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محافظه کاری روحانی در مقابل 
گستاخی ترامپ

در فضــای تقابلی ایــران و ایــاالت متحده، 
واکنش های روحانی به اعتراضات این روزهای 
آمریکا، در مقایســه با فرصت طلبی  ترامپ از 
حوادث آبان ۹۸، به حســاب ضعف و محافظه 

کاری دولتمردان ایرانی نوشته می شود.

 قطعــًا این روزها نام »جــورج فلوید« را زیاد 
شنیده اید. بله! جورج فلوید، همان سیاه پوست 
آمریکایی که در تاریخ ۲۵ مه ۲۰۲۰ )۵ خرداد 
ماه( به دلیل فشــردن زانوی یکی از افســران 
پلیس شــهر »مینیاپولیــس« آمریکا بر روی 

گردنش، پس از حدود ۹ دقیقه جان باخت.

این رویداد واکنش های زیادی در سطح جهان 
به همراه داشــت و موجب بلند شدن صدای 
اعتراض بســیاری از فعالین حقوق بشر شد. 
به اعتقاد ناظران سیاســی، این اتفاق در قلب 
حکومت یکی از بزرگترین مدعیان حقوق بشر 
رخ داده اســت و خیلی ها را با دنیای بزرگی از 
تناقضات و تعارضات روبرو کرده است، اگرچه 
بارها پرده از سیاست های چندگانه و ناصحیح 
دولت آمریکا برداشــته شده بود اما این حادثه 
می توانــد آغازی بر پایــان زورگویی های یک 

دولت ناصواب در جهان باشد.

فــارغ از مذموم دانســتن قتل جــورج فلوید 
و بســیاری دیگــر از هم نوعانش کــه قربانی 
سیاســت های غلط دولتمردان خود شده اند، 
بنا داریم از زاویــه ای دیگر این حادثه را مورد 
بررســی قرار دهیم، زاویه ای که قرار است در 
آن، رویکــرد دولتمردان ایــران و آمریکا در 

موقعیت های مشابه را واکاوی کند.
برای پرداختن به این مطلب الزم است چند ماه 

قتل قاضی منصوری یکی از متهمان پرونده فساد »اکبر طبری« در رومانی
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والمسلمین سید احمدرضا  حجت االسالم 
شــاهرخی در دیدار با مدیران شهرستان 
بروجرد که در حســینیه اهــل بیت )ع( 
برگزار شد بابیان اینکه مدیران باید تاکید 
خود را روی مســائل کالن و مهم بگذارند 
اظهار داشت: فرصت و حوصله اختالفات را 
نداریم چرا که به اندازه کافی اختالفات در 
لرستان وجود دارد پس به جای دامن زدن 
به اختالفات نگاه خود را روی رفع مشکالت 

مردم بگذارید.
وی  افزود: مدیران مــا به جای پرداختن 
به مسائل بی اهمیت، جزئی و حاشیه ساز 
باید همه تمرکز خود را بر روی حل مسائل 
کالن اســتان بگذارند و در سایه همدلی، 
اتحاد و انســجام به دنبال پیشــرفت ارائه 
خدمات بهینه به شهروندان لرستانی باشند 

نه مسائل پیش و پا افتاده که زمان براند.
نماینده ولی فقیه در لرستان عنوان کرد: 
متاســفانه در بحث اعتبارات اســتانی 
انتقادهایی شده است و مسئوالن از این  
ناهمخوانی در استان گله مند هستند، 
واقعیت این اســت که باید براســاس 
نیازهای واقعی تصمیمات گرفته شود و 
نمایندگان و مدیران ما تنها به اعتبارات 
اســتانی اکتفا نکنند و به دنبال جذب 

بودجه از کشور و مرجع ملی باشند.
شاهرخی  والمســلمین  حجت االسالم 

تاکید کرد: خوشــبختانه در اســتان  
ظرفیت نیروی انسانی ماهر، متخصص 
و جــوان زیاد اســت که می تــوان با  
به کارگیری این  ظرفیت ها ،اشــتغال و 
تولید را تقویت کــرد، اگر مدیران این 
گونه عمل کنند و بستر اشتغالزایی را در 
استان رونق دهند به توسعه و پیشرفت 

قابل توجهی خواهیم رسید.
وی خاطر نشــان کرد: ما ظرفیت های 
خوبی  در حوزه های نفت، پتروشیمی، 
صنعت فوالد و سنگ های تزئینی داریم  
که با بهره گیــری بجا  از آن ها می توان 
به توسعه و پیشرفت استان کمک کرد 
همچنین این شهرســتان  با داشــتن 
یک پیشــینه علمی و فقهــی و وجود 
اندیشمندان و عرفا باید جایگاه بهتری 

داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به 
افتخار آفرینی شهدا در جبهه های نور 
علیه ظلمت گفت: شــهدا به ما پیام و 
بشارت می دهند که از گذشته ناراحت 
نبوده و از آینده بیم و هراس نداشــته 
باشیم به همین دلیل باید بدون هراس 
از تحریم ها، مشــکالت و فراز و فرودها 
به فکر رسیدن به هدف و مقصد باشیم.

یک روزنامه آمریکایی نوشــت اروپا به دنبال حفظ 
برجام از طریق تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران 
اســت که طبق قطعنامه 2231 باید چند ماه دیگر 

لغو شود)!(

وال اســتریت ژورنال در گزارشی نوشت در شرایطی 
که آمریکا و دیگر قدرت های جهانی بر ســر تمدید 
تحریم های تســلیحاتی شــورای امنیت علیه ایران 
دچار اختالفات شدید هستند، دیپلمات های اروپایی 
قصد دارند با پیشــنهاد تمدیــد محدود تحریم های 
تسلیحاتی علیه ایران راهی برای دستیابی به مصالحه 
پیدا کنند. راهی که تا حدودی آمریکا را راضی کند و 
در همان حال مانع از وتوی روسیه و چین در شورای 
امنیت شــود. اروپا می خواهد بدیــن طریق مانع از 

نابودی توافق هسته ای و برجام شود)!(

گزارشگر وال استریت ژورنال در بروکسل مدعی شده 
است که دیپلمات های فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی 

به دنبال جا انداختن چنین طرحی هستند.

براســاس قطعنامه 2231 شــورای امنیت، تحریم 
تســلیحاتی ایران در 18 اکتبر )27 مهر ماه( امسال 
به پایان می رســد. ایران از سال 2007 تاکنون حق 
خرید و فروش جنگ افزار ندارد. دولت دونالد ترامپ 
تالش می کند این تحریم ها برداشــته نشود و بطور 
نامحدود تمدید شود. روسیه و چین مخالف هستند و 
می خواهند این تحریم ها براساس موازین بین المللی 
و قطعنامه 2231 شورای امنیت در زمان تعیین شده 

برداشته شود.

وال اســتریت ژورنال نوشت که روســیه و چین که 
از اعضای برجام هســتند، درخواســت آمریکا را رد 

کرده اند، اما کشــورهای اروپایی عضو این توافقنامه 
)فرانســه، بریتانیا و آلمان( که خواهان حفظ برجام 

هستند، در حد فاصل این دو موضع باقی مانده اند.

سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه می خواهند برای 
جلب نظر واشینگتن حجم بالقوه معامالت تسلیحاتی 
بــا ایران را محدود کنند ولی در عین حال برای قانع 
کردن چین و روســیه این محدودیت ها را در ابعاد و 
دوره زمانی محدودی اعمال کنند تا این دو کشور در 

شورای امنیت به چنین طرحی رأی ممتنع بدهند.

اروپایی ها به دنبال آن هســتند تــا از بروز درگیری 
در شــورای امنیت که ممکن اســت به اتمام توافق 
هســته ای و تبدیل ایران به موضوع اصلی سیاست 
خارجی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منجر 
شــود، جلوگیری کنند. دیپلمات ها گفتند بحث ها 
در ایــن زمینه هنــوز در مراحل ابتدایــی قرار دارد 
امــا ایده اصلی این طرح، آن اســت که اجازه خرید 
برخی تســلیحات به ایران داده شود، اما اجازه خرید 
سیستم های کلیدی تسلیحاتی داده نشود. همچنین 
تمدید تحریم تســلیحاتی ممکن است در ابتدا 12 

ماه باشد.

وال استریت ژورنال در ادامه گزارش خود نوشته است 
که اروپایی ها تمایل دارند نظارت بر صادرات ســالح 
از ایــران به متحدانش در خاورمیانه را نیز تشــدید 
کنند. آمریکا پیش تــر پیش نویس قطعنامه خود را 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در اختیار اعضای 

شورای امنیت قرار داده است.

این کشور هشدار داده اســت در صورت ناکامی در 
تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران، تالش خواهد 

کرد تا »مکانیسم ماشه« را فعال کند.

نعمــت اهلل دســتیاری در گفت وگــو با 
خبرنــگاران اظهــار داشــت: وضعیــت 
شهرستان رومشکان هم اکنون با توجه به 
بیماریابی ای که همزمان با شیوع کرونا در 
این شهرستان انجام شده، نسبت به سایر 

شهرستان های لرستان مطلوب تر است.

وی با اشــاره به روند نرمال ابتال به کرونا 
در رومشکان افزود: موج دوم کرونا شروع 
شده اســت و چون برخی محدودیت های 
سراسری برای پیشگیری از این بیماری در 
حال اجرا نیست، مردم هم طبیعتًا کرونا را 

جدی نمی گیرند.

فرماندار رومشکان با بیان اینکه مردم این 
شهرستان  باید از حضور در مراسم عزا و 
عروسی و تجمعات خودداری کنند، عنوان 
کرد: اســتفاده از ماســک در محیط های 
بیرون از خانه ضروری ســت و مردم باید 
بیش از پیــش پروتکل های بهداشــتی را 

رعایت کنند.

وی بیــان کــرد: برگزاری مراســم عزا و 
عروســی هم چنان در رومشکان  ممنوع 
اســت و مردم نیز باید با ســتاد مبارزه با 
کرونا در لرستان همکاری کنند تا هر چه 
سریع تر بتوانیم بر این بیماری غلبه کنیم.

دســتیاری در بخشــی دیگر از سخنان 
خود با اشاره به خدمات انجمن مردم نهاد 

نــگاه چرخان بــرای مقابله بــا کرونا در 
رومشکان گفت: این گروه تاکنون اقدامات 
خیرخواهانه و خوبی را برای پیشــگیری 
از ایــن بیماری در این شهرســتان انجام 

داده است.

فرماندار رومشکان با اشــاره به راه اندازی 
یک اتاقک تســت کرونا که توسط گروه 
نگاه چرخان به مردم این شهرستان اهدا 
شده اســت، خاطرنشــان کرد: این اتاقک 
ســاخته دســتان اســتاد محمدحسین 
آزادبخت اســت و بــرای اولیــن بار در 

رومشکان راه اندازی شده است.

دســتیاری با بیان توزیع ماســک رایگان 
بیــن آموزش وپرورش رومشــکان اظهار 
داشت: توزیع مواد ضدعفونی کننده و اقالم 
بهداشــتی نیز از دیگر اقدامات گروه نگاه 

چرخان در رومشکان است.

وی با اشــاره به اینکــه واحدهای صنفی 
شهرســتان رومشکان براساس ستاد ملی 
مبارزه بــا کرونا و رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی فعالیت می کنند، افزود: گروه 
نظارت و بازرســی بر بازار این شهرستان 
در همان آغاز شــیوع کرونا دایر شــده و 
کماکان نیز بر فعالیت صنوف مانند اغذیه 
فروشی ها، آرایشگاه ها و خبازی ها نظارت 

دارد.

نمایندگان و مدیران لرستان تنها به 
اعتبارات استانی اکتفا نکنند

اروپا برای حفظ برجام می خواهد تحریم 
تسلیحاتی ایران تمدید شود)!(

 عادی سازی کرونا در شهرستان رومشکان 
نگران کننده است
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خبــر

هشدار درباره کالهبرداری پیامکی به بهانه 
برنده شدن در مسابقات

شــرکت مخابرات ایران نســبت به کالهبرداری پیامکی به بهانه برنده شدن در 
مسابقات و قرعه کشی های مختلف، هشدار داد.

به گزارشــه هفته نامه کلماکره، شــرکت مخابرات ایران نسبت به کالهبرداری 
پیامکی به بهانه برنده شدن در مسابقات و قرعه کشی های مختلف و اظهار موارد 
کذب به عنوان امور مشــترکین این شرکت هشدار داد و اعالم کرد: مشترکین 

مراقب باشند فریب این گونه کالهبرداری ها را نخورند.

برخی کالهبرداران و افراد سودجو طی روزهای اخیر با ارسال پیامک به مردم به 
بهانه برنده شدن، خود را به عنوان امور مشترکین مخابرات معرفی می کنند تا به 

مقاصد سودجویانه خود برسند.

طی روزهای اخیر، کالهبرداران به تعدادی از مشترکین در استان های مختلف، 
پیامکی حاوی وعده دروغین برنده شــدن تبلت، سرویس آشپزخانه و ... ارسال 
و ضمن معرفی خود به عنوان امور مشترکین مخابرات یا همراه اول، درخواست 

اخاذی و واریز پول از آنان می کنند.

تعدادی از مشــترکین اینگونه کالهبرداری هــا را از طریق درگاه های ارتباطی 
شرکت اطالع داده اند و از تمام هموطنان درخواست می شود در صورت مواجهه 
با موارد مشــابه، جزئیات این اقدام به کالهبرداری و عمل مجرمانه را در سراسر 
کشــور در اسرع وقت به شماره ۲۰۲۱، ســامانه ارتباط مردمی مخابرات اطالع 

دهند.
/ شرکت مخابرات لرستان

.....................................

آجر به آجر، طرحی برای رفع مشکالت 
فضاهای آموزشی استان

امیر غفوری نژاد از طرح آجر به آجر برای رفع مشکالت فضاهای آموزشی استان 
خبر داد.

به گزارش هفته نامه کلماکره به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس 
لرســتان ،در راســتای اجرایی کردن طرح آجر به آجر، احمدی مدیر آموزش و 
پرورش پلدختر و  شــمس الدین چاغروند نایب رئیس مجمع خیرین اســتان،  
غفوری نژاد مدیرکل نویازی مدارس لرســتان،فالحپور ذیحساب و خرم آبادی 
معاون مشارکت های مردمی ، بیرانوند معاونت فنی و جمعی از مدیران آموزش 
و پرورش شهرستان پلدختر با حجت االسالم موسوی امام جمعه پلدختر دیدار 

کردند.

مدیر کل نوســازی مدارس لرستان بیان کرد: بسته طرح تحولی »آجر به آجر«  
با هدف ساخت و تجهیز مدارس با مشارکت آحاد مردم صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در سال گذشته هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط خیرین مدرسه ساز 
کشور برای ساخت مدارس تعهد شد که از این میزان سهم استان لرستان نزدیک 

به ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی اظهار کرد:خیرین مدرسه ساز در سال های اخیر با ورود به عرصه مشارکت 
در احداث فضاهای آموزشی و ایجاد مدارسی ایمن، امن و مجهز برای آینده سازان 

کشورمان، سهم بسزایی داشته اند.

غفوری نژاد با اشاره به راه اندازی طرح آجربه آجر گفت: خیرین همواره در عرصه 
ساخت و مشارکت فضاهای آموزشی حضور فعال داشته و قطعا بدون کمک این 

عزیزان با مشکالت فراوانی رو به رو خواهیم شد .

وی اضافه کرد:قطعا کمک های خرد خیرین و مردم می تواند در ساخت فضاهای 
آموزشی بیشتر برای دانش آموزان تأثیرگذار باشد و ما باید بتوانیم این فرهنگ را 

در جامعه نهادینه کنیم.

وی خاطر نشان کرد: بی شک همواره و در هر لحظه از حضور و مشارکت خیرین 
گرانقدر مدرســه ساز نهایت سپاســگزاری را داریم همانطوری که در سیل ۹۸ 
همه خیرین مای کار بودند و توانسته ایم با کمک آنها مدارس را به بهره برداری 
و تعمیر کنیم و بدون حضور این عزیزان قطعا حفظ شــرایط کنونی نیز مشکل 

خواهد بود. 

 استاندار لرستان، گفت: متأسفانه روند ابتالء 
به بیماری در استان تاکنون افزایشی بوده 
و روزانه بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ نفر در لرستان 

به کرونا مبتال می شوند.

به گــزارش هفته نامه کلماکره ، ســید 
موســی خادمی در حاشــیه جلسه 

ستاد  کنفرانس  ویدئو 
مدیریت  ملی 

به  کرونــا 
ریاســت 
رئیــس 

جمهور، گفت: متأسفانه 
روند ابتالء به بیماری 
تاکنون  اســتان  در 
افزایشی بوده و روزانه 
بیــن ۱۹۰ تــا ۲۰۰ 
نفر در استان به کرونا 

مبتال می شوند.

با  وی 
به  اشاره 
هر  اینکه 
چنــد در 

روزهای اخیر شاهد ثبات در تعداد آمار مبتالیان بوده 
ایم، اظهار داشت: افزایش مبتالیان، لزوم رعایت بیش 
از پیش نکات بهداشتی توســط مردم را ضرورت می 

بخشد.

اســتاندار لرســتان، تصریح کرد: در شــرایط کنونی 
پیگیــری فعالیت های روزمره و کســب و کار صرفًا با 
رعایت نکات بهداشــتی مانند اســتفاده از ماسک 

میسر می شود.

خادمی، کاهش قیمت ماسک از هفته پیش 
تاکنون را اقدامی تســهیل گرانه در زمینه 
پیشــگیری از بیماری عنوان کرد و افزود: بر 
اساس مصوبه ستاد اســتانی مدیریت کرونا 
مقرر شــد ماســک با کیفیت مطلوب و 
قیمت مناسب در بازار توزیع شود که 
پیگیر کاهش قیمت این کاال در 
هفته آتی نیز هستیم تا با استفاده 
مــردم از ماســک احتمال خطر 

کاهش یابد.

وی در ادامه با اشــاره به مصوبات جلسه امروز، خاطر 
نشان کرد: با تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا از این 
پــس محدودیت ها به صورت شهرســتانی، با در نظر 
گرفتن شرایط و بدون تأثیرپذیری در کل استان اعمال 

می شود.

اســتاندار لرستان، گفت: هر گونه اعمال محدودیت با 
پیشنهاد اســتان ها و با طرح در کمیته ای متشکل از 
وزیر کشور، وزیر بهداشت و تأیید رئیس جمهور میسر 

خواهد بود.

خادمــی، بیان کرد: آغاز ســال تحصیلــی جدید در 
مدارس و دانشــگاه ها از دیگر مصوبات جلسه بود که 
مقرر شــد ضمن لغو تعطیلی پنجشــنبه ها، بسته به 
شرایط استان ها از اول تا ۱۵ شهریور مدارس بازگشایی 
شوند و در دانشــگاه ها نیز به همین ترتیب کالس ها 
زودتر آغاز شــده تا در صورت بروز مشکل در پاییز و 

زمستان، دانشجویان به لحاظ آموزش متضرر نشوند.  

برنامه های هفته ایمنی حمل و نقل با رعایت پروتکل 
 های بهداشتی و پررنگ تر از سالهای قبل برگزار می شود.

به گزارش هفته نامه کلماکره به نقل از روابط عمومی 
اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای لرســتان، 
دومین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و 
نقل لرستان با دستور کارهای برنامه ریزی گرامیداشت 
هفته ایمنی حمل و نقل،  ایمنی تردد در محور خرم 
 آباد-پلدختر، مدیریت سفرهای تابستانی و ... برگزار شد.

مدیرکل  طالیــی 
فنــی  دفتــر 
استانداری لرستان 
در ایــن جلســه، 
موضــوع ایمنــی 
حمــل و نقــل را 
از مســائل مهــم 
از  و  کــرد  عنوان 
هــای  دســتگاه 
کمیســیون  عضو 
اجرایی  مدیریــت 
حمــل  ایمنــی 
اســتان  نقــل  و 
به  نسبت  خواست 
مصوبات  اجــرای 
جلســات  ایــن 
باشــند. داشــته  بیشــتری   اهتمــام 

عباس شــرفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای لرســتان هم در این جلســه از اجرای بیش از ۷۰ 
کیلومتر آســفالت در اســتان در قالــب اجرای طرح 
سراســری لکه گیری و روکش آســفالت محورهای 
شــریانی کشــور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح 
بخش زیادی از مشــکالت و تعدادی از نقاط آســیب 
دیده و پرحادثه در محورهای شــریانی مرتفع شــده 
است و امید می رود تا پایان شهریور ماه ۲۰۰ کیلومتر 

 از محورهای اســتان آســفالت شود.

شــرفی با اشــاره به برنامه های هفته 
ایمنی حمل و نقل گفت: هفته ایمنی 
حمل و نقل همه ســاله از ۳۱ خرداد 
آغاز می گردد و تا ششــم تیرماه ادامه 
دارد و برنامه های این هفته براســاس 
روزشــمار پررنگ تر از ســالهای قبل 
و بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی 
برگزار می شــود که یکی از مهمترین 
ایــن برنامه ها اجرای مانور مشــترک 
خودرویی دستگاه های عضو کمیسیون 
بــا رعایــت ضوابط بهداشــتی در روز 

 ۳۱ خرداد بــا عنوان "روز بدون حادثــه" خواهد بود.

وی درخصوص محور خرم آباد-پلدختر افزود: علیرغم 
همه تالش هایی که پس از ســیل های سال ۹۸ در 
این محور صورت گرفته اســت ایمنــی ۴۵ کیلومتر 
از این مســیر در گرو اجرای دیواره ساحلی است که 
برای اجرایی شــدن بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد مطالعات این دیواره انجام شده اما درصورت 
 عدم تخصیص اعتبار نمی تــوان آن را اجرایی نمود.

در این جلسه که با حضور فرماندار شهرستان پلدختر 
برگزار شد، نظارت بیشــتر پلیس بر ترددهای محور 
خرم آباد-پلدختر و تداوم ممنوعیت تردد خودروهای 
 غیربومــی در این محــور  مورد تاکید قــرار گرفت.

رنامه ریزی برای مدیریت ســفرهای تابستانی از دیگر 
مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و مقرر شد با توجه به شرایط خاص کشور و شیوع 
 کرونا اقدامات الزم با هماهنگی پلیس راه انجام شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد با توجه به مناسبت 
هفتــه ایمنی حمل و نقل کــه از ۳۱ خرداد آغاز و تا 
ششــم تیر ماه ادامــه دارد برنامه هایــی نظیر مانور 
مشترک خودرویی دســتگاه های دخیل در موضوع 
ایمنی مطابق با روزشــمار این هفته بخصوص در روز 
۳۱ خرداد ماه که با عنوان روز بدون حادثه نامگذاری 

شده است، برگزار گردد.

استاندار لرستان:

ثبت روزانه ۲۰۰ مبتالی جدید کرونا در لرستان

برنامه های هفته ایمنی حمل و نقل با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا می شود
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طبــق نتایج یک مطالعه جدید، ژن و گروه خونی فرد 
به تعیین احتمال شدت بیماری کووید۱۹ کمک می 

کند.

 

مطالعات قبلی نشــان داده اند که نــوع گروه خونی با 
شدت بیماری مرتبط است.

تیمی از محققان دریافته اند که افراد دارای گروه خونی 
A در مقایســه با ســایر گروه های خونی، ۴۵ درصد 
بیشــتر با ریسک ابتالء به کروناویروس جدید و ابتالء 
به بیماری کووید ۱۹ مواجه هســتند. از سوی دیگر، 
افراد دارای گروه خونی O، سی و پنج درصد کمتر در 
معرض ریســک ابتالء به نوع شدیدتر کووید ۱۹ قرار 

دارند.

دکتر »رابــرت گالتر«، از بیمارســتان لنوکس هیل 
نیویــورک، در این باره می گویــد: »ژن های کنترل 
کننده گروه خونی در تشــکیل سطح سلول ها نقش 

دارند. تغییر در ساختار سطح سلول بر آسیب پذیری 
سلول آلوده به کروناویروس جدید تأثیر دارد.«

وی در ادامــه می افزایــد: »ما از مطالعــات قبلی هم 
می دانیم که نوع گروه خونی بر ریســک لختگی خون 
تأثیر دارد. و کاماًل مشخص شده که بیماران مبتال به 
کووید ۱۹ با ریسک باال لختگی خون مواجه هستند.«

در این مطالعه، ژنتیــک و گروه خونی بیش از ۱۶۰۰ 
بیمار کووید ۱۹ از ایتالیا و اسپانیا و همچنین بیش از 

۲۲۰۰ گروه کنترل سالم بررسی شد.

همچنین محققان متوجه شدند عالوه بر گروه خونی، 
برخی دســته های ژنی با احتمــال باالتر ابتالء به نوع 
شدید کووید ۱۹ مرتبط هستند. به عنوان مثال یکی 
از توده های ژنی، این ریســک را تا ۷۷ درصد افزایش 

می دهد.

فرانســه جریمه ۵۰ میلیون یورویی گوگل به دلیل 
عدم شــفافیت درباره جمع آوری اطالعات کاربران 

را تایید کرد.

به گــزارش کلماکــره به نقل از آسوشــیتدپرس، 
عالی تریــن دادگاه اداری در فرانســه جریمــه ۵۰ 
میلیون یورویی گوگل به دلیل عدم شــفافیت این 
شرکت در خصوص گزینه های حفاظت از اطالعات 

کاربران را تأیید کرد.

گوگل نخستین شرکت فناوری آمریکایی بود که در 
ژانویه ۲۰۱۹ میالدی به دلیل رعایت نکردن قوانین 
حفاظت از اطالعات کاربران اتحادیه اروپا به جریمه 

ای ۵۰ میلیون یورویی در فرانسه محکوم شد.

این شرکت نسبت به این جریمه که از سوی سازمان 
نظارت بر حریم شــخصی فرانسه صادر شده بود به 
شورای ایالتی این کشــور که داور نهایی در چنین 

مواردی است، اعتراض کرد.

شورای مذکور نیز روز گذشته اعالم کرد کمیسیون 
ملــی حفاظت از اطالعات می تواند گوگل را تحریم 
کند و جریمه نیز با توجه به خطیر بودن این موضوع، 
نیست. در  نامتناسب 
مقابل گوگل نیز اعالم 
کرد ایجاد تغییرات را 

بررسی می کند.

خصــوص  ایــن  در 
بر  نظارت  ســازمان 
حریم شخصی فرانسه 
اعــالم کــرد گوگل 
به طــور شــفاف به 
کاربران توضیح نداده 
رضایت  صــورت  در 
چه اطالعاتی را برای 
تبلیغــات هدفمنــد 

جمع آوری می کند.

همچنیــن مراحل زیــادی برای اطالع رســانی به 
کاربران درباره مورد اســتفاده اطالعاتشان در نظر 
گرفته شده اســت. از سوی دیگر این اطالع رسانی 
درباره دلیل فراوری اطالعات بســیار کلی و مبهم 

بوده است.

قانون کلی حفاظــت از اطالعات خصوصی اتحادیه 
اروپا یا GDPR از می ۲۰۱۸ میالدی اجرایی شده 
اســت. هدف این قانون شفاف ســازی حقوق افراد 
درخصوص اطالعاتی است که شرکت ها جمع آوری 
می کننــد. همچنین طبق این قانون شــرکت های 
فناوری باید با بیانی ساده به کاربران توضیح دهند از 

اطالعات چه استفاده می کنند.

مطالعه ژنتیکی جدید نشان می دهد؛

جریمه ۵۰ میلیون یورویی گوگل تایید شدتاثیر گروه خونی و ژن افراد بر احتمال شدت کووید ۱۹



اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان 
جزء ۱۰ اداره برتر کشور شد

با ســعی و کوشــش همکاران در حوزه درآمــد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
لرستان جزء 10 اداره برتر کشور شد

به گزارش هفته نامه کلماکره به نقــل از  روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای لرســتان، طی نامه ای از مهندس علی فروزش مدیر کل برنامه و بودجه، 
نوسازی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، لرستان با سعی و کوشش همه ی 
همکاران در تمامی زمینه ها و هم چنین *تغییر در رویه ی رویکردهای گذشــته*، 
اداره کل فنی و حرفه ای لرستان در حوزه درآمد در جایگاه 10 کشور قرار گرفت.

گفتنی ست: محمدرضا آذرخش مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان، 
در همین رابطه این موفقیت در فنی و حرفه ای لرســتان را مرهون زحمات تمام 

همکاران در تمامی رده های خدمت دانست.

.....................................

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان:

افزایش تلفات قرص برنج در لرستان

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اشاره به افزایش تلفات قرص برنج در این استان، 
گفت: در ســال گذشته، ۴۸ نفر در لرســتان بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان 

خود را از دست دادند.

به گزارش کلماکره، حمیدرضا نظیفی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در سال 
گذشــته، ۴۸ نفر در استان لرستان بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از 
دست دادند، این رقم در مقایسه با سال قبل از آن که آمار تلفات ۳۲ نفر بود، ۵۰ 

درصد بیشتر شده است.

وی، گفت: در ســال گذشته از کل تلفات مسمومیت با قرص برنج در استان ۳۱ 
نفر مرد و ۱۷ نفر زن بودند این در حالی اســت که تعداد مردان فوت شده بر اثر 

مسمومیت با قرص برنج در سال ۹۷، ۱۷ و تعداد زنان ۱۵ نفر بود.

مدیرکل پزشــکی قانونی لرستان، تصریح کرد: با توجه به اینکه تاکنون مکانیسم 
دقیق بروز اثرات ســمی فسفید آلومینیوم در انســان شناخته نشده است، هیچ 
پادزهر اختصاصی در درمان مســمومیت حاد با آن وجود ندارد و اقدامات درمانی 
تنها شامل اقدامات حمایتی عالمتی است، از لحاظ زمان بروز عالئم و نشانه های 
بالینی نیز بعد از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از مصرف خوراکی قرص فسفید آلومینیوم، عالئم 
و نشانه های مسمومیت ظاهر می شوند و مرگ در مدت کمتر از ۶ ساعت ممکن 

است رخ دهد.

نظیفی، عنوان کرد: در صورت مسمومیت خوراکی، عالئم تحریکی دستگاه گوارش 
شامل تهوع، استفراغ و دردهای شکمی است، بیشتر مرگ و میرها در خالل ۱۲ تا 
۲۴ ساعت اولیه مسمومیت اتفاق افتاده و معمواًل ناشی از ایست قلبی تنفسی است 
و مرگ و میر بعد از ۲۴ ساعت اغلب ناشی از نارسایی کبدی و کلیوی است، عالئم 
بالینی در این نوع مســمومیت، ناشی از درگیری سیستم قلبی عروقی، گوارشی، 

عصبی و ریوی است.

وی، گفت: متأسفانه شاهد افزایش تلفات قرص برنج در استان هستیم، این روند 
افزایشی بدون شک نیازمند اعمال تدابیر ویژه و سختگیرانه تر برای جلوگیری از 
ورود غیرقانونی قرص برنج به کشــور و ممنوعیت فروش آن و نیز اطالع رســانی 
همه جانبه تر از سوی نهادهای مرتبط برای آگاه سازی عمومی از مخاطرات این 

آفت کش است.

در فضای تقابلی ایــران و ایاالت متحده، 
واکنش هــای روحانی بــه اعتراضات این 
روزهای آمریکا، در مقایسه با فرصت طلبی  
ترامپ از حوادث آبان ۹۸، به حساب ضعف 
و محافظه کاری دولتمردان ایرانی نوشــته 

می شود.

 قطعــًا ایــن روزها نام »جــورج فلویــد« را زیاد 
شــنیده اید. بله! جورج فلوید، همان سیاه پوست 
آمریکایــی که در تاریخ ۲۵ مــه ۲۰۲۰ )۵ خرداد 
ماه( به دلیل فشردن زانوی یکی از افسران پلیس 
شهر »مینیاپولیس« آمریکا بر روی گردنش، پس 

از حدود ۹ دقیقه جان باخت.

این رویداد واکنش های زیادی در ســطح جهان به 
همراه داشــت و موجب بلند شدن صدای اعتراض 
بســیاری از فعالین حقوق بشــر شــد. به اعتقاد 
ناظران سیاســی، این اتفاق در قلب حکومت یکی 

از بزرگترین مدعیان حقوق بشــر رخ داده اســت و 
خیلی هــا را با دنیای بزرگــی از تناقضات و تعارضات 
روبرو کرده اســت، اگرچه بارها پرده از سیاست های 
چندگانه و ناصحیح دولت آمریکا برداشته شده بود اما 
این حادثه می تواند آغازی بر پایان زورگویی های یک 

دولت ناصواب در جهان باشد.

فارغ از مذموم دانســتن قتل جورج فلوید و بسیاری 
دیگــر از هم نوعانش که قربانی سیاســت های غلط 
دولتمردان خود شــده اند، بنا داریــم از زاویه ای دیگر 
این حادثه را مورد بررســی قرار دهیــم، زاویه ای که 
قرار است در آن، رویکرد دولتمردان ایران و آمریکا در 

موقعیت های مشابه را واکاوی کند.

برای پرداختن به این مطلب الزم اســت چند ماه به 
عقــب بازگردیم و نگاهی به آخریــن حادثه، حوادث 
آبان، در ایران داشته باشیم، حوادثی که بهانه ای شد تا 
دولتمردان آمریکا، همچون دونالد ترامپ، با بوق های 
تبلیغاتی و ادعاهای حقوق بشری خود فضاسازی های 
رســانه ای و سیاسی زیادی را علیه جمهوری اسالمی 

ایران ایجاد کنند.

]سکانس اول[؛ اعتراضات داخلی در ایران در 
پی افزایش قیمت بنزین

بامــداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸ بود که شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، بــدون اعالم قبلی از تغییر 
قیمت بنزین غیر ســهمیه ای به ازای هر لیتر ۳ هزار 
تومان خبر داد، خبری که موجب شــد فردای همان 
روز، تجمعات اعتراضی در چند شــهر کشــور برگزار 
شود و به سرعت به استان های مختلف سرایت کرده و 
برخی شهرهای کشور را تا حدود یک هفته پس از آن 

صحنه درگیری، اعتراض و آشوب کند.

بنزینی  فرصت طلبی »هوک« از آشــوب های 
ایران

۲۸ آبان ماه ۹۸ برایان هوک، رئیس گروه اقدام علیه 
ایــران در وزارت خارجــه آمریکا کــه تاکنون زمینه 
ســاز اعمال تحریم های زیادی علیه ملت ایران بوده، 
در گفتگو با اســکای نیوز عربــی در رابطه با ناآرامی 
و اغتشاشــات آبان ماه در ایــران، »آمریکا را حامی 
مطالبات ملت ایران معرفی می کند« و مدعی می شود 
که »ملت ایران از نظامی که نتوانست وظایف خود را 

انجام دهد خسته شده اند.«

وی دلیل حمایت آمریــکا از مطالبات ملت ایران در 
آبان ماه ۹۸ را این طور عنوان می کند: »ایران اموالش 
را در راستای ایجاد بی ثباتی در کشورهای دیگر خرج 
می کند و ما از ایــران می خواهیم که این اموال را در 
راستای بهبود اوضاع معیشتی مردم خود خرج کند.«

هوک آنقدر از حوادث پیش آمده از ایران ابراز رضایت 
می کند که در بخش دیگری از ادعاهای خود می گوید: 
»ایران این روزها هزینه توطئه علیه کشورهای دیگر 

را می پردازد.«

اما نقطــه نظرات این مقام ضــد ایرانی همین جا به 
پایان نمی رســد، او در تاریخ ۳۰ آبان ماه در گفتگوی 
دیگری با شبکه بی بی سی فارسی مدعی می شود که 
»ما تالش کردیم تا از اعتراض های سال های گذشته 
در ایــران درس بگیریم و به نظام ایران اعتماد نکنیم. 
ما با در اختیار گذاشــتن ابــزار ارتباطی، اجازه دادیم 
که مردم حتی با قطع اینترنت در ایران با یکدیگر در 

ارتباط باشند.«

او همچنیــن با ابراز خشــنودی از ناآرامی ها در ایران 
ادعا کرد که »به فشــار حداکثری خود برای به پای 
میز مذاکره کشــاندن جمهوری اسالمی بر سر برنامه 
هسته ای، موشکی و مســائل منطقه ای ادامه خواهد 

داد.«

اظهار نظــر در خصوص حوادث آبان در ایران تنها به 
برایان هوک ختم نشد، بلکه دیگر مقامات کاخ سفید 
از جملــه »مایک پمپئو« وزیــر خارجه آمریکا نیز از 

ناآرامی های ایران حمایت کردند.

واکنش ترامپ به حــوادث آبان، ۵ روز بعد از 
آغاز ناآرامی ها

در نهایــت در تاریــخ ۳۰ آبــان ماه دونالــد ترامپ 
رئیس جمهــور آمریکا در توییتی نســبت به حوادث 
آبان ماه و اعتراضاتی که به موجب آن شــکل گرفته 
بود و قطعی اینترنت در ایران واکنش نشــان می دهد 
و می گوید: »ایران آن قدر بی ثبات شــده اســت که 
نظام این کشــور برای اینکه مردم بزرگ ایران درباره 
خشــونت های فجیعی که روی داده اســت، صحبت 
نکنند، اقدام به قطع کل سیستم اینترنتی کشور کرده 
اســت. آنها خواهان شفافیت نیستند و گمان می برند 
که جهان به مرگ و تــراژدی که نظام ایران در حال 

رقم زدن آن است، پی نخواهد برد.«

توئیت ترامــپ در حالی در صفحه شــخصی اش در 
توئیتر منتشر شــد که او در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸، منکر 
حمایت از تجمعات در ایران شد. وی که در آن تاریخ 
به انگلیس ســفر کرده بود، در یک کنفرانس خبری 
پیش از نشست ناتو در پاسخ به پرسش خبرنگاری در 
خصوص حمایت آمریکا از تجمعات اخیر ایران مدعی 
می شــود که »نمی خواهد چندان در این باره صحبت 

کند«

امــا رئیس جمهــور آمریکا پس از انــکار حمایت از 
تجمعــات و ناآرامی ها در ایران در همان روز بار دیگر 
در توئیتــی، مجدداً از موضع خود باز می گردد و با رد 
اظهارات پیشــین خود مبنی بر عدم حمایت آمریکا 
از تجمعات ایران، می نویســد: »ایاالت متحده آمریکا 
از مــردم دلیــر ایران که برای آزادی خود دســت به 
تظاهرات زده اند، حمایت می کند. ما در دولت از آن ها 

حمایت کرده و خواهیم کرد.«

مداخالت ترامپ تا جایــی ادامه پیدا می کند که ۱۵ 

آذرماه وی بار دیگر حمایت خود از ناآرامی ها در ایران 
را تکرار می کند. به نقل از رویترز، او پیش از شــرکت 
کردن در جلسه کاخ سفید با نمایندگان دائمی شورای 
امنیت این کشــور، با مطرح کردن ادعاهایی از تهران 
برای آن چه ســرکوب معترضان خوانده شــده انتقاد 
می کند. ترامــپ می گوید: »آمریکا در کنار معترضان 

ایران است.«

۱۷ آذر ماه نیز ترامپ در کنفرانس ســاالنه شــورای 
اســرائیلی- آمریکایی موضوع اعتراضــات آبان ماه را 
مجــدداً مطرح می کند و بدون ارائه ســند و مدرکی 
مدعی می شود که »هزاران ایرانی کشته شده و هزاران 

نفر دیگر نیز در حوادث آبان بازداشت شده اند«

]سکانس دوم[؛ موج اعتراضات در آمریکا در 
پی به قتل رساندن جورج فلوید

اعتراضات به مرگ جورج فلوید و اعمال خشــونت از 
سوی پلیس، تا ۳۰ مه )۱۰ خرداد( به حداقل ۳۰ شهر 
دیگر ایاالت متحده آمریکا گسترش یافت و حداقل در 
۱۲ شهر بزرگ ایالت متحده قوانین منع رفت آمد به 

اجرا درآمد.

دونالد ترامپ، در واکنش به اعتراضات شــکل گرفته 
در آمریــکا، در توئیتی از اعزام گارد ملی حمایت کرد 
و خواســتار تیراندازی به معترضان شــد تا جایی که 
توئیتر، توئیت ترامپ را به دلیل تشــویق به خشونت 

پنهان کرد.

اولین واکنش روحانــی به اعتراضات آمریکا، 
پس از ۱۰ روز

اما در این میان واکنش حســن روحانی به اعتراضات 
آمریکا، درخور توجه بود. او پس از گذشــت ۱۰ روز 
از وقایــع آمریکا، یعنی در تاریــخ ۱۵ خرداد ماه، در 
مراســم افتتاح پروژه های وزارت نیرو در استان های 
بوشهر و آذربایجان غربی، به این موضوع واکنش نشان 
داد و گفت: »ایران به شدت جنایت آمریکا را محکوم 
می کند. این ماجرا ]قتل جورج فلوید[ نشان داد وقتی 
یک مظلوم در دنیا کشــته می شــود، همه جهان به 
حرکت در می آید و مهم نیست فردی که کشته شده 
مسلمان، مسیحی، آمریکایی و یا غیر آمریکایی بوده 
بلکه مهم برای جهانیان این بوده که فردی در شدت 
مظلومیت و با وحشیانه ترین طریق کشته شده است. «

روحانی در این ســخنرانی بــه رفتارهای ترامپ هم 
اشــاره می کند و می گوید: »انجیل کتابی نیست که 
فرمان قتل بی گناهان را صادر کند و شــرم آور است 
رئیس جمهوری کــه می خواهد علیه ملت خود اقدام 

کند، دست به کتاب آسمانی می برد«

دومین واکنش روحانی به حوادث آمریکا؛ آن 
هم در لفافه

روحانــی ۴ روز بعد، ۱۹ خرداد ماه، برای دومین 
بار در خصوص اعتراضات در آمریکا موضع گیری 
کرد، مواضعی که تنها در لفافه اشــاره ای به قتل 

جورج فلوید دارد.

وی در جلسه برنامه ریزی برای تحقق شعار جهش 
تولید می گوید: »آمریکایی ها با سیاست زانو بر گلو 
شــدیدترین تحریم ها را علیه دولت و ملت ایران 
اعمال کردند تا با افزایش فشــارها، این روند به 
فروپاشی کشور منجر شده و آنها بتوانند به هدف 
اساســی خود که از ابتدا آن را دنبال می کردند، 
یعنی تغییر نظام سیاسی در ایران برسند اما دولت 
با همراهی مردم نگذاشــت زانوی آمریکایی ها بر 
گلوی ملت فشار آورده و نفس آنها را تنگ کند.«

سومین واکنش روحانی: سیاست آمریکا از 
گذشته زانو بر گلو بوده است

اما آخرین واکنش روحانی به حوادث اخیر آمریکا 
به ۲۱ خرداد ماه برمی گردد، وقتی که او در جلســه 
هیئت دولت می گوید: »ایاالت متحده آمریکا در زمینه 
ویروس کرونا نشــان داد که مدیریت الزم برای اداره 
این کشور عظیم و بزرگ را در اختیار ندارد و اینگونه 
اقدامات در هفته های اخیر با خشــونت شــدید علیه 
ملت خودشان توأم شده است یعنی نظامیان و پلیس 
به دســتور کاخ سفید، فشار و کشــتار مردم را انجام 

می دهند.«

روحانی در ادامه تاکید می کند: »از گذشــته سیاست 
آمریکا، سیاست "زانو بر گلو" بوده است. اینان در طول 
تاریخ، هر مظلومی را پیدا می کردند با زانو بر گلویش 

فشار می دادند تا او را از بین ببرند«

گستاخی های  مقابل  در  روحانی  محافظه کاری 
ترامپ

با تمام این تفاصیل به نظر می رســد علی رغم اینکه 
ترامپ در جریــان حوادث آبان مــاه، از وقایع پیش 
آمده نهایت بهره بــرداری را کرد و دایره تحریم های 
خود علیه ایران را تنگ تر کرد، روحانی در واکنش به 
حوادث مشابه این روزها در آمریکا، رویکردی محافظه 
کارانــه و منفعالنه در پیش گرفــت. دلیل این ادعا را 
می توان در مقایســه جزئی تر واکنش های دو رئیس 
جمهور مذکور در مواجهه با این حوادث مورد بررسی 

قرار داد.

رئیس جمهور آمریکا در رابطه با حوادث آبان ماه ایران 
ســعی می کند در فضای توئیتر، موجی را علیه ایران 
طراحی کند در حالی که روحانی، موضوع اعتراضات 
پیــش آمده در آمریکا را فقط در بخش هایی از ســه 

سخنرانی مورد نقد قرار می دهد.

یکــی از مصادیق بهــره برداری ترامــپ و دولتش از 
حوادث آبــان ماه، تحریم برخی وزرای دولت روحانی 
بود که بیشــتر جنبه روانی و تبلیغاتی داشت. وزارت 
خزانه داری آمریکا ابتدا »محمدجواد آذری جهرمی« 
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعــات را تحریم کرد و 
سپس در ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ »عبدالرضا رحمانی 
فضلی«، وزیر کشور و »سردار حسین اشتری« فرمانده 
نیــروی انتظامی ایران را به دلیل آنچه »نقض فاحش 
حقوق بشر شهروندان ایرانی« عنوان کرد، در فهرست 

تحریم ها قرار داد.

فضاســازی های تبلیغاتی دولت ترامپ علیه ایران در 
حالی اتفاق می افتد که حســن روحانــی از تاریخ ۵ 
خرداد، یعنی از آغاز اعتراضات سراســری در آمریکا، 
تاکنــون از مجموع حــدود ۲۱ ســخنرانی، تنها در 
۳ ســخنرانی به این وقایع واکنش نشــان داده است، 
واکنش هایی که به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی 
در فضای تقابلی دو دولت ایران و آمریکا به حســاب 

انفعال و ضعف دولتمردان ایرانی نوشته می شود.

منبع: مهر

خبــر
محافظه کاری روحانی در مقابل گستاخی ترامپ

یک شنبه  1 تیر 1399 
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تبلیغـات،

 انتقادات و پیشنهادات و خود را با مدیر 

مسئول هفته نامه کلماکره درمیان بگزارید.  

شماره تماس : 
۰۹۱6۹634484

تاسیس موسسه غیر تجاری داوری داخلی و بین المللی استقامت 
عدالت خرم درتاریخ 1398/12/27 به شماره ثبت 1107 به شناسه 
ملی 14009057886 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
: انجــام امور داوری داخلی و بیــن المللی پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیصالح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد . مدت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان لرستان ، شهرستان خرم آباد 
، بخش مرکزی ، شــهر خرم آباد، محله پشته حسین آباد ، بلوار 
کریم خــان زند ، کوچه ایران مهر 8 ، پــالک 0 ، طبقه همکف 
کدپستی 6819674556 سرمایه شخصیت حقوقی : 1000000 
ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : کلثوم موسوی 
شهنشاهیوند به شــماره ملی 4070700927 دارنده 900000 
ریال سهم الشرکه حمیدرضا محمدی کردعلیوند به شماره ملی 
4070926127 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران 
: کلثوم موســوی شهنشاهیوند به شماره ملی 4070700927 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود حمیدرضا 
محمدی کردعلیوند به شــماره ملی 4070926127 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : امضاء 
کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته ، بروات 
، قراردادها ، عقود اســالمی با امضاء کلثوم موسوی شهنشاهیوند 
همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد )882960(

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود احیــا طب آفرینــش درتاریخ 
1399/03/07 به شماره ثبت 3968 به شناسه ملی 14009169251 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کشــت و تولید، بسته بندی، توزیع، فروش و 
صادرات و واردات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی شامل عرقیجات، صابون 
های گیاهی، شــامپوهای گیاهی، روغنیجات، قرصهای گیاهی، پماد، شربت، 
لوسیون، رنگهای طبیعی، ادویه جات و ... درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: اســتان لرستان ، شهرســتان بروجرد ، بخش مرکزی ، شهر بروجرد، محله 
تختی ، کوچه سراج ، خیابان نیما یوشیج ، پالک 71 ، طبقه همکف کدپستی 
6915734636 ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شــرکا آقای محسن منصوری 
یاراحمدی به شماره ملی 4131969701 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه 
خانم سارا صحرادوست به شماره ملی 4132540261 دارنده 100000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محسن منصوری یاراحمدی به شماره 
ملی 4131969701 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت 
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ســارا صحرادوست به شماره ملی 
4132540261 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساســنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد )882961(

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود گیتی نگین زاگــرس درتاریخ 
1399/03/06 به شــماره ثبت 3967 به شناســه ملــی 14009166303 
ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطــالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید، بســته بندی، توزیع و 
روش، صادرات و واردات کلیه مواد غذایی شامل حبوبات، غالت، ترشیجات، 
کنسرویجات، چای، لبنیات، زعفران، نبات، قند، شکر، مرکبات، فراورده های 
گوشتی دام و طیور ، مواد شوینده شامل مایع ظرفشویی، صابون ، صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : اســتان لرستان ، شهرستان بروجرد ، بخش مرکزی ، شهر بروجرد، 
محله تختی ، کوچه سروش ، خیابان تختی ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 
6915915413 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای طیب الفتی به شماره 
ملی 0072219998 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای عباس زارع 
به شــماره ملی 4120039528 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای طیب الفتی به شــماره ملی 0072219998 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
آقای عباس زارع به شــماره ملی 4120039528 و به سمت رئیس هیئت 
مدیــره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عــادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره متفقًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساســنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری بروجرد )882962(
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قیمت: 1000 تومان

نماینده مردم کوهدشت و رومشگان:
ضرورت ایجاد زیرساخت های الزم در 
کنار سد »سیمره« برای رونق گردشگری

نماینده مردم کوهدشــت و رومشکان در مجلس شــورای اسالمی بر ضرورت ایجاد 
زیرســاخت های الزم در کنار سد »سیمره« برای رونق گردشگری در این شهرستان 

تاکید کرد.

به گزارش هفته نامه کلماکره،  حجت االسالم محمدرضا مبلغی در جمع خبرنگاران 
در سخنانی با اشــاره به ظرفیت مطلوب سد »ســیمره« برای رونق گردشگری در 
شهرستان کوهدشت، اظهار داشت: کنار این سد برای ما یک ظرفیت بسیار ارزشمند 

در حوزه رونق گردشگری شهرستان است.

وی با تاکید بر اینکه این منطقه می تواند فضای بسیار خوبی برای جذب گردشگری 
در شهرســتان باشد، تصریح کرد: در این راســتا از امکانات دولت تاجایی که امکان 

داشته باشد برای ایجاد زیرساخت ها در این منطقه استفاده خواهیم کرد.

نماینده مردم کوهدشــت و رومشکان در مجلس شورای اسالمی، گفت: راه سازی تا 
کنار آب »سیمره«، ایجاد زیرساخت و تفریحگاه برای مردم و… در دستور کار قرار 

گرفته است.

قاَل اَمیرُاملُْوِمنیَن َعلِیُّ بُْن اَبیطالب)علیه السالم(: 

اَْحِبْب َحبیبََک َهْونًا ما َعسی اَْن یَْعِصیََک یَْوًما ما. َو اَبِْغْض بَغیَضَک َهْونًا ما 
َعسی اَْن یَُکوَن َحبیبََک یَْوًما ما.

با دوستت آرام بیا، بسا که روزی دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که 

روزی دوستت شود.

خبر

هفتـه نـامه فرهنگی 
اجتماعی کلمـاکـره

رئیس کل دادگستری لرستان از برخورد قاطع دستگاه 
قضایی با متخلفین تصرف اراضی ملی در این استان 
و همچنین تشــکیل شــعبه ویژه برای رسیدگی به 

پرونده ها در این رابطه خبر داد.

به گزارش هفته نامه کلماکــره، محمد رزم در جمع 
خبرنگاران با در سخنانی با تاکید بر ضرورت حفاظت از 
منابع طبیعی لرستان، اظهار داشت: برای جرایمی که 
از سوی منابع طبیعی، آب منطقه ای، محیط زیست، 
راه و شهرسازی و… در این حوزه به دادگستری اعالم 
شود، شــعبه ویژه دادسرای، بازپرسی، دادگاه کیفری 

و… در نظر گرفته شده است.

وی، عنوان کرد: به طور قطــع به دعاوی مطروحه و 
جرایم کیفری در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی به 

صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

خود خواهند رسید.مرتکبین این گونه جرایم با شدت قانونی به مجازات رئیس کل دادگستری لرستان، تاکید کرد: متهمین و 

رزم همچنین بــه بحث آتش زدن »کاه و کلش« در 
مزارع کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۲۰ 
قانون هوای پاک، این اقدام جرم محسوب می شود و 
انتظار داریم که کشاورزان عزیز این »کاه و کلش ها« 
را آتش نزننــد در غیر این صورت به مجازات حبس 

محکوم خواهند شد.

وی در ادامه افزود: انتظــار داریم که در مواقع آتش 
ســوزی هالل احمر استان در بحث اختصاص بالگرد 
حداکثر همکاری را داشته باشد، شهرداری ها و آتش 
نشــانی ها در بحث اطفای حریــق همکاری کنند و 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز اعتبار مورد نیاز 

برای خرید تجهیزات را اختصاص دهد.

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین بر ضرورت 
اختصاص اعتبار برای تجهیز و احداث پاســگاه های 
محیط بانی و حفاظتی در شهرستان دلفان، سلسله، 
الیگودرز، »بلوران« کوهدشت، چگنی و… تاکید کرد.

قتل قاضی منصوری یکی از متهمان پرونده 
فساد »اکبر طبری« در رومانی

تلویزیون رومانی اعالم کرد: جســد غالمرضا منصوری، قاضی ایرانی در 
بیرون هتل محل اقامتش در بخارست پیدا شد.

 برخی منابع خبری می گویند منصوری از پنجره اتاقش در هتل خود را 
به پایین انداخته است. برخی منابع دیگر از احتماالت دیگر و یا پیدا شدن 

جسد در داخل هتل خبر می دهند.
منصوری به اتهام مشارکت در پرونده فساد به درخواست ایران در رومانی 
بازداشت بود. قرار بود دادگاهی در رومانی بیستم تیرماه موضوع استرداد 

او به ایران را بررسی کند.

ســخنگوی وزارت امور خارجه هم گفت: منتظر دریافت گزارش رسمی 
علت این حادثه هســتیم و از مقامات رومانیایی درخواســت داریم علت 

دقیق حادثه را رسما به ما اعالم نمایند.

آقای موسوی افزود: منصوری مدتی قبل به سفارت ایران مراجعه و درباره 
نحوه بازگشــت خود به ایران رایزنی کرده بود و از آنجا که تحت تعقیب 
قوه قضاییه ایران، توسط پلیس اینترپل رومانی دستگیر شد. سخنگوی 
وزارت امور خارجه تصریح کرد ما از مقامات و پلیس رومانی می خواهیم 
بــه وظایف قانونی خود عمل کرده و در خصوص نحوه و علت دقیق این 

حادثه گزارش رسمی ارائه نمایند.

رئیس پلیس بین الملل ناجا هم گفت: پیامی از اینترپل بخارست دریافت 
کردیم که منصوری خود را از پنجره هتل به پائین پرت کرده است.

ســردار شــیرزاد افزود: پلیس بخارســت با تاکید بر خودکشی آقای 
منصوری، فوت وی را تائید کرده اســت. به گفته رئیس پلیس بین الملل 

ناجا تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (طرح سد و نیروگاه سیمره )پیرو آگهی نوبت اول مندرج در روزنامه روژان مورخ ۹4/6/۹ و 
مستندًا به نامه شماره 7۰۰۰۰/۱43/۹۰3۵ مورخ ۹8/۱۰/7 صادره از سوی دادگستری استان لرستان مبنی بر تعیین هیأت کارشناسان 

رســمی دادگستری به نیابت از اهالی روستاهای واقع در مخزن سد سیمره )به دلیل عدم معرفی کارشناس از سوی مالکین( نسبت به ارزیابی عرصه، اعیان، مستحدثات و سایر حقوق 
قانونی اقدام نموده است. لذا بدینوسیله از کلیه مالکین اراضی، باغات و مستحدثات روستاهای)چم-برزو، چغاسبز چم نقدعلی، قبر محمد مراد، چم لتور، چم میربگ، نزلبان، سرگنداب 
علیا و سفلی، کوشکی، چم کبود و کاکاوندرا(  واقع در پالک های ۹8 و ۹۹ اصلی و فروعات آن واقع در استان لرستان، دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ نشر 
این آگهی با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته خود به محل کارگاه طرح سد و نیروگاه سیمره – واحد حقوقی و تملک اراضی واقع در استان ایالم شهرستان بدره بخش هندمینی 

سد سیمره مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه تا پایان مهلت اعالمی جهت انعقاد قرارداد و تنظیم مبایعه نامه، وفق اختیارات حاصله مندرج در ماده 8 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و 
امالک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵8/۱۱/۱7 اقدام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری لرستان: 

برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفین تصرف اراضی ملی در لرستان

آگهی تملک اراضی و امالک مخزن سد و نیروگاه سیمره
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