
کالبدشکافی فرهنگ

قانونــی در  حمیدرضــا نظیفــی مدیــر کل پزشــکی 
ــای  ــام خبره ــا اع ــگاران ب ــا خبرن ــری ب ــت خب نشس
ــر متولیــان امــر فرهنــگ ســازی  ناخوشــایند تلنگــری ب
در لرســتان زد تلنگــری کــه شــاید اینهمــه بودجــه 
ــرای  ــف ب ــازمان های مختل ــا و س ــه ارگان ه ــه ب ــای ک ه
امــر فرهنــگ ســازی و برطــرف کــردن معضــات و 
ــچ  ــده هی ــص داده ش ــی تخصی ــای اجتماع ــیب ه آس
ــن آســیب  ــری از آن در جامعــه ملمــوس نیســت و ای اث
ــت. ــده اس ــر ش ــی ت ــل بحران ــال قب ــه س ــبت ب ــا نس ه
ــاله را  ــر س ــه ه ــه بودج ــی ک ــا و ارگان های ــتگاه ه دس
دریافــت می کننــد و بجــای رســیدگی بــه جوانــان 
و پرداخــت بــه امــور فرهنگــی و اســتفاده از ایــده 
و  جلســات  چندیــن  بــه  کارآمــد  و  جدیــد  هــای 
هیــچ  و  می کننــد  بســنده  نتیجــه  بــی  نشســت 
گونــه خروجــی ندارنــد کــه آمــار و ارقــام پزشــکی 
. باشــد  مــی  گفتــار  ایــن  صحــت  علــت  قانونــی 
ــی لرســتان  ــه پزشــکی قانون ــده ب ارجــاع ۵۰ هــزار پرون
ایــن ارجــاع  از آن دارد کــه  در ســال ۹۸ حکایــت 
ــت  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــال ۹۷ افزای ــه س ــبت ب ــا نس ه
و  اجتماعــی  هــای  آســیب  بحــث  در  وضعیــت  و 
ــی از  ــد و برخ ــی باش ــب م ــی نامناس ــات رانندگ تصادف
آمارهایــی کــه در ذیــل گفتــه شــده قابــل تامــل اســت.
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آگهی روزنامه انتخابات اتحادیه درود گران و فلزکاران شهرستان درود
 روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۹

جلسه انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صنف درودگران و فلز کاران شهرستان 
درود روزپنج شنبه مورخ  ۹۹/۰۴/۱۹ به استناد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام 
صنفی روزپنج شنبه مورخ۹۹/۰۴/۱۹ راس ساعت ۹:۳۰صبح در محل سینما 

کیهان )واقع در خیابان شریعتی دورود( برگزار می گردد لذا از اعضای محترم آن 
اتحادیه دعوت به عمل می آید شخصًا با در دست داشتن کارت عضویت یا پروانه 

دائم و معتبر در جلسه شرکت نموده تا از بین داوطلبین ۵ نفر با رای مخفی به 
عنوان هیئت مدیره اتحادیه و یک نفر به عنوان بازرس انتخاب گردند الزم به ذکر 

است هر نفر دارای یک رای و اعزام نماینده و یا وکالت به افراد غیر ممنوع می 
باشد و انتخابات کاماًل به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد۰

 اسامی داوطلبین به ترتیب حروف الفبا 
هیئت مدیره ۱-محمدرضا اکبری۲- اسماعیل افروغ۳- مسعود ایمانی ۴-علی 

بلبل وند ۵-علی حسن پور 6-عبدالرضا درمیانی 7-رحیم رشنو 8-حسن فتحی 
۹-حمید لشنی ۱۰-مهرداد میرنژاد ۱۱-سجاد محمدی 

بازرس:۱- مصطفی رحمتی فرد ۲-علی نصرتی

فراخوان مناقصه عمومی   ) یک مرحله ای  (

ــی از  ــارات ناش ــازی خس ــی بازس ــه عموم ــر دارد مناقص ــتان در نظ ــتان لرس ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه س

ــه  ــد . کلی ــزار نمای ــت برگ ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت ــل  را از طری ــه شــرح جــدول ذی ســیل ب

ــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت  ــا ارائ مراحــل برگــزاری مناقصــه هــا از دریافــت اســناد ت

هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس www.setadeiran.ir انجــام 

خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 

مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ می باشد . 
* آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۲:۰۰ روز  شنبه تاریخ  ۱۳۹۹/۰۴/۰7

ــاعت ۱۲:۰۰  ــی : س ــناد ارزیاب ــه و اس ــل ضمانتنام ــی اص ــل فیزیک ــنهاد وتحوی ــه پیش ــت ارائ ــن مهل * آخری

ــخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱7 ــنبه تاری ــه ش روزس

* زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۰8:۰۰  روز  چهارشنبه  تاریخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱8
توضیحات :

* ســازمان از انعقــاد قــرارداد مــازداد بــر مبلــغ ۱۰ برابــر نصــاب معامــالت بــزرگ کــه فاقــد صورتهــای مالــی 

حسابرســی شــده باشــند خــوداری مینمایــد . 

ــاد  ــرم آب ــآدرس خ ــا به ــت ه ــه پاک ــه و ارائ ــناد مناقص ــوص اس ــتر در خص ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف جه

خیابــان انقــالب جنــب مصلــی الغدیــر ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ،اداره امــور قراردادهــا و پیمانهــا 

ــد .  ــا شــماره تلفــن ۳۳۲۰7۳۲۵- ۰66 تمــاس حاصــل فرمائی ــا ب ــه و ی مراجع

اطالعات تماس سامانه ستاد : ۰۲۱-۴۱۹۳۴

اداره امور قراردادها و پیمانها

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
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مدیــرکل ســازمان تبلیغــات اســامی لرســتان 
ــا  ــام شــیوع بیمــاری کرون گفــت: گرچــه در ای
ــل  ــی تعطی ــض دین بســیاری از مســائل و فرائ
ــن  ــا ای ــه ب ــی در مقال ــه دین ــا جامع ــد ام ش

ــت. ــام گذاش ــنگ تم ــاری س بیم
ــن در  ــدوی امی ــعید مه ــام س ــت االس  حج

فرهنگــی شهرســتان  فعــاالن  بــا  نشســت 
سلســله در دفتــر امــام جمعــه افــزود: در 
ــا و  ــروه ه ــیاری از گ ــا بس ــروع کرون ــام ش ای
اصنــاف حاضــر بــه تعطیلــی کســب و کارهــای 
خــود نبودنــد امــا جامعــه دینــی بافاصلــه بــا 
درک وضعیــت موجــود تمامــی بقــاع متبرکــه 
و اماکــن مذهبــی را تعطیــل کــرد و هنــوز هــم 
بــه شــرایط پیــش آمــده و لــزوم ادامــه رعایــت 
ــراد  ــامت اف ــه س ــرا ک ــت چ ــد اس ــا، پایبن ه

ــت دارد.  ــیار اهمی ــه بس جامع
ــی،  ــای اجتماع ــیب ه ــه آس ــاره ب ــا اش وی ب
اقتصــادی و فرهنگــی بیمــاری کرونــا بــر جامعه 
عنــوان کــرد: الزمــه شــرایط موجــود این اســت 
کــه بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
ــود  ــای خ ــی ه ــی در زندگ ــرات فرهنگ تغیی

ــم. ــاد نمایی ایج
حجــت االســام مهــدوی خاطرنشــان کــرد: در 
ــه  ــا نشــان داده شــد ک ــاری کرون ــان بیم جری
ــاجد  ــی و مس ــن مذهب ــه و اماک ــاع متبرک بق
تنهــا قابلیــت مذهبــی ندارنــد بلکــه بــه کارگاه 

ــرای  ــاس ب ــک، لب ــد ماس ــرای تولی ــی ب های
مدافعــان ســامت و تهیه بســته هــای غذایی 
بــرای توزیــع میــان نیازمنــدان تبدیل شــدند 
و ظرفیــت فعــاالن مذهبــی  در ایــن بخــش 

هــا بــه کار گرفتــه شــد. 
اســامی  تبلیغــات  ســازمان  مدیــرکل 
لرســتان برگــزاری رزمایــش هــای مواســات و 
همدلــی را مطلــوب دانســت و افــزود: حضــور 
روحانیــون و فعــاالن فرهنگــی و مذهبــی 
در گندزدایــی معابــر و محلــه هــا نشــان 
ــرایط  ــوزه در ش ــن ح ــاالی ای ــت ب از ظرفی

ــت.  ــی را داش بحران
حجــت االســام مهــدوی امیــن اظهــار 
ــی  ــا تمــام فوت ــام شــیوع کرون داشــت: در ای
و  کامــل  تجهیــزات  بــا  کرونایــی  هــای 
رعایــت آداب غســل و کفــن، بــه خــاک 
ســپرده شــدند کــه ایــن امــر نشــان از 
ــور  ــن دارد و بط ــوزه دی ــاالی ح ــت ب ظرفی
ــد  ــدگار خواه ــور مان ــخ کش ــع  در تاری قط

ــا( ــد. )ایرن ش

جامعه دینی در مقابله با بیماری کرونا سنگ تمام گذاشت ۴۰ دکل تلفن همراه در نقاط کور و گردشگری لرستان 
نصب می شود

ــتگاه  ــت: ۴۰ دکل ایس ــتان گف ــه لرس ــرات منطق ــر مخاب مدی
پایــه فرســتنده )بــی تــی اس( تلفــن همــراه امســال در نقــاط 
کــور، مناطــق گردشــگری و برخــی روســتاهای اســتان نصــب و 

ــود. ــدازی می ش راه ان
 ســیدمحمد قاســمی در دیــدار بــا هیــات مدیــره خانــه 
مطبوعــات اســتان افــزود: بــرای ارتقــای ضریــب نفــوذ اینترنــت 
همــراه بایســتی ۷۵۰ دکل بــی تــی اس در اســتان وجــود 
ــدازی شــده  ــون ۵۵۰ دکل نصــب و راه ان داشــته باشــد و تاکن

اســت.
ــی اس  ــی ت ــر ۲۰۰ دکل ب ــال حاض ــت: در ح ــار داش وی اظه
ــان  ــا پای ــن تعــداد ت ــورد از ای ــاز اســت، ۶۰ م ــرای اســتان نی ب
امســال  بــه ظرفیــت دکل  هــای موجــود اســتان اضافــه می شــود 
ــه  ــزات آن ب ــورد آن مصــوب شــده و تجهی ــون ۳۵ م ــه تاکن ک

ــد. ــد ش ــتان خواه زودی وارد اس
وی تصریــح کــرد: ۴۰ مــورد از ایــن دکل هــا در مناطــق بیرون از 
شــهر بــرای ارائــه خدمــات بــه روســتاییان، پوشــش نقــاط کــور 
راه هــای مواصاتــی و هم چنیــن در مناطــق گردشــگری اســتان 

نصــب مــی شــود.
قاســمی بــا اشــاره بــه مشــکات تلفــن ثابــت و اینترنــت خانگی 
در برخــی روســتاهای اســتان گفــت: روســتاهای فاقــد ارتبــاط 
ــات  ــه خدم ــات، ب ــاوری اطاع ــات و فن ــط وزارت ارتباط توس
مخابراتــی، پســتی و فــن آوری اطاعــات متصــل خواهنــد شــد.

وی ادامــه داد: مشــکاتی در تامیــن کابل هــای مخابراتــی 
ــال  ــی ۱۰ س ــه ط ــه اینک ــه ب ــا توج ــفانه ب ــود دارد و متاس وج
بــاالی ۶۰ درصــد کابل هــای روســتایی ســرقت  گذشــته 
شــده در حــال حاضــر بــا یــک شــبکه فرســوده و نابــود روبــرو 

ــتیم. هس
ــوذ  ــب نف ــش ضری ــه افزای ــتان ب ــه لرس ــرات منطق ــر مخاب مدی
ــزود: در  ــرد و اف ــاره ک ــز اش ــتان نی ــوری در اس ــر ن ــبکه فیب ش
حــال حاضــر پــروژه فیبــر نــوری مســیر خرم آبــاد بــه پلدختــر 
در دســت اجــرا اســت امــا بــه دلیــل تداخاتــی بــا شــرکت لولــه 
و مخابــرات در منطقــه دهلیــج مشــکاتی ایجــاد شــده کــه در 
صــورت همــکاری ایــن شــرکت مــی تــوان طــرح را تــا ۲ مــاه 

آینــده تکمیــل کــرد.
 قاســمی ادامــه داد: تنهــا اســتانی کــه میــزان زیــان دهی هــای 
ــا  ــوده ام ــتان ب ــت لرس ــر از سودآوری هاس ــرات آن بیش ت مخاب
ــن  ــاد تدوی ــن نه ــی ای ــان ده ــرای کاهــش زی ــی ب ــه های برنام

شــده اســت.
۴۵۰ هــزار تلفــن ثابــت و بیــش از یــک میلیــون و ۴۱۰ هــزار 
خــط تلفــن همــراه اعتبــاری و دائمــی در لرســتان ایجــاد شــده 

اســت.

صدور ۲۵۲ کارت مهارت آموزی صنایع دستی لرستان

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
لرســتان گفــت: از ابتــدای ســالجاری تاکنــون بــه منظــور 
ترویــج و آمــوزش صنایــع دســتی۲۵۲ کارت مهارت آمــوزی در 

ــت. ــده اس ــادر ش ــتان ص اس
ــزود: همچنیــن  ــگاران اف  ســید امیــن قاســمی در جمــع خبرن
۱۶۸ فقــره کارت مهــارت آموزشــی بــرای هنرمنــدان و فعــاالن 
صــادر و ۸۴ فقــره کارت شناســایی نیــز در حــوزه صنایع دســتی 

تمدیــد شــده اســت.
ــره مجــوز تاســیس  ــک فق ــن مــدت ی ــن در ای ــان ای ــا بی وی ب
کارگاه صــادر و یــک فقــره پروانــه تولیــد کارگاهــی نیــز تمدیــد 
ــاغل  ــوز مش ــره مج ــر ۱۳فق ــه اخی ــه ماه ــزود: در س ــده اف ش
خانگــی مســتقل و یــک فقــره مجــوز مشــاغل خانگــی پشــتیبان 

نیــز صــادر شــده اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
لرســتان گفــت: ۷۵۰ نفــر از فعــاالن صنایــع دســتی اســتان در 
ــا تســهیات اشــتغالزایی روســتایی و عشــایری )کارا(  ارتبــاط ب
ــیل  ــا و س ــاری کرون ــارات بیم ــی از خس ــران بخش ــرای جب ب

ــد. ــام کرده ان ــت ن ــال ۹۸ ثب ــاه س ــن م فروردی
قاســمی ادامــه داد: بــا شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا و 
ــای  ــی، پروتکله ــتی حفاظت ــائل بهداش ــت مس ــرورت رعای ض
ــتی  ــع دس ــوزه صنای ــال در ح ــه ۱۵۰ کارگاه فع ــتی ب بهداش

ــد. ــاغ ش ــتان اب اس

۲۶ فیدر بحرانی خاموشی برق در لرستان شناسایی شد

 مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق لرســتان گفــت: ۲۶ فیــدر بحرانی 
خاموشــی بــرق شناســایی  و رفــع نواقــص آن در دســتور کار قــرار گرفــت.

فریــدون خودنیــا افــزود: ایــن تعــداد فیــدر بحرانــی بیشــترین خاموشــی و 
انــرژی توزیــع نشــده در ســال ۹۸ را داشــته انــد  که مقرر شــده هــر یک از 
دفاتــر مدیریــت توزیــع کار شناســایی و رفــع نقــص ۲ فیــدر را انجــام دهد.
وی اظهــار داشــت: عــاوه بــر تامیــن  بــرق مطمئــن و پایــدار بــه 
ــرد  ــگیری ک ــز پیش ــه نی ــی برنام ــای ب ــی ه ــد از خاموش ــترکان، بای مش
بنابرایــن پــس از تجزیــه و تحلیــل ایــن معایــب، برنامــه هایــی جهــت رفع 
مشــکل در نظــر گرفتــه شــده تــا بــا تهیــه امکانــات و بکارگیــری پرســنل 
و پیمانــکاران پیــک بــار امســال  بــه بهتریــن شــکل ممکــن ســپری شــود.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مدیریــت مصــرف صحیــح توســط مــردم نقــش 
عمــده ای در کاهــش خاموشــی هــا دارد ادامــه داد: امســال ۱۰ میلیــارد 
ــرای مشــترکان کــم مصــرف در نظــر گرفتــه شــده کــه  ــه ب تومــان یاران
ــه می شــود. ــا اضاف ــه حســاب بســتانکاری آنه ــا ب از بدهــی آنهــا کســر ی

ــرای مشــترکانی  ــرق لرســتان ب خودنیــا افــزود: شــرکت توزیــع نیــروی ب
ــکاری  ــار هم ــک ب ــش پی ــای کاه ــرح ه ــال در ط ــتان پارس ــه تابس ک
داشــتند حــدود ســه میلیــارد تومــان تخفیــف بــرق مصرفــی اعمــال کــرد.

وی ادامــه داد: ایــن برنامــه بــرای امســال نیــز در دســتور کار قــرار 
ــار از  ــک ب ــه پی ــه ب ــا توج ــتان ب ــار ادارات اس ــدار ب ــش مق ــه و پای گرفت
ــا ۱۷  ــار ســایر مشــترکان نیــز از ســاعت ۱۳ ت ــا ۱۴:۳۰ و ب ســاعت ۱۱ ت
ــترکان  ــایی مش ــر شناس ــاوه ب ــا ع ــود ت ــی ش ــد م ــرف ( رص ) اوج مص
کــم مصــرف، تابســتان نیــز کمتریــن میــزان خاموشــی را داشــته باشــیم.

وی اضافه کرد: در پیک بار ســال ۹۸ با هشــت هزار و ۹۱۲ مشــترک تفاهم 
نامــه همــکاری امضــا شــد کــه از ایــن تعــداد هفت هــزار و ۴۱۸ مشــترک، 
همــکاری موثــر و مناســب داشــته و اقــدام آنــان منجــر بــه کاهــش پیــک 
بــرق مصرفــی و ارائــه پــاداش حــدود ســه میلیــارد تومانــی بــه آنهــا شــد.

خودنیــا بــا بیــان اینکــه میــزان پیک بــار بــرق مصرفی مشــترکان پارســال 
نســبت بــه ســال ۹۷ کاهــش ۱۰.۶ درصــدی داشــته ادامــه داد: این کاهش 
بــار مصرفــی در پیــک بــار تابســتان باعــث تامیــن بــرق پایــدار بــه ســایر 
مشــترکان و کاهــش چشــمگیر میزان خاموشــی هــا در زمان پیک بار شــد.

ــرژی  ــرف ان ــت مص ــازی مدیری ــگ س ــت فرهن ــر اهمی ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــت نهادین ــتان جه ــرق لرس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــت: ش ــان داش بی
ــرای اقشــار  ــرق از ظرفیــت هــای آموزشــی ب ســازی مدیریــت مصــرف ب
مختلــف از جملــه مــدارس، ادارات، مشــترکان خانگــی و مســاجد اســتفاده 
ــد  ــور، تولی ــع بروش ــی، توزی ــش، کارگاه آموزش ــزاری همای ــرده و برگ ک
ــتور کار دارد. ــی را در دس ــی و تلویزیون ــای رادیوی ــه ه ــن و برنام انیمیش

خودنیــا گفــت: در رونــد محاســبه میــزان تخفیــف و مصــرف، هیــچ گونــه 
عامــل انســانی دخالــت نداشــته و میــزان همــکاری بــه صــورت سیســتمی 
و مکانیــزه صــورت گرفتــه کــه ایــن امــر بــا فراهــم نمــودن زیــر ســاخت 
ــرم  هــای الزم از جملــه نصــب گســترده کنتــور هــای فهام)هوشــمند(، ن
افــزار شــهاب جهــت رصــد آنایــن رفتــار مصرفــی مشــترکین دیمانــدی 
و نــرم افــزار ســمپ )ســامانه مدیریــت پیــک بــار( محقــق شــد.

وی ادامــه داد: امســال نیــز هشــت هــزار مشــترک دیمانــدی بــه صــورت 
ســاعت بــه ســاعت شــامل مصــارف اداری، عمومــی، کشــاورزی، صنعتــی، 
تجــاری و هــر مشــترکی بــا مصرف بیشــتر از ۳۰ کیلو وات رصد می شــوند.

مرحلــه  در  لرســتان  اســتان  بــرق  مصــرف  حاضــر  حــال  در   
بــار  پیــک  تاکنــون  کــه  طــوری  بــه  گرفتــه  قــرار  هشــدار 
اســت. بــوده   مــگاوات   ۶۰۰ اســتان  در  بــرق  مصــرف 
لرســتان  در  روســتایی  و  شــهری  بــرق  مشــترک  هــزار   ۶۲۵
تــا  اســتان  روســتای   ۸۶۴ و  هــزار   ۲ مجمــوع  از  و  دارد  وجــود 
انــد.. شــده  برقــدار  آن  مــورد   ۷۰۰ و  هــزار   ۲ از  بیــش  کنــون 

اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز ریمله خرم آباد

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان لرســتان گفــت: عملیــات 
ــا مســاحت هشــت هــزار و ســیصد  ــه ب آبخیــزداری در حــوزه آبخیزریمل

ــود. ــرا می ش ــار اج هکت
ــا اعــام ایــن خبــر افــزود: بمنظــور کنتــرل ســیاب   شــیرزاد نجفــی  ب
شــهر خــرم آبــاد و جلوگیــری از تخریــب اراضــی ملــی، کشــاورزی و ابنیــه 
ــع  ــتور کار مناب ــوزه در دس ــن ح ــزداری در ای ــات آبخی ــرای عملی ــا اج ه

طبیعــی اســتان قــرار گرفــت.
ــی  ــای اصل ــاخه ه ــی از سرش ــوزه یک ــن ح ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
خــرم رود اســت کــه بخــش زیــادی از ســیاب خــرم آبــاد از ایــن محــل 
ــی  ــه ای خروج ــر لحظ ــی حداکث ــرد: دب ــان ک ــرد بی ــی گی ــمه م سرچش
ایــن حــوزه در زمــان ســیاب حــدود ۵۶ مترمکعــب در ثانیــه بــوده کــه 
در مســیر خــود پــل هــا، تاسیســات، اراضــی کشــاورزی و اراضــی ملــی را 

تحــت تاثیــر قــرار مــی داد.
ــا ۸۳ درصــد پیشــرفت فیزیکــی و  ــروژه ب ــن پ ــار داشــت: ای ــی اظه نجف
ــای  ــی، بنده ــای خاک ــداث بنده ــه اح ــف از جمل ــای مختل ــات ه عملی
ســنگی ماتــی، رســوب گیرگابیونــی، عملیــات بیولوژیکــی و بیومکانیکــی 

ــال اجراســت. در ح
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای ایــن طــرح حــدود هفــت درصــد از ســیاب 
ورودی  شــهر خــرم آبــاد را کنتــرل خواهــد کــرد افــزود: از ســال ۹۸ تــا 
کنــون بیــش از هفــت میلیــارد و ۸۶۰ میلیــون تومــان از محــل صنــدوق 

توســعه ملــی بــرای اجــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفتــه شــده اســت.

پرداخت کمک بالعوض به مددجویان متوفی براثر کرونا در لرستان

 مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( گفــت: ۱۰ میلیــون تومــان 
ــا  ــر کرون ــی براث ــان متوف ــای مددجوی ــه خانواده ه ــوض ب ــک باع کم

پرداخــت می شــود.
ــا رییــس خبرگــزاری جمهــوری  ــدار ب جاســم محمــدی فارســانی در دی
ــتضعفان  ــاد مس ــت بنی ــا حمای ــرد: ب ــان ک ــتان بی ــز لرس ــامی مرک اس
۱۲ میلیــارد تومــان کمــک هزینــه در زمینــه مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا 
ــه تمــام نیازمنــدان اســتان اهــدا شــد و پنــج میلیــون تومــان کمــک  ب
ــا در دســتور کار  باعــوض نیــز بــه مددجویــان مبتــا بــه بیمــاری کرون

اســت.
وی اظهــار داشــت: از مجمــوع مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
)ره( حــدود پنــج هــزار نفــر دارای بیمــار زمینــه ای هســتند کــه اکنــون 
ــرار  ــاد ق ــن نه ــت ای ــت و مراقب ــت حمای ــا تح ــیوع کرون ــرایط ش ــا ش ب

ــد. دارن
وی ادامــه داد: تاکنــون اعتبــار پنــج هــزار و ۵۰۰ بســته لــوازم بهداشــتی 
ــارک  ــاه مب ــت و در م ــده اس ــت ش ــان پرداخ ــه مددجوی ــی ب و ضدعفون
ــوم  ــارت عل ــا نظ ــی ب ــته غذای ــزار و ۵۰۰ بس ــت ه ــز هش ــان نی رمض
پزشــکی و تحــت شــرایط کامــا بهداشــتی بیــن مددجویــان ایــن نهــاد 

ــع شــد. توزی
ــن  ــت: همچنی ــی )ره( لرســتان گف ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــان و  ــت فروش ــه دس ــه  ب ــای هدی ــب کارت ه ــه ای در قال ــک هزین کم
صنــوف آســیب دیــده و کارگرهــای فصلــی شناســایی شــده اســتان کــه 

در ایــام مقابلــه بــا کرونــا دچــار مشــکات اقتصــادی شــدند اهــدا شــد.
فارســانی افــزود: شــیوع بیمــاری کرونــا فرصتــی بــرای ارایــه ۲۶ خدمــت 
ــا  ــان ب ــه مددجوی ــد ک ــی ش ــازی و اینترنت ــورت مج ــه ص ــاد ب ــن نه ای
مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی  e.endad.ir مــی تواننــد از خدمــات مــورد 

نظــر بهــره منــد شــوند.

۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل سرریز سد »مروک« دورود تخصیص یافت

ــتان  ــه ای لرس ــل شــرکت آب منطق  مدیرعام
گفــت: بــا تخصیــص ۱۰ میلیــارد و ۲۰۰ 
ــل ســرریز ســد  ــرای تکمی ــان ب ــون توم میلی
»مــروک« عملیــات اجرایــی ایــن مرحلــه 

ــد. ــاز ش آغ
ــورای  ــه ش ــژاد  در جلس ــن ن ــوش حس   داری
حفاظــت آب شهرســتان دورود اظهــار داشــت: 
ــای انجــام شــده  ــزی ه ــه ری ــر اســاس برنام ب
تکمیــل ســرریز ســد تــا قبــل از  شــروع 
ــه اتمــام خواهــد  بارندگی هــای ســال جــاری ب

ــید. رس
تکمیــل شــبکه  بــرای  کــرد:  تصریــح  وی 
آبیــاری ســد، تعمیر و بازســازی خســارت وارده 
بــه شــبکه در اثــر وقــوع ســیاب، ســال جــاری 
قــرارداد ۲ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومــان بــا 
ــه  ــی ازجمل ــات خوب ــد و اقدام ــکار منعق پیمان
تعمیــر و بازســازی کانــال اصلــی، تعمیــر 
و بازســازی کامــل بنــد انحرافــی روســتای 
ــیفون  ــازی »س ــر و بازس ــران«، تعمی »دوخواه
ــبکه  ــون ش ــت و اکن ــام گرف ــاد« انج ــم آب عال
ــاورزان  ــه کش ــات ب ــه خدم ــال ارائ ــد در ح س

ــت. ــداران اس و باغ

ــتان  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
در خصــوص الیروبی هــا و احــداث دیوارهــای 
حفاظتــی اضافــه کــرد: امســال ســه میلیــارد 
دیــوار  احــداث  و  الیروبــی  بــرای  تومــان 
ــول  ــه ط ــار« ب ــتای »چن ــی در روس حفاظت
یــک کیلومتــر، الیروبــی در ســه نقطــه داخــل 
شــهر، الیروبــی و تغییــر و اصــاح مســیر 
ــر  ــیاخور«، ۱۵ کیلومت ــش »س ــتای بخ روس
هشــت  و  آبــاد«  »علــی  کانــال  الیروبــی 
ــاب« دورود  ــال »ترش ــی کان ــر الیروب کیلومت

ــت. ــده اس ــه ش هزین
ســد مخزنــی مــروک بــا حجــم ۱۱۰ میلیــون 
متــر مکعــب توســط آب منطقــه ای لرســتان 
ــن آب  ــدف از آن تامی ــه ه ــده ک ــداث ش اح
ــار از اراضــی  ــزار و ۵۰۰  هکت کشــاورزی ۶ ه
دشــت ســیاخور اســت  و بــرای تکمیــل 
نهایــی آن حــدود ۲۰۰ میلیــارد ریــال اعتبــار 

نیــاز اســت.

اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای احداث پل جدید کاکارضا سلسله

ــت:  ــتان گف ــازی لرس ــرکل راه و شهرس مدی
ــار احــداث  ــرآورد اعتب ــان ب ــارد توم ۱۰ میلی
پــل تخریــب شــده کاکارضــا در سلســله بــوده 
ــیل  ــارات س ــل اعتب ــغ از مح ــن مبل ــه ای ک

تامیــن می شــود.
رضــا خالقــی افــزود: پــل کاکارضــا در جریــان 
ســیل ســال گذشــته تخریــب شــد و اکنــون 
ــا ۳۰  ــن ب ــازه جایگزی ــداث س ــات اح عملی

درصــد پیشــرفت در حــال انجــام اســت.
ــه  ــی و ب ــد بتن ــل جدی ــن پ ــه داد: ای وی ادام
ــا ســه دهنــه ۳۰  طــول ۹۰ متــر اســت کــه ب
ــان  ــا پای ــار ت ــن اعتب ــورت تامی ــری در ص مت
ــد. ــد ش ــرداری خواه ــره ب ــی ۹۹ به ــال مال س

ــل  ــب پ ــل تخری ــه دلی ــرد: ب ــح ک وی تصری
از محــور  کاکارضــا حــدود ســه کیلومتــر 
خرم آبــاد - نورآبــاد دوطرفــه شــده و بــه 
دلیــل ترافیــک بــاال در ایــن منطقــه و هندســه 
ــوع تصــادف در  نامناســب مســیر، احتمــال وق

ــت. ــاال اس ــه ب ــن قطع ای
مدیــرکل راه وشهرســازی لرســتان در خصــوص 
رونــد احــداث پــل جایگزیــن تصریــح کــرد: بــا 
توجــه بــه ریــزش ناگهانــی پــل در ســیل ســال 
گذشــته و بــه دلیــل پیگیــری هــای قضایــی  و 
ــایی  ــوص شناس ــی در خص ــای فن ــی ه بررس
قصــور احتمالــی در زمــان ســاخت ایــن ســازه، 
شــروع عملیــات بازســازی تــا چنــد مــاه 

ــود. ــر نب امکانپذی
خالقــی ادامــه داد: در حــال حاضــر کارگاه 

ــون  ــز و تاکن ــازی مســتقر و تجهی ــرح بازس ط
از مجمــوع ۱۹ شــمع مــورد نیــاز پایــه پــل، ۶ 

شــمع اجــرا شــده اســت.
ــتگاههای  ــا دس ــه ب ــرد: در جلس ــه ک وی اضاف
مرتبــط مقــرر شــده اقدامــات فــوری از جملــه 
افزایــش عائــم هشــدار دهنده، آشــکار ســازی 
و کاهــش ســرعت، خــط کشــی ممتــد تمامــی 
ســه کیلومتــر و ســبقت ممنــوع شــدن، نصــب 
ــی  ــع ورودی و خروج ــر در تقاط ــرعت گی س
پــل کاکارضــا بــرای کاهــش تصــادف در ایــن 

منطقــه انجــام شــود.
پــل تــازه تاســیس کاکارضــا درســیل ۹۸ 
ــدن  ــه ش ــل دوطرف ــه دلی ــد و ب ــب ش تخری
حادثــه  چندیــن  تاکنــون  فعلــی،  مســیر 
ــن  ــرح در ای ــوت و ج ــه ف ــر ب ــی منج رانندگ
ــودرو  ــورد آن خ ــه در ۲ م ــه رخ داده ک منطق
یــک خانــواده ســه نفــره ســال گذشــته از ایــن 
ــز در  ســازه ســقوط کــرد و هفتــه گذشــته نی
ــه  ــن قطع ــر در ای ــج نف ــن پن ــی خونی تصادف

ــد. ــان باختن ج
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کالبد شکافی فرهنگ

حمیدرضــا نظیفــی مدیــر کل پزشــکی قانونــی در نشســت 
ناخوشــایند  خبرهــای  اعــام  بــا  خبرنــگاران  بــا  خبــری 
تلنگــری بــر متولیــان امــر فرهنــگ ســازی در لرســتان زد 
ــا و  ــه ارگان ه ــه ب ــای ک ــه ه ــه بودج ــاید اینهم ــه ش ــری ک تلنگ
ــرف  ــازی و برط ــگ س ــر فرهن ــرای ام ــف ب ــازمان های مختل س
کــردن معضــات و آســیب هــای اجتماعــی تخصیــص داده 
ــن  ــت و ای ــوس نیس ــه ملم ــری از آن در جامع ــچ اث ــده هی ش
ــت. ــده اس ــر ش ــی ت ــل بحران ــال قب ــه س ــبت ب ــا نس ــیب ه آس

ــت  ــاله را دریاف ــر س ــه ه ــه بودج ــی ک ــا و ارگان های ــتگاه ه دس
می کننــد و بجــای رســیدگی بــه جوانــان و پرداخــت بــه 
امــور فرهنگــی و اســتفاده از ایــده هــای جدیــد و کارآمــد 
بســنده  نتیجــه  بــی  نشســت  و  جلســات  چندیــن  بــه 
ــام  ــار و ارق ــه آم ــد ک ــی ندارن ــه خروج ــچ گون ــد و هی می کنن
پزشــکی قانونــی علــت صحــت ایــن گفتــار مــی باشــد .

ارجــاع ۵۰ هــزار پرونــده بــه پزشــکی قانونــی لرســتان در ســال 
ــال  ــه س ــا نســبت ب ــاع ه ــن ارج ــه ای ــت از آن دارد ک ۹۸ حکای
ــیب  ــث آس ــت در بح ــت و وضعی ــرده اس ــدا ک ــش پی ۹۷ افزای
ــد و  ــی باش ــی نامناســب م ــات رانندگ ــی و تصادف ــای اجتماع ه
برخــی از آمارهایــی کــه در ذیــل گفتــه شــده قابــل تامــل اســت.

مدیــر کل پزشــکی قانونــی لرســتان بــه مقایســه آمــار ســال ۹۸با 
ســال ۹۷ پرداخــت و گفــت : تعــداد کل معاینــات اجســاد ارجــاع 
شــده بــه پزشــکی قانونــی یــک هــزار و ۶۵۰ مــورد بوده اســت که 
نســبت بــه ســال قبــل کــه یــک هــزار و ۴۴۶ پرونــده بوده اســت 
۱۴ درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه بــه ازای هــر۱۰۰ هــزار نفــر 
۹۹ نفــر بــه مــا ارجــاع داده شــده کــه متوســط نورم کشــوری ۷۷ 
نفــر اســت کــه جایــگاه اســتان مــا در کشــور ســوم مــی باشــد.

ــی  ــه پزشــکی قانون ــی کــه ب ــان تصادف ــزود :تعــداد متوفی وی اف
ــه ســال قبــل  ــوده کــه نســبت ب ــر ب ارجــاع داده شــده ۵۲۳ نف
ــن  ــه ای ــش داشــته ک ــوده ۳۰/۱۰ درصــد افزای ــر ب ــه ۴۷۳ نف ک
تصادفــات شــامل تصادفــات درون شــهری, بــرون شــهری و جاده 
هــای روســتایی و غیــره مــی باشــد کــه بــه ازای هــر ۱۰۰ هــزار 
نفــر ۲/۹۹ نفــر بــوده اســت کــه اســتان مــا رتبــه هفتــم را دارد.

نظیفــی تعــداد کل مصدومیــن در نــزاع را ۱۳هــزار و ۷۲۱ 
ــل  ــال قب ــه س ــبت ب ــار نس ــن آم ــزود: ای ــرد و اف ــام ک ــر اع نف
ــزار  ــر ۱۰۰ ه ــه ازای ه ــت و ب ــته  اس ــش داش ــد افزای ۴ درص
کرده انــد. مراجعــه  قانونــی  پزشــکی  بــه  نفــر   ۷۶۵ نفــر 
ــی گفــت: در بحــث معاینــات ســرپایی  ــر کل پزشــکی قانون مدی
۴۲ هــزار پرونــده داشــتیم کــه ۶۰ درصــد مربــوط بــه دو 
هســتند. نــزاع  و  رانندگــی  مصدومیــن  اجتماعــی  معضــل 

ــه  ــده ب ــاع ش ــی ارج ــر طبیع ــاد غی ــداد کل اجس ــی تع نظیف
ــح  ــام و تصری ــر اع ــزار و ۱۹۶ نف ــک ه ــی را ی ــکی قانون پزش
ــم. ــور را داری ــوم کش ــگاه س ــت جای ــن وضعی ــه در ای ــرد : ک ک

 ۵۴ ســم  خــوردن  طریــق  از  :مســمومیت  کــرد  بیــان  وی 
اســت  شــده  داده  ارجــاع  قانونــی  پزشــکی  بــه  جســد 
هســتیم. ســوم  اســتان  زمینــه  ایــن  در  نیــز  مــا  کــه 

نظیفــی افــزود: تعــداد اجســاد مســمومیت دارویــی بــه پزشــکی 
ــیم . ــی باش ــور م ــتان اول کش ــه اس ــوده ک ــر ب ــی ۲۳ نف قانون

مدیــر کل پزشــکی قانونــی افــزود : تعــداد اجســاد مصــرف کننده 
مــواد مخــدر و محــرک ۱۶۳ جســد بــه پزشــکی قانونــی ارجــاع 
داده شــده کــه در ایــن زمینــه نیز جایــگاه دوم در کشــور را داریم.

آزاری  پرونــده همســر  و ۶۹۶  هــزار  :یــک  افــزود  نظیفــی 
 ۵ گذشــته  ســال  بــه  نســبت  کــه  کرده ایــم  بررســی  را 
هــزار   ۱۰۰ هــر  ازای  وبــه  داشــته ایم  افزایــش  درصــد 
نفــر ۹۵ همســرآزاری صــورت گرفتــه اســت کــه در بیــن 
اســت. داشــته  وجــود  نیــز  مــرد  کننــده  مراجعــه  آنهــا 

نفــر   ۳۱ آزاری  کــودک  بحــث  :در  کــرد  تصریــح  وی 
 ۹ کــه  قبــل  ســال  بــه  نســبت  کــه  شــده  بررســی 
ایــم. داشــته  زیــادی  بســیار  رشــد  اســت  بــوده  نفــر 

جمــع  در  قانونــی  پزشــکی  کل  مدیــر  از  کــه  گزارشــاتی 
خبرنــگاران ارایــه شــد نشــان از آن دارد کــه متولیــان امــر 
ــه  ــه اینک ــت ن ــی از دول ــه اختصاص ــه بودج ــا آن هم ــگ ب فرهن
ــن  ــازی در بی ــگ س ــه فرهن ــده ای در زمین ــی ش کار کارشناس
ــد. ــه ان ــی راه رفت ــه ب ــه راه را ب ــد بلک ــداده ان ــام ن ــه انج جامع
ــا ســوم لرســتان دربیــن کشــور در  ــه هــای دریافتــی اول ت رتب
ــی  ــدم کارای ــر ع ــی بیانگ ــای اجتماع ــیب ه ــث رخ دادن آس بح
برخــی مســووالن امــور فرهنگــی در لرســتان مــی باشــد.

ــتان  ــه در لرس ــای ک ــازمان ه ــا و س ــر اســت ارگان ه ــذا بهت فل
ــد  ــردم میدانن ــن م ــگ ســازی در بی ــر فرهن ــی ام خــود را متول
ــد و از  ــار بگذارن ــد را کن ــراد ناکارآم ــد و اف ــر نماین ــد نظ تجدی
افــراد نخبــه بــا تجربــه و دارای برنامــه هدفمنــد اســتفاده نمایند.

امیــد کــه با تــاش همه ارگان ها و ســازمان ها، دیگر در لرســتان 
شــاهد اینگونــه رتبــه هــا تــک رقمــی در بیــن کشــور نباشــیم.

ســمیرا حســن زاده/کارشــناس ارشــد مطالعات فرهنگی و رســانه

صدور ۱۳۶ تاییدیه آسانسور در لرستان

ــه رســانه هــا اعــام کــرد: از ابتــدای ســال  ــان ب ــه قنبری مرضی
جــاری تاکنــون تعــداد ۲۲۵ مــورد درخواســت بازرســی در 
ســامانه مدیریــت بازرســی آسانســور ثبــت شــده اســت و از ایــن 
ــد. ــادر ش ــور ص ــی آسانس ــه ایمن ــورد تاییدی ــوع  ۱۳۶ م مجم

درخواســت  مــورد   ۲۲۵ مجمــوع  از  داشــت:  اظهــار  وی 
اســتاندارد،  تاییدیــه  اخــذ  بــرای  شــده  ثبــت  هــای 
 ۱۴۰ و  اولیــه  درخواســت  بــه  مربــوط  مــورد   ۸۵
اســت. بــوده  ادواری  تاییدیــه  درخواســت  نیــز  مــورد 

ــی  ــور م ــدگان از آسانس ــتفاده کنن ــرد: اس ــه ک ــان اضاف قنبری
تواننــد بــا ارســال کــد ۱۰ رقمــی نصــب شــده در داخــل 
کابیــن آسانســور کــه بــا عنــوان شناســه ملــی آسانســور 
 ،۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامکــی  ســامانه  بــه  شــود،  مــی  شــناخته 
از وضعیــت تاییدیــه آسانســور مطلــع شــوند و در صــورت 
از طریــق  را  تاییدیــه، موضــوع  بــدون  مشــاهده آسانســور 
ســامانه پیامکــی ۵۰۰۰۲۱۵۱۷ و یــا شــماره تلفــن ۳۳۲۳۸۳۹۳ 
ــد. ــزارش دهن ــه اداره کل اســتاندارد لرســتان گ ــی ۱۴۳ ب داخل

ــته ۵۶۰  ــال گذش ــت: در س ــتان گف ــتاندارد لرس ــرکل اس مدی
مــورد تاییدیــه ایمنــی آسانســور در اســتان صــادر شــده اســت.

رســمی  کارشناســان  کانــون  رییــس 
شــورای  جلســه  در  لرســتان  دادگســتری 
ــدگان  ــور نماین ــا حض ــه ب ــتان ک ــکن اس مس
ــا حــوزه ی مســکن در  ــط ب دســتگاه های مرتب
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــون برگ ــات کان ــالن جلس س
داشــت: ایجــاد بانــک اطاعاتــی کامــل و 
ــاک اســتان  ــق در حــوزه ی مســکن و ام دقی

ــت. ــرورت اس ــک ض ی
ــون؛ حجــت  ــی کان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اینکــه میانگیــن  بــه  اشــاره  بــا  والیــزاده 
ــه مراتــب باالتــر از میانگیــن  تــورم لرســتان ب
ــوزه ی  ــرد: در ح ــح ک ــت، تصری ــوری اس کش
ــردم بیشــتر اســت  ــر م مســکن فشــار وارده ب
ــا و  ــکن از اولویت ه ــال مس ــر ح ــه ه ــون ب چ

دغدغه هــای اصلــی زندگــی اســت.
وی افــزود: متاســفانه بحــث مســکن در اســتان 
ــت و  ــده اس ــا ش ــأله ی ره ــک مس ــتان ی لرس
در زمینــه ی قیمت گــذاری هیــچ کنتــرل و 

ــدارد. ــی وجــود ن نظارت
والیــزاده بــا تاکیــد بــر اینکــه متاســفانه هیــچ 
تصویــر روشــنی از وضعیــت موجــود در اســتان 
ــانه های  ــی از نش ــرد: یک ــح ک ــم، تصری نداری
ایــن وضعیــت، عــدم وجــود آمــار و اطاعــات 
کامــل و دقیــق نــزد دســتگاه های مرتبــط 
اســت کــه در ایــن زمینــه ی ایجــاد یــک بانــک 

اطاعاتــی جامــع ضــروری اســت.
رییس کانون کارشناســان رســمی دادگســتری 
ــات  ــدون اطاع ــه ب ــان اینک ــا بی ــتان ب لرس
دقیــق و صحیــح نمی تــوان هیــچ تصمیــم 
درســت و کارآمــدی اتخــاذ نمــود، بیــان 
داشــت: امیدواریــم پــس از ایجــاد ایــن بانــک 
اطاعاتــی کــه مســتلزم همــکاری همــه ی 
دستگاه هاســت، بتوانیــم در جلســات آتــی 
شــورا بســته های پیشــنهادی مفیــد بــا قابلیــت 
اجــرا ارائــه نماییــم کــه باعــث کنتــرل قیمــت 
مســکن و در نهایــت کاهــش مشــکات مــردم 

ــردد. ــه گ ــن زمین در ای
جلســه  در  حاضــران  از  والیــزاده  حجــت 
خواســت در جلســه ی آتــی پیشــنهادات خــود 
را در زمینــه ی بهبــود وضــع مســکن بــه شــورا 

ــد. ــه نماین ارائ
 

وظیفه شورای مسکن، پایش عوامل رشد 
و اتخاذ تدابیر الزم برای کنترل قیمت 

مسکن است

 معــاون مســکن و ســاختمان راه و شهرســازی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــم در ای ــتان ه لرس
وظایــف تفصیلــی شــورای مســکن اظهــار 
داشــت: پایــش عوامــل رشــد قیمــت مســکن 
در اســتان و اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای کنتــرل 

ــت. ــن شوراس ــف ای ــه وظای آن از جمل
 ۱۰ بنــد  بــه  اشــاره  بــا  پیامنــی  رضــا 
ــن  ــال ای ــرداد امس ــخ ۲۰ خ ــه تاری صورتجلس

زمینه ســازی و  بــه منظــور  افــزود:  شــورا 
ــات  ــذاری در معام ــردن قیمت گ ــد ک نظام من
عرصــه و اعیــان و اجــاره بهــاء در اســتان مقــرر 
ــط  ــه ای توس ــه جلس ــرف دو هفت ــد ظ گردی
کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری و 
ــط  ــی مرتب ــای دولت ــتگاه ه ــوت از دس ــا دع ب
ــا  ــزار گــردد و راهبرده ــا بحــث مســکن برگ ب
و روش هــای تعییــن قیمــت زمیــن، مســکن 
و اجــاره بهــاء پیشــنهاد و پــس از تصویــب در 
ــن  ــای تعیی ــوان مبن ــه عن ــور ب ــورای مذک ش
ــن  ــرد و ای ــرار گی ــتان ق ــذاری در اس قیمت گ
ــه  ــان صورتجلس ــب هم ــع حس ــه در واق جلس

برگــزار می گــردد.
تصویــب  از  پــس  کــرد:  تصریــح  پیامنــی 
ــاره  ــکن و اج ــوزه ی مس ــه در ح ــن مصوب ای
ــناد  ــت اس ــاک و اداره ثب ــاورین ام ــاء، مش به
ــات  ــام معام ــت و انج ــتند از ثب ــف هس موظ
خــارج از ارزش گــذاری مربوطــه خــودداری 
ــتان و  ــدگان دادس ــن نماین ــد و همچنی نماین
ــا  ــرای برخــورد ب ــی هــم ب دســتگاه های نظارت

ــد. ــی نماین ــام آمادگ ــن اع متخلفی
ــازی  ــاختمان راه وشهرس ــاون مســکن و س مع
ــار  ــز آم ــزارش مرک ــه گ ــاره ب ــا اش ــتان ب لرس
ــاره  ــت اج ــاخص قیم ــوص ش ــران در خص ای
بهــاء واحدهــای مســکونی خانوارهــای شــهری 
ــفانه  ــت: متاس ــان داش ــتان ۱۳۹۸، بی در زمس
بــر اســاس ایــن گــزارش بیشــترین نــرخ تــورم 
ــش  ــد افزای ــا ۳۵,۷ درص ــه ب ــه نقط ــه ب نقط

ــه اســتان لرســتان اســت. ــوط ب مرب
رضــا پیامنــی افــزود: در خصــوص نــرخ تــورم 
چهــار فصــل منتهــی بــه زمســتان ۱۳۹۸ 
نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل در بخــش 
اجــاره بهــاء نیــز کــه برابــر ۲۳,۲ درصد اســت، 
در اســتان لرســتان ۳۴,۲ درصــد اســت کــه در 

ــن اســت. ــن اســتان های کشــور باالتری بی
وی تشــخیص اراضــی و امــاک مــازاد بــر 
ــرکت های  ــات و ش ــا، موسس ــاز وزارتخانه ه نی
ــهام  ــرمایه و س ــد س ــد در ص ــه ص ــی ک دولت
آن هــا متعلــق بــه دولــت اســت را یکــی 
دیگــر از وظایــف شــورای مســکن اســتان 
بیــان داشــت و گفــت: امیدواریــم در جلســات 
ــه جمع بنــدی مناســبی  آتــی شــورا بتوانیــم ب

ــم. ــدا کنی ــت پی دس
 

مسکن، یک متولی مشخص و پاسخگو 
ندارد

در  هــم  لرســتان  اصنــاف  اتــاق  رییــس 
جلســه ی شــورای مســکن بــا تاکیــد بــر اینکــه 
فقــط در ســال ۹۷ در رابطــه بــا مســکن ۱۰۸ 
ــی  ــداد اندک ــه تع ــه ب ــته ایم ک ــه داش مصوب
از آن هــا اجرایــی شــده اند، اظهــار داشــت: 
ــخص و  ــی مش ــک متول ــکن، ی ــفانه مس متاس

ــدارد. ــخگو ن پاس

کانــون؛  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
منوچهــر اســبکوه بــا تاکیــد بــر اینکــه 
زمینه هــای  در  بایــد  همــواره  متاســفانه 
مختلــف تحــت فشــار قــرار بگیریــم تــا 
بــه تصمیم گیــری و چاره اندیشــی  ناچــار 
شــویم، گفــت: اگــر خروجــی جلســاتی که در 
زمینــه ی مســکن برگــزار گردیــده بــه صورت 
لحــاظ  دســتگاه ها  عملکــرد  در  اجرایــی 
می شــد، امــروز بــا مشــکات موجــود دســت 

ــم. ــان نبودی ــه گریب ب
اســبکوه بــه راه انــدازی ســامانه جامــع اماک 
اشــاره و تصریــح کــرد: اگــر ایــن ســامانه بــه 
معنــای واقعــی اجرایــی می شــد از بســیاری از 
ــگیری  ــکن پیش ــواری های دالالن مس موج س

می شــد.
ــر مبنــای منطقه بنــدی  ــر ب ــزود: اگ وی اف
ــا  ــا داشــته باشــیم ت ــه و مبن ــای پای قیمت ه
حــدودی می تــوان از آشــفتگی های بــازار 

ــود. ــری نم ــکن جلوگی مس
رییــس اتــاق اصنــاف لرســتان در بخــش 
دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه موضعــی 
کــه افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی 
ــان  ــد، بی ــکن می دانن ــی مس ــل گران را دلی
از  جزیــی  هــم  لرســتان  مگــر  داشــت: 
ــش  ــن افزای ــرا ای ــت؟ چ ــور نیس ــن کش ای
ــفتگی و  ــن آش ــث ای ــتان باع ــت در لرس قیم

می شــود؟ لجام گســیختگی 
خانه هــای  شناســایی  اســبکوه،  منوچهــر 
ــا  ــر آن ه ــنگین ب ــات س ــع مالی ــی و وض خال
را از جملــه اقدامــات موثــر در بهبــود اوضــاع 
مســکن دانســت و بیــان داشــت: اگــر اوضــاع 
بــر همیــن منــوال پیــش بــرود شــکی نیســت 
کــه بــه زودی عــده ای از اقشــار بی بضاعــت و 
ــوند  ــر از چادرنشــینی می ش ــد ناگزی کم درآم
ــه  ــوری اســامی ب ــام جمه ــرای نظ ــن ب و ای
ــه در  ــت و هم ــته نیس ــوان شایس ــچ عن هی
ــگاه خبــری  قبــال آن مســئول هســتیم. )پای

یافتــه(

در جلسه شورای مسکن مطرح شد؛
در بحث مسکن هیچ کنترل و نظارتی در لرستان وجود ندارد

مراکز«مثبت زندگی« در لرستان راه اندازی می شود

ــز  ــت: ۸۸ مرک ــتان گف ــتی لرس ــرکل بهزیس ــن زاده :مدی ــمیه حس س
غیردولتــی و خیریــه بــا عنــوان » مثبــت زندگــی« بــرای ارائــه خدمــات 
اجتماعــی، توابخشــی و پیشــگیری بــه مــردم اســتان راه انــدازی 

می شــود.
کــرم یــاری در جمــع خبرنــگاران افــزود: ایــن مراکــز توســط موسســات 
غیــر دولتــی، افــراد حقیقــی، حقوقــی و همچنیــن خیریــه هــا تشــکیل 
مــی شــود کــه براســاس آن ســازمان بهزیســتی بیــش از ۲۰ خدمــت 
ــی و  ــی، توانبخش ــف اجتماع ــای مختل ــوزه ه ــه ح ــطوح اولی را در س
پیشــگیری بــر عهــده ایــن مراکــز قــرار خواهــد داد و ســازمان در ازای 
ــه  ــه الزم را ب ــود یاران ــی ش ــام م ــه انج ــی ک ــت های ــات و  فعالی خدم

حســاب مراکــز واریــز مــی کنــد.
ــای  ــته ه ــرده در رش ــل ک ــی و تحصی ــراد حقیق ــت: اف ــار داش وی اظه
ــتورالعمل، در  ــق دس ــط طب ــته های مرتب ــی و رش ــددکاری اجتماع م
صــورت داشــتن شــرایط الزم بــرای اخــذ مجــوز ایــن مراکــز بــه ادارات 

ــد. ــه کنن بهزیســتی مراجع
ــح کــرد: بســیاری از مراجعــان و جامعــه هــدف بهزیســتی را  وی تصری
معلــوالن و افــراد کــم تــوان جســمی تشــکیل مــی دهنــد و بــا توجــه 
بــه اینکــه مناســب ســازی خیابانهــا و ادارات بــه صــورت مطلــوب اجــرا 
ــراد را  ــن اف ــی ای ــد دسترس ــی توانن ــی م ــت زندگ ــز مثب ــده ، مراک نش
ــان جلوگیــری کننــد. تســهیل و از تجمــع و تــردد هــای بــی مــورد آن
ــدازی مــی  ــن اســاس ۸۸ مرکــز در لرســتان راه ان ــر ای ــاری گفــت: ب ی
شــود کــه از ایــن تعــداد ۲۴ مرکــز در ســطح شــهر خــرم آبــاد و مابقــی 

در شهرســتانهای دیگــر افتتــاح و راه انــدازی خواهــد شــد.
ــه ازای هــر ۴۵۰ نفــر یــک مرکــز تاســیس  وی ادامــه داد: همچنیــن ب
مــی شــود و هــر فــرد مــی توانــد چندیــن نقطــه در شــهر را بــه عنــوان 
ــی پیشــنهاد  ــت زندگ ــز مثب ــرای احــداث مرک ــود ب ــوب خ نقطــه مطل

دهــد.
لرســتان بــه لحــاظ شــیوع معلولیــت رتبــه دهــم کشــور را دارد و هــم 
ــت  ــدید تح ــی ش ــدید و خیل ــه ش ــا عارض ــول ب ــزار معل ــون ۲۰ ه اکن

ــن ســازمان هســتند. پوشــش ای
ــه  ــده ک ــت ش ــتان ثب ــامانه اس ــول در س ــر معل ــزار نف ــات ۵۰ ه اطاع
حــدود نیمــی از ایــن افــراد دارای ضایعــه نخاعــی و جســمی حرکتــی 
ــا ضایعــه جســمی و  هســتند بــه نحــوی کــه ۲۱ هــزار و ۳۶۴ بیمــار ب
حرکتــی بیشــترین تعــداد جامعــه معلــوالن اســتان را تشــکیل داده انــد 
کــه خدمــات مســتمر و غیرمســتمر بهزیســتی را دریافــت مــی کننــد.
همچنیــن هشــت هــزار و ۸۰۰ زن سرپرســت خانــوار در قالــب ۱۴ هــزار 
ــدود  ــز ح ــتان نی ــالمند اس ــت س ــزار جمعی ــوع ۱۷۰ ه ــر و از مجم نف

هفــت هــزار نفــر تحــت حمایــت بهزیســتی لرســتان هســتند. 
یکهــزار کــودک بــی سرپرســت و بــد سرپرســت نیــز بــه شــکل مســتقیم 

و غیــر مســتقیم  تحــت حمایــت هــای ایــن نهــاد قــرار دارنــد.

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد:
اهدای اعضای بدن مأمور پلیس در لرستان

ــدن یکــی از کارکنــان  ــده انتظامــی لرســتان از اهــدای اعضــای ب فرمان
ایــن فرماندهــی کــه بــر اثــر حادثــه رانندگــی دچارمــرگ مغــزی شــده 

بــود، خبــر داد.
ــت:  ــار داش ــخنانی اظه ــب در س ــان نس ــد مهدی ــی محم ــردار حاج  س
ــی  ــای فرمانده ــفوند« از نیروه ــتوار دوم »داود یوس ــدن اس ــای ب اعض
انتظامــی اســتان لرســتان کــه در پــی حادثــه رانندگــی، دچــار مــرگ 
مغــزی شــده بــود بــا رضایــت خانــواده وی، بــه بیمــاران نیازمنــد اهــدا 

شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کاری کــه بــرای خــدا باشــد جاویــدان خواهــد 
شــد، بیــان داشــت: اهــدای عضــو یــک عمــل حســنه و خــدا پســندانه 
اســت کــه در حقیقــت باقیــات الصالحاتــی اســت کــه انســان می توانــد 

از خــود بــه یــادگار بگــذارد.
ــا اشــاره بــه اینکــه اهــدای عضــو اهــدای  فرمانــده انتظامــی لرســتان ب
ــرگ  ــد انســانی را از م ــر کســی بتوان ــرد: اگ ــح ک ــی اســت، تصری زندگ
نجــات دهــد بــه ســعادتی بــزرگ دســت یافتــه کــه اجــر و پــاداش آن را 

ــرد. ــوان احصــا ک ــز نمی ت هرگ
ــزارش، اســتوار دوم »داود یوســفوند« روز گذشــته در  ــن گ براســاس ای
ــرگ  ــت ســانحه رانندگــی، دچــار م ــه عل ــاد- الشــتر ب محــور خــرم آب

ــزی شــد.()مهر( مغ

با هنجارشکنان خرید و فروش سالح در لرستان برخورد شود

نماینــده ولــی فقیــه در لرســتان و امــام جمعــه خرم آبــاد گفــت: 
متاســفانه خریــد و فــروش ســاح در اســتان در حــال انجــام اســت کــه 
ــن هنجارشــکنان مســتلزم همــکاری برخــی دســتگاهها و  ــا ای ــارزه ب مب

ــد. ــا می باش ــتگاه قض ــا دس ــی ب ــروی انتظام ــژه نی ــه وی ب
ــامگاه  ــاهرخی ش ــا ش ــد رض ــید احم ــلمین س ــام والمس ــت االس حج
ــرد:  ــد ک ــتان تاکی ــتری لرس ــس کل دادگس ــا ریی ــدار ب ــنبه در دی یکش
اعمــال قانــون بــا صابــت و بــدون بــی رحمــی در مقابــل هنجارشــکنان 

ــت. الزم اس
وی بــا بیــان اینکــه وظیفــه اصلــی قــوه قضاییــه اقامــه عــدل اســت افزود: 
ــه گــذاری شــده  ــر اســاس عــدل پای ــون ب مکتــب اســام از صــدر تاکن
ــد  ــل بای ــال قب ــه س ــبت ب ــال نس ــر س ــه ه ــوه قضایی ــک ق ــدون ش و ب
ــته  ــدی داش ــری آورده جدی ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه تعبی ــرفت  و ب پیش

ــود. ــر خواهــد ب ــد امکانپذی ــا آورده جدی ــن مهــم ب ــه ای باشــد ک
وی تصریــح کــرد: جهــش تولیــد در دســتگاه قضــا و فرهنگــی بــه معنــای 
تحــول در کارهــا و فعالیــت هــا اســت  قــوه قضاییــه وظایــف گســترده ای 
از جملــه احیــا حقــوق عامــه دارد کــه از امنیــت تــا عرصــه هــای بیــن 

المللــی را شــامل مــی شــود. 
ــه  حجــت االســام و المســلمین شــاهرخی گفــت: مبــارزه ســخت گیران
ــن  ــه خوشــبختانه ای ــه اســت ک ــوه قضایی ــف ق ــر وظای ــا فســاد از دیگ ب

روزهــا شــاهد عملکــرد بســیار خــوب ایــن قــوه و برنامــه هــای آن هســتیم 
هرچندکــه مبــارزه بــا فســاد در درون ایــن نهــاد بایــد بــا شــدت بیشــتری 

پیگیــری شــود.
وی بــا اشــاره بــه مطالبــات مقــام معظــم رهبــری از دســتگاه قضــا افــزود: 
یکــی از مطالبــات مقــام معظــم رهبــری از دســتگاه قضــا بهــره گیــری از 
ــه مالــک اشــتر اســت کــه بایــد در انتصــاب  منشــور حضــرت علــی )ع( ب
ــا  ــود ت ــه ش ــور مراجع ــن منش ــه ای ــی ب ــتگاه قضای ــران دس ــی و مدی قاض

ــراد در قــوه قضاییــه منصــوب شــوند. تواناتریــن و برتریــن اف
نماینــده ولــی فقیــه در لرســتان عنــوان کــرد  نــه نســبت هــای فامیلــی 
بلکــه پایبنــدی بــه نظــام اســامی و احــکام اســامی، خدمــت بــه مــردم و 
همچنیــن نســب فــرد بــا جمهــوری اســامی مهمتریــن اصــل در انتخــاب 
مدیــران اســت چراکــه در ایــن صــورت رضایــت مــردم و رســیدگی ســریع 

بــه پرونــده هــا حاصــل مــی شــود.
ــام  ــات مق ــه بیان ــاره ب ــا اش ــاهرخی ب ــلمین ش ــام و المس ــت االس حج
معظــم رهبــری طــی دیدارهایــی بــا مســووالن دســتگاه قضــا طــی ســال 
ــه  ــوه قضایی ــرای موفقیــت ق ــرد: شــرط الزم و اول ب ــان ک هــای مکــرر بی
ریشــه کنــی فســاد در درون ایــن قــوه اســت چــرا کــه ایــن اقــدام موجــب 

ــا خواهــد شــد. ســربلندی قضــات و دادگســتری ه
ــدرت و  ــان ق ــان زر و زور، صاحب ــری از صاحب ــر ناپذی ــه داد: تاثی وی ادام
ثــروت و تربیــت نیــروی صالــح بــرای منصــب هــای مدیریتــی از مهمتریــن 
ــا مســووالن قــوه قضاییــه طــی  بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار ب
ــوده و البتــه در دســتگاه قضــا همــواره چشــم هایــی  ســال هــای اخیــر ب
بیــدار و هوشــیار هســتند کــه بــا افــراد بــدون توجــه بــه مقــام و منصــب 
تعارفــی نداشــته و چنانچــه تخلفــی  رخ بدهــد بایــد آن را آشــکار کــرد.

ــه  ــوه قضایی ــه ق ــان اینک ــا بی ــاهرخی ب ــلمین ش ــام و المس ــت االس حج
بایــد مظهــر و پناهــگاه ملــت باشــد تصریــح کــرد: اقتــدار، قانــون گرایــی 
و ســامت کامــل از عوامــل اســتقال دســتگاه قضایــی و تاکیــد بــر لــزوم 

ــن نهــاد اســت. ــن شــاخصه هــای ای پیشــگیری از جــرم از مهمتری
ــه پیشــرفت  ــات الزم ــا تخلف ــن برخــورد جــدی ب ــد کــرد: بنابرای وی تاکی
ــادل و درســتکار مکمــل  ــی و تشــویق قضــات ع ــل در دســتگاه قضای کام
ــن  ــوان  مهمتری ــه عن ــد ب ــوارد بای ــن م ــه ای ــت ک ــان اس ــه متخلف تنبی

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــتگاه قضــا م ــای دس ــاخصه ه ش
ــی و  ــی ،فرهنگ ــخصیت علم ــتی را یــک ش ــهید بهش وی همچنیــن ش
ــهیدان  ــرد:  ش ــح ک ــت و تصری ــامی دانس ــای اس ــتگاه قض ــذار دس بنیانگ
ــین  ــد حس ــهید محم ــی و ش ــن رحیم ــید فخرالدی ــام س ــت االس حج
صادقــی بــه عنــوان نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســامی بودنــد 
کــه در هفتــم تیــر مــاه بــه وســیله منافقــان کــوردل بــه شــهادت رســیدند.
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 دل انگیزشــدن هــوا، آمــدن بهــار و تابســنان، خســته شــدن مــردم 
از قرنطینــه خانگــی بــه ویــژه جوانــان و نوجوانــان و گــودکان موجــب 

شــده تــا برخــی از مــردم کرونــا را بــه شــوخی بگیرنــد.
ــهرهای  ــب ش ــده و اغل ــا ش ــون کرون ــتان کان ــه لرس ــا ک ــن روزه  ای
اســتان از جملــه بروجــرد در وضعیــت بحــران و هشــدار قــرار گرفتــه 
کــه متاســفانه در ســطح شــهر مشــاهده میشــود کــه برخــی افــراد

بازگشاییها را به منزله پایان کرونا تلقی کرده اند.
مشــاهده بــازی کــودکان در پارکهــا و کوچههــا بــه ویــژه در محــات 
ــا  ــروس کرون ــن آنهــا از خطــر وی ــی والدی ــی تفاوت جنــوب شــهر و ب
دردیســت کــه قطعــا کادر درمانــی بــا دیــدن ایــن صحنــه هــا نگــران 

و مضطــرب مــی شــوند.
بایــد پذیرفــت کوچــه هــای پــر از کرونــا امــروز جایــی بــرای بــازی 
ــان  ــودکان و نوجوان ــواری ک ــه س ــک و دوچرخ ــال و گل کوچی فوتب
ــده و  ــام ش ــوف انج ــیاری از صن ــایی بس ــه بازگش ــر چ ــت و اگ نیس
برخــی امتحانــات حضــوری برگــزار شــده امــا هیــچ کــدام توجیهــی 
ــه اعتقــاد بســیاری از پزشــکان  ــا نیســت و ب ــرای پایــان کرون زیبــا ب
ــه  ــان خان ــان میهم ــا همچن ــی کرون ــازمان بهداشــت جهان ــی س حت

ماســت.
ــان اوضــاع را ســفید  ــی آنکــه مســووالن بهداشــت و درم چــه زود ب
اعــام کننــد خــود  وضعیــت را ســفید دانســته و بــا حــذف ماســک 
و دســتکش و از ســرگیری زندگــی قبــل از کرونــا خطــر را ندانســته 

بــه جــان مــی خریــم.
ــنیدن  ــان، ش ــازار و خیاب ــوردر ب ــردم از حض ــیاری از م ــی بس بیخیال
ــاول ماشــین عــروس و  برگــزاری آییــن هــای تشــییع  صــدای کارن
ــان از  ــه نش ــاجد هم ــم در مس ــم خت ــی مراس ــی برپای ــازه حت جن
شــادمانی کرونــا و افزایــش  امــار مبتایــان بــه ایــن ویــروس اســت.

ــرد  ــی میگی ــر روز قربان ــا ه ــه کرون ــی ک ــرد درحال ــول ک ــد قب بای
ــه  ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــازار ب ــن و ب ــب اماک ــی اغل ــا ی بازگش
خطراتــی کــه وجــود داشــته کاهــش پیــدا کــرده بلکــه بــه توســعه 
رییــس جمهــور بــه معنــای ایــن اســت کــه بایــد کارهــای روزانــه تــا 
جایــی کــه امــکان پذیــر اســت بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 

ــم، انجــام دهی

نشانه گیری کرونا به سمت کودکان

کرونــا کــه ابتــدا میهمــان مــا شــد کاری بــه کــودکان نداشــت امــا بــا 
مانــدگاری طوالنــی مــدت آن تحقیقــات نشــان داد کــه کــودکان از 
خطــر کرونــا در امــان نیســتند و مــرگ کــودک ۱۰ســاله هرمزگانــی 
بــار دیگــر ذهنهــا را بــه ســمت همــه گیــری کرونــا درهمــه ســنین 

جلــب کــرد.
ــودن سیســتم  ــا مقــاوم ب ــه کرون ابتــدا علــت عــدم ابتــا کــودکان ب
ــذا  ــود، ل ــد ۱۹ ب ــژه کووی ــر بوی ــر بیمــاری واگی ــدن در براب ایمنــی ب
بســیاری از خانــواده هــا هــم نســبت بــه ایــن موضــوع اهمیــت نمــی 
داده و در روزهــای کرونایــی در هرمحفــل  ومجلســی کــودکان خــود 

را بــه همــراه مــی آورنــد.
یــک پزشــک متخصــص کــودکان گفــت: بایــد والدیــن ابتــای کرونــا 
ــا حدامــکان کــودکان را از منــزل  در کــودکان را جــدی بگیریــد و ت
خــارج نکــرده و در صــورت بیــرون بــردن فاصلــه اجتماعــی را رعایــت 

کننــد.
دکتــر کامــران ســبزیان گفــت: ابتــدا تصــور مــی شــد ویــروس کرونــا 
ــا  ــان و آماره ــت زم ــا گذش ــدارد، ام ــی ن ــر چندان ــودکان تاثی در ک
نشــان داد کــه ویــروس در حــال تغییــر شــکل اســت و نحــوه مبتــا 

شــدن افــراد را نیــز تغییــر داده اســت.
ــط  ــا محی ــودکان ب ــه ک ــاس بیشــتری ک ــه واســطه تم ــزود: ب وی اف
ــد، والدیــن بایــد نقــش کــودکان در شــیوع و  اطــراف و اجســام دارن
ــد  ــل در نظــر بگیرن ــر از قب ــن بیمــاری را بیشــتر و مهمت ــرل ای کنت

ــد ۱۹ ســن وجنــس نمــی شناســد. ــرا بیمــاری کووی زی

راه حل مبارزه با کرونا، آگاهی، فاصله اجتماعی

 رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان بروجــرد گفــت: راه حــل مبــارزه 
بــا کرونــا آگاهــی، مشــارکت، همبســتگی اســت

ــروس  ــزود: در بروجــرد از نظــر شــیوع وی ــد اف ــر محمــد کاکاون دکت
کرونــا در وضعیــت قرمــز و خطرناکــی هســتیم لــذا راه حــل مبــارزه 
ــه  ــداوم قرنطین ــی و ت ــه اجتماع ــت فاصل ــی، رعای ــا، آگاه ــا کرون ب

خانگــی اســت.
ــاد و کشــنده اســت،  ــروس بســیار زی ــدرت ســرایت وی ــزود: ق وی اف
کارکنــان درمانــی تحــت فشــار و خســته هســتند، درمــان شــناخته 
ــد  ــه بای ــس هم ــدارد پ ــروس وجــود ن ــن وی ــرای ای ــم ب شــده ای ه
دســت بــه دســت هــم دهیــم و کمــک کنیــم تــا ایــن شــرایط ســخت 

را بــا کمتریــن تلفــات پشــت ســر بگذاریــم.
ــن اقدامــی کــه همــه مــی  ــک پرســتار بروجــردی گفــت: مهمتری ی
توانیــم انجــام دهیــم و راه مشــارکت همگانــی ایــن اســت کــه جــز 
بــرای کارهــای ضــروری از خانــه خــارج نشــویم و در صــورت ضــرورت 

بــه خــروج از منــزل، حتمــا از ماســک اســتفاده کنیم.)ایرنــا(

کرونا تمام  نشده است

مردمی که کرونا را به شوخی گرفته اند

مدیرباغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان گفــت: پیش بینــی 
ــو از باغ هــای  شــده امســال هفــت هــزار و ۸۰۰ تــن گیــاس و آلبال
ــه  ــق ب ــزان متعل ــن می اســتان برداشــت شــود کــه حجــم عمــده ای

شهرســتان بروجــرد اســت.
علیرضــا احمدونــدی  بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: ســطح زیــر کشــت 
ــه  ــد ک ــار می باش ــزار و ۱۰۰ هکت ــتان یکه ــاس در اس ــات گی باغ
ــه  ــه مرحل ــار ب ــوده و ۸۵۰ هکت ــال ب ــار نه ــدار ۲۵۰ هکت ــن مق از ای

ــاروری رســیده  ا ســت. ب
وی متوســط عملکــرد تولیــد گیــاس در لرســتان را ۶ و نیــم تــن در 
هکتــار اعــام کــرد و اظهــار داشــت: دربعضــی مناطــق کــه باغــداران 
بــه توصیــه هــای علمــی کارشناســان مراکــز خدمــات عمــل کردنــد 

در هــر هکتــار بیــن ۱۵ تــا ۲۰ تــن گیــاس برداشــت شــد.
وی همچنیــن اضافــه کــرد: ســطح زیــر کشــت آلبالــو در اســتان ۴۵۰ 
ــارور  ــار ب ــار آن نهــال و ۳۴۰ هکت ــار مــی باشــد کــه ۱۱۰ هکت هکت
بــوده و کل تولیــد آلبالــوی لرســتان بــا متوســط عملکــرد ۵.۵ تــن در 

هکتــار حــدود یکهــزار و  ۸۰۰ تــن اســت.
مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان ادامــه داد:  عمــده 
محصــول گیــاس و آلبالــوی اســتان لرســتان در شهرســتان بروجــرد 
ــد  ــد، تولی ــی باش ــرد م ــه س ــدل و رو ب ــوای معت ــه دارای آب و ه ک
ــازار مصــرف عرضــه  ــه ب ــازه خــوری ب ــه صــورت ت شــده و بیشــتر ب

مــی شــود.
ــزار  ــتان ۴۲ ه ــات لرس ــر کشــت باغ ــت: ســطح زی ــدی گف  احمدون
ــه  ــد ب ــی باش ــال م ــن در س ــزار ت ــد ۲۸۰ ه ــا تولی ــار ب و ۶۰۰ هکت
باغــداران توصیــه مــی شــود جهــت افزایــش درآمــد اقتصــادی بیشــتر 
ــبت  ــول، نس ــل محص ــی کام ــای خام فروش ــه ج ــتغال ب ــاد اش و ایج
ــی و  ــع تبدیل ــدازی صنای ــا راه ان ــدی آن ب ــته بن ــراوری و بس ــه ف ب
غذایــی اقــدام نماینــد و جهــاد کشــاورزی اســتان نیــز در ایــن راســتا 

تســهیات مناســبی پرداخــت مــی کنــد.

تولید هفت هزار و ۸۰۰ تن گیالس و آلبالو در لرستان
۲۷ میلیارد تومان به گندمکاران لرستان پرداخت شد

 مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی لرســتان گفــت: تاکنــون ۶۱ هــزار 
ــداری  ــتان خری ــاورزان اس ــی از کش ــورت تضمین ــه ص ــدم ب ــن گن ت
اســت. شــده  پرداخــت  گندمــکاران  بــه  تومــان  میلیــارد   ۲۷ و 
افــزود:  گنــدم  خریــد  ســتاد  جلســه  در  بیرانونــد  اهلل  حجــت 
گنــدم خریــداری شــده تــا پایــان خــرداد مــاه اســت و طلــب 
اســت. شــده  تســویه  خــرداد   ۱۷ روز  تــا  نیــز  کشــاورزان 

وی بــا اشــاره بــه خریــد ۶۷ تــن دانــه روغنــی کلــزا تــا پایــان 
ســامانه  کارشناســان  و  پشــتیبانی  عوامــل  گفــت:  نیــز  خــرداد 
ثبــت اطاعــات گنــدم  بــه  بایــد نســبت  اســتان  بنــدی  پهنــه 
ممکــن  زمــان  تریــن  ســریع  در  کشــاورزان  از  شــده  خریــداری 
یابــد. نیــز ســرعت  آنهــا  مطالبــات  پرداخــت  تــا  کننــد  اقــدام 

وی ادامــه داد: امســال ۵۰ مرکــز خریــد بــرای تحویــل گنــدم کشــاورزان 
لرســتان ایجــاد، نــرخ خریــد تضمینــی هــر کیلوگــرم گنــدم معمولــی  ۲ 
هــزار و ۵۰۰، دوروم ۲ هــزار و ۶۰۰ و کلــزا چهــار یکهــزار و ۶۶۰ تومــان 
ــت. ــده اس ــاز ش ــاه آغ ــرداد م ــدم از خ ــد گن ــده و کار خری ــن ش تعیی

ــق  ــدم در ســال ۹۹ از طری ــی گن ــد تضمین ــرد: خری ــد ک ــد تاکی بیرانون
ــن کشــاورزانی  ــی شــود و همچنی ســامانه الکترونیکــی ســیفا انجــام م
ــای  ــت داده ه ــدی و مدیری ــه بن ــامانه پهن ــا در س ــخصات آنه ــه مش ک
کشــاورزی ثبــت شــده مــی تواننــد محصــول خــود را تضمینــی 
بایــد مشــخصات خــود و ســقف  بنابرایــن  بــه فــروش برســانند 
ــرده  ــی ک ــدی را بررس ــه بن ــامانه پهن ــل در س ــل تحوی ــول قاب محص
و در صــورت وجــود هــر گونــه مغایــرت، اقدامــات اصاحــی را از 
طریــق مراکــز خدمــات کشــاورزی منطقــه ســکونت پیگیــری نماینــد.

۲۹۸ هــزار و ۲۴۱ تــن گنــدم مازاد کشــاورزان اســتان پارســال به صورت 
ــان  ــون توم ــارد و ۱۲۸ میلی ــوع ۵۰۰ میلی ــداری و مجم ــی خری تضمین
مطالبــات ایــن قشــر بــه طــور کامــل تاشــهریورماه تســویه شــده اســت.

ایــن میــزان از طریــق ۴۰ مرکــز و در قالــب ۶۴ هــزار و ۲۶۱ محمولــه 
ــزان  ــترین می ــه بیش ــده ک ــداری ش ــاورز خری ــزار و ۴۷۲ کش از ۲۷ ه
ــود. ــان ب ــا، کوهدشــت و دلف ــه ازن ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــدم ب ــد گن خری

نــرخ خریــد گنــدم معمولــی در ســال ۹۸ بــه ازای هــر کیلوگــرم یکهزار و 
۷۰۰ تومــان و گنــدم دوروم نیــز یکهزار و ۷۷۰ تومان بــود در حالیکه این 
قیمت هــا ســال ۹۷ بــه ترتیب یکهــزار و ۳۰۰ و یکهــزار و ۳۷۰ تومان بود.

وضعیت نامناسب جاده های شهری و روستایی بروجرد؛ تنها ۵۰ 
درصد از جاده ها بازسازی شده است

فرمانــدار بروجــرد بــا اشــاره بــه وضعیــت نامناســب جاده هــای شــهری 
و روســتایی بروجــرد گفــت: تنهــا ۵۰ درصــد از جاده هــا بازســازی شــده 

اســت کــه بــرای بازســازی بایــد اعتبــارات بیشــتری لحــاظ شــود.
 عبدالرحیــم رحیمــی در جلســه ای کــه بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه 
در اســتان در حســینیه اهــل بیــت ایــن شهرســتان برگــزار شــد اظهــار 
داشــت: بــه لحــاظ داشــتن یــک صنعــت ســه هــزار ســاله و وجــود بیــش 
از ۳۰ درصــد از صنعــت اســتان در بروجــرد ولــی متاســفانه بــا مشــکات 

زیــادی مواجــه هســتیم کــه بایــد حــل و فصــل شــوند.
ــزود: وجــود مشــکات در مرکــز اســتان و بروجــرد ســبب شــده  وی اف
تــا عــده ای در ایــن بیــن از آب گل آلــود ماهــی بگیرنــد، ســوء اســتفاده 

کننــد و تفرقــه بیــن مــردم ایجــاد کننــد.
ــی،  ــای بانک ــام کاره ــرای انج ــا ب ــرد: م ــوان ک ــرد عن ــدار بروج فرمان
مالیاتــی و بــرای پیشــبرد صنعــت شــهرمان تنهــا توانســته ایم ۱۰ 
درصــد اعتبــار بگیریــم کــه اصــا رقــم خوبــی نیســت، در بحــث کلیــات 
بروجــرد بــه آن میــزان و انــدازه ای کــه زبانــزد اســت امــا خالــی از اعتبــار 

ــات اســت. و امکان
وی بیــان کــرد: یکــی از مشــکات مــا نبــود امکانــات موتــوری و وســایل 
ــه ای در  ــر زلزل ــون اگ ــه اســت چ ــوع زلزل ــان وق ــنگین در زم ــه س نقلی
شــهر رخ دهــد امکانــات مــا در حــد انگشــتان یــک دســت هــم نیســت 
ــع از ماشــین های  شــهرداری و اداره راه کمــک  ــرای رفــع موان و بایــد ب

بگیریــم.
رحیمــی بــا اشــاره بــه وضــع زیــر ســاخت های بروجــرد و وضعیــت بــد 
ــه در  ــهر و چ ــه در ش ــرد چ ــای بروج ــت جاده ه ــت: وضعی ــا گف جاده ه
ــا مرمــت و  ــا ۵۰ درصــد از جاده هــای م روســتاها مناســب نیســت تنه
بازســازی شــده و می طلبــد کــه اعتبــارات بیشــتری در ایــن زمینــه در 

نظــر گرفتــه شــود.
ــرد  ــارات در بروج ــودن اعتب ــن ب ــا و پایی ــه کمبوده ــاره ب ــا اش وی ب
تصریــح کــرد: علی رغــم تاش هــای نماینــدگان امــا در بحــث ام. آر. آی 
مشــکات زیــادی داریــم کــه بایــد ایــن مســئله هــم رســیدگی شــود.

ــع  مشــکات  ــرای رف ــردم ب ــش م ــه نق ــه ب ــا توج ــرد ب ــدار بروج فرمان
ــام  ــردم بروجــرد همیشــه در تم ــرد: م ــاره و خاطرنشــان ک شــهری اش
ــکاری  ــی و هم ــا همدل ــتند و ب ــوده و هس ــئوالن ب ــار مس ــرایط کن ش
ــژه در  ــه وی ــد ب ــوی راه بردارن ــا مشــکات را از جل زحمــت می کشــند ت
ایــن ایــام کــه کل کشــور درگیــر وجــود ویــروس کرونــا بــود. مســئوالن 
نیــز از ســپاه تــا بســیج تــا ادارات و شــبکه بهداشــت و درمــان و ارتــش 
ــرای چنــد دوره کل  ــد و ب ــای کار آمدن ــد و واقعــا پ مــا در صحنــه بودن

شــهر و روســتاهای مــا گنــد زدایــی شــدند. 
وی بــا اشــاره بــه شــیوع کرونــا و وضعیــت جغرافیایــی بروجــرد افــزود: 
ــن  ــی بی ــرار دارد و راه ارتباط ــیر ق ــر مس ــه س ــت ک ــرد شهری س بروج
ــن نقــاط  ــه ای ــرای رفتــن ب جنــوب و شــمال محســوب می شــود کــه ب
بایــد حتمــا از ایــن مســیر تــردد کــرد و در بحثابتــا بــه کرونــا  همیــن 
امــر مشــکات زیــادی را در ایــام عیــد بــرای مــا ایجــاد کــرده و شــبانه 

روزی مــردم و مســئوالن در ایــام نــوروز در حــال کمــک بودنــد. 
رحیمــی عنــوان کــرد: در زمینــه پیشــگیری از افزایــش ابتــا بــه کرونــا 
درحــال حاضــر بحــث فرهنــگ ســازی را داریــم و بایــد در ایــن رابطــه 
صــدا و ســیما پــای کار بیایــد تــا اســتفاده از ماســک بــه یــک فرهنــگ 

عمومــی تبدیــل شــود.

تولید هفت هزار و ۸۰۰ تن گیالس و آلبالو در لرستان

ــر شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه لرســتان ، از  مدی
اولویــت سوخترســانی بــه بخــش کشــاورزی بــا توجــه بــه شــروع فصــل 

برداشــت محصــوالت در اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای  
نفتــی منطقــه لرســتان ، پیمــان بهرامــی در خصــوص ســوخت رســانی به 
بخــش کشــاورزی، گفت:هیــچ گونــه مشــکلی تــا پایــان دوره کشــاورزی 
ــرآورده  ــازی ف ــره س ــم و ذخی ــاورزان نداری ــه کش ــانی ب ــوخت رس در س

هــای نفتــی اســتان در حــد، مطلــوب انجــام شــده اســت.
ــی ســوخت  ــع الکترونیک ــرح توزی ــرای ط ــه اج ــاره ب ــن اش ــی ضم بهرام
بخــش کشــاورزی از ابتــدای تیــر مــاه ســال جــاری افــزود : کشــاورزان 
محتــرم بــه منظــور جلوگیــری از ســوء اســتفاده احتمالــی مــی تواننــد در 
ســامانه تجــارت آســان ثبــت نــام کــرده و پــس از تاییــد دســتگاههای ذی 
صــاح ) جهــاد کشــاورزی ، اداره کل آب و فاضــاب اســتان ( در حداقــل 
ــا و  ــندگی ه ــق فروش ــوخت از طری ــن س ــه تامی ــبت ب ــی، نس ــازه زمان ب
ــدام و ســوخت مــورد نیــاز خــود را دریافــت  ــی هــای روســتایی اق تعاون

کننــد .
ــان  ــا بی ــاری ب ــه س ــی منطق ــای نفت ــرآورده ه ــش ف ــرکت پخ ــر ش مدی
اینکــه اســتان لرســتان ســهم بســزایی در تولیــدات کشــاورزی کل کشــور 
ــرکت  ــن ش ــم ای ــای مه ــه ه ــی از دغدغ ــرد : یک ــر نشــان ک دارد ، خاط
ــات  ــکیل جلس ــا تش ــه ب ــت ک ــاورزی اس ــش کش ــوخت بخ ــن س تامی
ــب  ــای مناس ــه راهکاره ــه و ارائ ــا ادارات مربوط ــی ب ــتانی و هماهنگ اس
ــا  ــم و ب ــاورزان داری ــوخت کش ــع س ــه موق ــع ب ــن و توزی ــعی در تامی س

ــت . ــم داش ــکلی نخواهی ــچ مش ــده هی ــیده ش ــر اندیش تدابی

دستگاه های اجرایی استان لرستان حق شکایت از
 خبرنگاران را ندارند

اینکــه  بیــان  بــا  لرســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
دســتگاه های اجرایــی در ایــن اســتان حــق شــکایت از خبرنــگاران 
را ندارنــد، گفــت: شــکایت از اصحاب رســانه ابتــدا بایــد در شــورای 

شــود. بررســی  لرســتان  اطاع رســانی 
بــا  مجــازی  خبــری  نشســت  در  شــامگاه  فتایــی  احمدحســین   
ــگار  ــی خبرن ــم امرای ــت ابراهی ــلیت درگذش ــن تس ــانه ضم اصحاب  رس
ــه  ــته ک ــال گذش ــاه س ــت: در مهرم ــار داش ــتان اظه ــیمای لرس صداوس
ــده  ــن اســتان را به عه ــگ و ارشــاد اســامی ای مســئولیت اداره کل فرهن
ــه  ــاماندهی خان ــرای س ــری ب ــه پیگی ــود را ب ــن کار خ ــه ام، اولی گرفت

مطبوعــات کــه تعلیــق شــده بود، اختصــاص داده ام.  
وی بــه نقــش خبرنــگاران در توســعه و پیشــرفت اســتان ها اشــاره کــرد 
و افــزود: خبرنــگاران لرســتان در پوشــش اخبــار مربــوط بــه ســیل ســال 
ــه  ــا آگاهی بخشــی ب ــان ب ــن آن گذشــته ســنگ تمام گذاســتند و هم چنی
مــردم و انتشــار اخبــار مصوبــات ســتاد مبــارزه بــا کرونــا در پیشــگیری از 

ایــن بیمــاری نقــش عمــده ای داشــته اند.
ــودم را  ــرد: خ ــوان ک ــتان عن ــامی لرس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ــگاران  ــر خبرن ــم و اگ ــگاران می دان ــکات خبرن ــع مش ــه رف ــف ب موظ
دچــار مشــکل در عضویــت خانــه مطبوعــات ایــن اســتان هســتند، حتمــاً 

ــد. موضــوع را اطــاع دهن
وی بــا بیــان اینکــه در مــورد راه انــدازی شــعب شهرســتانی خانــه 
مطبوعــات در لرســتان در آینــده نزدیــک تصمیم گیــری می شــود بیــان 
ــن اســتان  کــرد: ظرفیــت اصحاب رســانه در برخــی از شهرســتان های ای

ــت. ــطح ملی س ــی در س ــه و حت ــتان، منطق ــر از اس فرات
ــی گفــت: در اولیــن جلســه شــورای اطاع رســانی اســتان لرســتان  فتای
مصــوب کرده ایــم کــه دســتگاه های اجرایــی حــق شــکایت از خبرنــگاران 
ــکایت  ــن ش ــه ای ــر اینک ــد، مگ ــتان را ندارن ــن اس ــانه در ای و اصحاب رس

ابتــدا در شــورای اطاع رســانی لرســتان بررســی شــده باشــد.
ــا  ــرد: م ــان ک ــتان خاطرنش ــامی لرس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
از خبرنــگاران در صــورت نقــد ســازنده و کمــک بــه توســعه ایــن 
ــکایت از  ــورد ش ــن م ــز چندی ــون نی ــم و تاکن ــت می کنی ــتان حمای اس
اصحاب رســانه در شــورای اطاع رســانی لرســتان بررســی و بــه شــکایت 

منجــر نشده اســت.
فتایــی اظهــار داشــت: مــا آمادگــی داریــم کــه بــرای فعــاالن در 
ــه  ــه بیم ــتان معرفی نام ــانه ای لرس ــری و رس ــی، هن ــای فرهنگ حوزه ه
صــادر کنیــم و پیگیــر عضویــت آنــان در صنــدوق بیمــه هنرمنــدان نیــز 

ــود. ــم ب خواهی
وی بــا بیــان اینکــه رســانه ها، مؤسســات و بنگاه هــای فرهنگــی و هنــری 
ــتند در  ــه هس ــد بیم ــده اند و دارای ک ــارت ش ــار خس ــا دچ ــه از کرون ک
ــوان  ــد عن ــام کنن ــت تســهیات کم بهــره ثبت ن ــرای دریاف ســامانه کارا ب
ــه  ــد بیم ــه دارای ک ــموالنی ک ــته از مش ــام آن دس ــرایط ثبت ن ــرد: ش ک
نیســتند طبــق توافــق وزرای فرهنــگ و ارشــاد اســامی و تعــاون، کار و 

ــود. ــم می ش ــدی فراه ــه بع ــی در مرحل ــاه اجتماع رف
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی لرســتان عنــوان کــرد: در کارگــروه 
ــاد  ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــت ک ــهرداری کوهدش ــر ش ــذاری معاب نام گ
اســامی نیــز عضویــت دارد، موضــوع نام گــذاری خیابان هــا و یــا اماکــن 
ایــن شــهر را به نــام خبرنــگاران، مفاخــر و یــا مشــاهیر پیگیــری خواهیــم 

کــرد.


