخوردار است که 
کارخانه های سنگبری زیادی نیز دارد که به اصفهان و 
دیگر نقاط صادر می شوند؛ به عالوه این که عبور راه آهن 
سراسری جنوب از این شهر، دورود را در زمره شهرهای 
پرتردد قرار داده  و از سوی دیگر داشتن بافت جمعیتی 
جوان و پرطراوت، این شهرســتان را نســبت به سایر 

شهرستان ها متفاوت کرده است.
فارسیت دورود

جدای از این موضوعات در این نوشتار قصد داریم به 
حال و احوال این روزهای یکی از کارخانجات قدیمی این 
شهرستان با عنوان »شرکت فارسیت دورود« بپردازیم. 
شرکتی که دارای قدمت است و روزگارانی هم بخشی از 
اشتغال این شهر را پوشــش می داد و نامی هم در میان 
نام ها داشت، اما این روزها به دالیل مختلف دیگر از نفس 

افتاده است.
تولیدات و خدمات اصلی شرکت

براساس اطالعات موجود شــرکت فارسیت دورود 
با هدف تولیــد انواع مصالح ســاختمانی، محصوالت 
بتنی و محصوالت آزبســتی در سال های گذشته آغاز 
به کار کرده و در  ســال 77 در شهرستان دورود به ثبت 
رسیده است. همچنین تولید لوله و مانشون )اتصاالت 
لوله ها(، ورق، لوله چهارگوش، تیزه و الســتیک عمده 
تولیدات و خدمات اصلی این شرکت است و مشتریان 
آن را شــرکت های آب و فاضالب تشــکیل می دهند. 
براســاس آمار هم تعداد کارکنان در استخدام شرکت 
طی  سال 1388 بالغ بر 618نفر که از این تعداد 157 نفر 
کارکنان دایم، 2 نفر کارکنان موقت و 459 نفر کارکنان 

پیمانکاری بوده اند.
منابع اولیه شرکت

از سوی دیگر، بررســی چگونگی تأمین منابع اولیه 
شــرکت فارســیت دورود در زمان حیاتش نیز نشان 
می دهد پنبه نســوز خارجی و سیمان مهم ترین مواد 
اولیه این شرکت را در آن دوران تشکیل می داده است و 
با توجه به این که یکی از مهم ترین مواد اولیه این شرکت، 
پنبه نسوز خارجی بوده، بنابراین نوسانات ارزی بر تأمین 

منابع شرکت اثر قابل توجهی داشته است.
رقبا

همچنین در روزگاران نه چندان 
دور، شــرکت های فارسیت اهواز، 
ایرانیت اصفهان،  ایرانیت تهــران، 
پرمیت و آذریت از مهم ترین رقبای 
شرکت فارسیت دورود بودند و این 
شــرکت در آن دوران جزو چند 
شــرکت بزرگ کشــور در زمینه 
تولید مصالح ساختمانی و آزبستی 
به شمار می آمده است؛ اما با گذشت 
زمان شرکت فارسیت دورود که در 
سال های نزدیک برای خود اسم و 
رسمی در میان سایر رقبا داشت، 

رفته رفته از گردونه رقابت خارج شــد و این روزها چرخ 
تولید در این شرکت دیگر نمی چرخد.

داستان توقف فعالیت
داستان توقف این شرکت صنعتی نیز از این جا شروع 
و علنی شد که در پی نامه سعید موحدی، رئیس اداره 
محیط زیســت درود به مدیرعامل کارخانه فارسیت 
دورود که در آن نوشــته بود ایــن اداره برابر قوانین و 
مقررات، خواستار حذف آزبست به صورت کلی و قطعی 
اســت؛ مهندس المعی، مدیرعامل شرکت فارسیت 
دورود با ارســال نامه ای به بــورس اوراق بهادار عنوان 
کرد: با توجه به اقدامات انجام شــده توســط سازمان 
محیط زیســت درخصوص ممنوعیت ورود آزبست به 
کشــور، خط تولید لوله و مانشون و نیز خط تولید ورق 
موجدار در این شرکت متوقف شده است. گویا این نامه 
به دنبال ممنوعیت واردات آزبست و مواد آزبستی که 
طی سال های گذشته از کانادا، برزیل، آفریقا و روسیه 

وارد می شد و درحال حاضر براســاس دستور سازمان 
محیط زیست واردات آن ممنوع شده است در آن روزها 
نگاشته شد و در پی آن ســرانجام فارسیت دورود که 
روزگاری یکی از شــرکت های مهــم در تولید مصالح 
ســاختمانی، محصوالت بتنی و محصوالت آزبستی 
کشور بود به همقطارانش در استان لرستان ازجمله چرم 
و پوست لرستان، یخچال سازی لرستان و ماشین سازی 
لرستان پیوســت و این اتفاق درحالی رقم خورد که با 
اندک دوراندیشی توسط مدیران قبلی این شرکت در 
دستیابی به فناوری نانو آزبست می شد جلوی تعطیلی 
این واحد صنعتی مهم و بیکاری 
شــهروندان دورودی و لرستانی 
را گرفت و شــاهد اخراج بیش از 
500 نفر از کارگران این کارخانه 

نمی بودیم.
به هرحال آنچه اتفاق افتاده، این 
است که در پی اقدامات انجام شده 
توســط ســازمان محیط زیست 
درخصــوص ممنوعیــت ورود 
آزبســت به کشــور، خط تولید 
لوله و مانشون فارســیت دورود 
از 10خــرداد 90 و خطوط تولید 
ورق موجدار از 14 تیرماه  سال جاری متوقف شده است 
و شرکت فارسیت دورود دیگر نفس نمی کشد. از سوی 
دیگر در بهار امســال حدود 100 نفر از کارگران بیکار 
شده کارخانه فارسیت دورود که برای اعتراض صنفی 
از لرستان به تهران ســفر کرده بودند، شب را درمقابل 
ساختمان وزارت کار ســپری کردند تا شاید مذاکرات 
چند روزه شان با مقامات وزارت کار به بار بنشیند که این 
اتفاق نیفتاد. در این زمینه نیز خبرگزاری ایلنا نوشت؛ این 
کارگران که از لرستان به تهران آمده اند، از روز دوشنبه 
)24 فروردین( در اعتــراض به اعالم تعطیلی کارخانه 
فارسیت و بیکاری کارگران درمقابل وزارت کار تجمع 
کردند. به گفته کارگران، کارفرمای شــرکت فارسیت 
با آغاز  ســال جدید از روز 15 فروردین 94 اجازه ورود 
حدود 260 کارگر به جامانده از تعدیل های گذشــته 
به کارخانه را نداده و اعــالم کرد  که به دلیل زیان دهی، 
شرکت قصد ادامه فعالیت ندارد. براین اساس کارخانه 

فارسیت دورود که در پی قانون عدم استفاده از آزبست 
در کشور از  ســال 90 به صورت تعطیل و نیمه تعطیل 
درآمده بود، با تأمین مواد اولیه و با همکاری شــرکت 
هلدینگ فارس خوزســتان، قرار بود خرداد  سال 93 
آغاز به کار کند اما با گذر زمان به دلیل کمبود نقدینگی 
تعدیل نیرو در این کارخانه اتفاق افتاد و در نتیجه آن از 
دی ماه  سال 93، تعداد 130کارگر پیمانی این شرکت 
که دارای سوابق کاری 8 تا 10 سال بودند نیز بیکار شدند 
تا تعطیلی کارخانه فارسیت دورود که روزگاری یکی از 
بزرگترین کارخانه های صنعت ســیمان در کشور بود 

به صورت رسمی کلید بخورد.
کالم آخر ...

وضعیت اشــتغال و صنعت در شهرســتان دورود 
که روزگارانی به واســطه دارابودن صنایع مهمی چون 
ســیمان، فارســیت، فوالد و چدن، صنایــع زرهی از 
شهرستان های صنعتی استان لرســتان و منطقه به 
حساب می آمد، حاال با گذر زمان و فرسوده شدن بعضی 
از این صنایع در کنار برخی سوءمدیریت ها حال و روز 

خوبی ندارد.
کارخانه فارســیت دورود نیز یکــی از صنایع این 
شهرستان اســت که به دلیل ممنوعیت استفاده از 
آزبست طی سال های گذشته و عدم اقدام مسئوالن 
برای جایگزینی سیســتم خط تولید جدید، ابتدا به 
صورت نیمه تعطیل درآمد. ایــن کارخانه که پس از 
دو ســال حیات کج دار و مریز، ســرانجام در ابتدای  
سال 92 به طور کامل تعطیل شده بود، با تالش های 
صورت گرفته در خرداد  سال 93 احیا شد و با تغییر در 
خطوط تولید و ایجاد فرصت و تنفس در بازپرداخت 
بدهی های بانکی و اقدامات دیگر فعالیت خود را از سر 
گرفت؛ اما این روزهای خوش دوام چندانی نداشت. با 
این وجود به نظر می رسد در صورت حمایت  مسئوالن، 
مدیران این شرکت بتوانند با تالشی مضاعف و گرفتن 
منابع موردنیاز و خرید و اســتفاده از تکنولوژی جدید 
و همچنین رفع موانع حقوقی مشــکالت پیش روی 
کارخانه فارســیت دورود را بردارند تا مردم شهر دورود 
باز هم شاهد تردد در اطراف این کارخانه باشند و بخشی 
از معضل بیکاری مردمان این شهر به واسطه چرخش 

چرخ تولید در کارخانه فارسیت حل شود ...

 فرآیندهای اداری آبفا روستایی 
خوزستان، الکترونیکی می شوند

شــرکت آب و فاضالب روســتایی خوزستان 
با برگزاری کالس های آموزشــی اتوماســیون 
اداری و پیاده سازی سامانه های الکترونیکی همه 

فرآیندهای اداری خود را الکترونیکی می کند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روســتایی اســتان، مدیر اداره آمــار و فناوری 
اطالعات این شرکت با اشاره به برگزاری کارگاه 
آموزشــی اتوماســیون اداری گفت: این کارگاه 
در راستای ارتقا و ســاماندهی وضع اتوماسیون 
اداری در سایر بخش های ســتاد استان و ادارات 

شهرستان ها برگزار شد. 
مهران راهداریان ادامــه داد: برنامه ریزی برای 
استقرار سیستم جدید اتوماسیون اداری متناسب 
با وظایف شرکت به دستور مدیرعامل و با همت 
کارکنان اداره آمار و فناوری اطالعات از یک سال 
گذشته آغاز شده و با بررســی های کار شناسی 

هم اکنون در مراحل پایانی استقرار قرار دارد. 
وی با بیان این کــه اتوماســیون اداری باعث 
ســرعت در انجــام کار و کاهــش تردد هــای 
غیرضــروری می شــود، گفــت: بــه دلیــل 
همگام کــردن همه کارکنــان برای اســتفاده 
بهینه از نرم افزار فوق، کالس های آموزشــی در 
ایــن اداره برگزار و آموزش های الزم ارایه شــد . 

راهداریــان یادآور شــد: کالس های آموزشــی 
اتوماسیون اداری در سطح کارکنان ستاد استان 
برگزار شــده و در مرحله بعدی در سطح ادارات 

شهرستان برگزار خواهد شد. 
وی افزود: همچنین بــا برقراری خط Data با 
شرکت مهندسی آبفا کشور در آینده نزدیک شاهد 
تسهیل در ارایه خدمات الکترونیک از سوی اداره 
آمار و فناوری اطالعــات خواهیم بود.  مدیر اداره 
آمار و فناوری اطالعات افزود: پیاده سازی نرم افزار 
فروشگاه، پیاده ســازی نرم افزار دعاوی حقوقی، 
پیاده سازی پورتال اداری همکاران و کارت ساعات، 
پیاده سازی سامانه مناقصات، پیاده سازی نرم افزار 
ماشین آالت، الکترونیکی کردن قبوض آب بهاء و 
تهیه نرم افزار انبار و اموال از دیگر اقداماتی است که 

به زودی به مرحله اجرا درخواهند آمد. 
وی اظهار کرد: پیاده سازی سامانه مناقصات نیز 
جزء کارهای مثبت و موثری است که باعث کاهش 
تردد و سهولت شرکت پیمانکاران در مناقصات 
می شــود، بدین ترتیب که شــرکت کنندگان از 
طریق ســامانه همه مراحل را طی کــرده و کد 
رهگیری مربوط به مناقصه را نیز دریافت می کنند. 

راهداریــان در پایــان با بیان این کــه یکی از 
مهم ترین اقدامات در دســت اجرا، صدور قبوض 
آب بهاء خواهد بــود، گفت: با توجــه به این که 
اســتان از روســتاهای پراکنده فراوان برخوردار 
اســت، این اداره در نظر دارد با راه اندازی سامانه 
صدور قبوض آب بهاء و تشــکیل بانک اطالعاتی 
دقیق قبوض آب بهای مشترکان را از این طریق 
صادر و مبلغ آب بهاء را دریافت کند. این سامانه با 
بررسی و کار شناسی دقیق و با همکاری واحد امور 

مشترکان درحال برنامه ریزی و پیاده سازی است.

 616 هزار تن گندم پاییزه
 در آذربایجان غربی تولید می شود

امیررضا علیار- ارومیه| رئیس ســازمان 
جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: پیش بینی 
می شود امسال 616 هزارتن گندم پاییزه از مزارع 

استان برداشت شود. 
اسمعیل کریم زاده با بیان این که برنامه ابالغی 
کشت گندم پاییزه توسط وزارت کشاورزی برای 
استان آذربایجان غربی جهت سال زراعی جاری 
درمجموع 335 هزار هکتار اســت، افزود: برنامه 
ابالغی استان امســال 100 درصد تحقق یافت و 
هم اکنون نیز 6 درصد از برنامه ابالغی سال جاری 

بیشتر است.
وی با بیان این که 81 هزار هکتار گندم امسال 
آبی و 254 هزار هکتار آن نیز گندم دیم اســت، 
ادامــه داد: در صورت محقق شــدن این برنامه، 
پیش بینی می شود، بیش از 580 هزار تن گندم 
از ســطح مزارع استان تولید شــود اما با افزایش 
6 درصدی سطح زیرکشــت ابالغی میزان تولید 

بیش از 616 هزار تن گندم در استان خواهد بود.
کریــم  زاده با اعالم این که 356 هــزار هکتار از 
اراضی زراعی اســتان به زیرکشت گندم پاییزه 
رفته است، افزود: از ابتدای آغاز کشت پاییزه که 
از مورخه 20شهریور ماه  ســال جاری در استان 
شروع شده و در هفته اول آذرماه به اتمام رسید، 
حدود 270 هزار هکتار از مزارع استان زیرکشت 
گندم دیم و بیش از 86 هزار هکتار نیز زیرکشت 

گندم آبی رفته است.
وی با اشــاره به میزان بارش هــای پاییزه در 
ســال جاری خاطرنشــان کرد: میزان متوسط 
بارندگی اســتان در ســال زراعی جاری تاکنون 
حدود 107 میلی متر اســت که این رقم نسبت 
به  سال گذشــته 15 درصد کاهش و نســبت به 

بلندمدت مشابه 50 درصد افزایش داشته است. 

»فارسیت«  دورود،  دیگر نفس نمی کشدرویداد

رســانه ها در کشــور همواره تالش می کنند تا 
با رویکردی بی طرف در راســتای رسالت خطیر 
اطالع رســانی همگام و همدل با مســئوالن گام 
بردارند و با انتشــار گزارش عملکــرد مدیران در 
حوزه های مختلف، مردم را  از فعالیت ها، برنامه ها 
و عملکرد مسئوالن آگاه سازند و همچنین در این 
مسیر، مشکالت، معضالت و خواسته های مردم را 
نیز به گوش مسئوالن می رسانند تا آنان نیز برای 

حل مشکالت مردم تدبیر کنند.
در اســتان ها نیز روال کار به همین گونه بوده و 
باالترین مقامات استان نیز بر تعامل میان رسانه ها 
و مسئوالن بارهاوبارها تأکید کرده اند و رسانه ها را 
چشم و گوش مردم و مســئوالن می دانند. نکته 
دیگری که نبایــد فراموش کــرد و همه مقامات 
کشوری و اســتانی نیز بر آن تأکید دارند، استفاده 
درســت و جلوگیری از هدررفت اعتباراتی است 
که دولت در این شــرایط دشــوار اقتصادی برای 
پروژه های بزرگ و کوچک در جای جای اســتان 
هزینه می کند و بی تردید مدیران شهرستانی در 
جلوگیری از این هدررفت نقشی انکارناپذیر داشته 

و دارند.
آنچه ما را بر نگارش این نوشتار ترغیب کرد، ندای 
نگرانی مردم و به ویژه شــالیکاران بود. همه ساله با 
نزدیک شــدن فصل کشــت در مزارع و به دنبال 
آن موضوع مهم آبرســانی، مورد تأکید استاندار، 
فرمانداران و مسئوالن آب در نقاط مختلف استان 
قرار می گیرد. در  سال جاری  و در زمانی که همه 
مدیران درباره آب و آبرسانی به مزارع برنج سخن 
می گفتند، با پیگیری مسئوالن  محلی آبرسانی به 

مزارع که به آنها آب سوار گفته می شود و همه ساله 
با انتخاب شالیکاران در هر محل این مسئولیت را 
برعهده می گیرند و همچنین با همت و مساعدت 
شــرکت آب منطقه ای اســتان گیــالن، اعتبار 
الزم  برای احیای نهر بزرگ دهستان بی باالن در 
بخش کالچای شهرستان رودسر که حدود 6 سال 
بود به دلیل تخریب سیالب از آن استفاده نمی شد، 

اختصاص داده شد.
این نهر بزرگ که از طریق آن آبرسانی به بیش 
از 600 هکتار از اراضی منطقــه از قبیل تازه آباد، 
کندسر، خاناپشتان و همچنین روستای بی باالن 
انجام می گرفت، ســال ها به دلیل بروز سیالب و 
تخریب ناشــی از آن بالاستفاده مانده و مشکالت 
کشــاورزان منطقه را دوچندان ساخته بود. البته 

با تخصیص اعتبــار و به دنبــال آن انتقال 6عدد 
کانال به منطقه پلرود که به عنوان ســردهنه نهر 
مذکور اســت، نور امیدی در دل مردم تابیده شد و  
سال کشاورزی جاری با تمام پستی و بلندی های 
همیشگی سپری شد. نکته این جاست که هنگام 
اجــرای پــروژه کانال گذاری جهت آبرســانی به 
شالیزارهای یادشــده،  کشــاورزان، آب سواران 
منطقه، کارشناسان و... بر  نحوه جانمایی کانال ها 
و استحکام آن و به طورکلی بحث زیرساخت کار، 
نگران بــوده و این مهم را بارهــا و بارها به مدیران 
اجرایی پروژه گوشــزد کردند، این درحالی است 
که حتی خود مسئوالن اجرای پروژه هم موضوع 
نگران کننده زیرساخت کانال ها که مورد تأکید همه 
بوده را تأیید کردند و با این وجود به همان شــکل 
کار را ادامه دادند! حال چرا و به چه دلیل؟ کســی 
نمی داند! ناگفته نماند بروز ســیالب های دوباره با 
توجه به سابقه آبی رودخانه پلرود، بر همگان آشکار 
بود. حال پس از گذشــت چند مــاه از آن زمان با 
نخستین بارندگی های پاییزی و  بروز سیالب های 
پیش بینی شده، کانال های یاد شــده را آب برد! و 

درواقع اعتبارات هزینه شده برای آن را هم آب برد!
حال باید دید که مدیــران اجرایی پروژه مذکور 
برای جبران این خسارت و عدم توجه به نگرانی های 
کارشناسان و کشاورزان و... و همچنین برای اعتبار 
و هزینه ای که آب رودخانه پلرود به همراه کانال ها 
با خود برده و بی تردید 600 هکتار زمین را در  سال 
آینده شالیکاری تحت تأثیر فراوان قرار خواهد داد، 

چه پاسخی دارند؟!                                    
گزارش و عکس: مجتبی عابدینی

وقتی اعتبارات را آب می برد
کانالی که دیگر آبرسانی نمی کند!

از سوی دیگر در بهار امسال 
حدود ۱۰۰ نفر از کارگران بیکار 
شده کارخانه فارسیت دورود که 
برای اعتراض صنفی از لرستان 
به تهران سفر کرده بودند، شب 
را درمقابل ساختمان وزارت کار 
سپری کردند تا شاید مذاکرات 

چند روزه شان با مقامات وزارت کار 
به بار بنشیند که این اتفاق نیفتاد


