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رم هب وری بپرسید انمش ز فرخ ژهری        بدو گفت انمش ندا

فرستاده باید یکی تیز وری          سخن گوی و داننده و یادگیر
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علی دهباشــی، پیشکسوت ادبی و ســردبیر مجموعه فرهنگی هنری بخارا، در مراقبت های ویژه بستری است 
اما در هوشیاری به ســر می برد.علی دهباشی، پیشکسوت ادبی و سردبیر مجموعه فرهنگی هنری بخارا، پس 
از ابتال به کرونا اکنون در بخش مراقبت های ویژه بســتری شــده است و در حال مداواست. ریه این پژوهشگر 
که پیش از این بیماری تنفســی داشــت با وجود تالش پزشکان درگیر بیماری شده است. دهباشی اکنون در 
هوشــیاری به سر می برد اما به دستگاه اکسیژن متصل شده است.شــهاب دهباشی، فرزند او با انتقاد از رفتار 
غیرحرفه ای برخی رسانه ها و انعکاس نادرست حرف هایش، گفت: با توجه به اتفاقاتی که در روزهای اخیر روی 
داده و برخی رســانه حرف های من را به گونه نادرستی پوشش داده اند، ترجیح می دهیم که اخبار را از طریق 
سایت رسمی بخارا منتشر کنیم.وی با بیان این که شایعه ها دردسرهای زیادی را به بار آورده است، ادامه داد: 
همه حرف های چند روز گذشــته من در قالب یک صحبت به گونه ای منتشر شده که سوتفاهم ایجاد می کند، 

ما ترجیح می دهیم برای حفظ آرامش خاطر پدر، تماس با رسانه ها را محدود کنیم.

ــان یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای بشــری و مهــر  زب
ــی  ــدان خوب ــتان روزگار چن ــای لرس ــت؛ تاالب ه نوش
نــدارد، تغییــر کاربری هــا و احــداث زهکش هــا موجــب 

از بیــن رفتــن بخــش اعظمــی از آنهــا شــده اســت.
حیــات در روی زمیــن وابســته بــه آب اســت و تاالب هــا، 
ــوند،  ــوب می ش ــت کره محس ــی زیس ــریان های حیات ش
ــای  ــن محیط ه ــر تولیدتری ــز پ ــا ج ــن تاالب ه همچنی
طبیعــی هســتند به طوری کــه ایــن مناطــق دارای 
ــوالت  ــد محص ــه تولی ــی ازجمل ــادی فراوان ــد اقتص فوای
ــرای مناطــق کشــاورزی،  شــیالتی، حفــظ ســطح آب ب
تولیــد چــوب، ذخیــره آب و کاهــش بالیــای طبیعــی و 

ــتند. ــیالب هس ــژه س به وی
ــد  ــواد زائ ــن م ــن رفت ــاحلی، از بی ــوط س ــت خط تثبی
ــای  ــم اندازهای زیب ــورداری از چش ــه آب، برخ و تصفی
طبیعــی و ایجــاد بســتر مناســب بــرای حیــات بســیاری 
ویژگی هــای  از  گیاهــی  و  جانــوری  گونه هــای  از 

ارزشــمند تاالب هــا هســتند.

***همه مصائب تاالب های لرستان
ایــن در حالــی اســت کــه تاالب هــا جــزو تهدیــد 
شــونده ترین زیســتگاه ها بــه شــمار می رونــد کــه 
ــکاندن و  ــی از خش ــده ناش ــور عم ــوع به ط ــن موض ای
تغییــر کاربــری، ایجــاد آلودگــی و برداشــت بی رویــه از 

تاالب هاســت. زیســتی  گونه هــای 
مصــارف آب تــاالب برای کشــاورزی، وارد شــدن ســموم 
ــالی،  ــا، خشک س ــه تاالب ه ــد ب ــواد زائ ــاورزی و م کش
صیــد و شــکار بی رویــه و فعالیت هــای کشــاورزی 
ــه در  ــی هســتند ک ــر عوامل ــا از دیگ ــم تاالب ه در حری
ــد. ــر دارن ــر تأثی ــتم های کم نظی ــن اکوسیس ــودی ای ناب

***تاالب هایی که اراضی کشاورزی شدند
مهــرداد فتحــی بیرانونــد مدیــرکل حفاظــت از محیــط 
زیســت لرســتان در ایــن رابطــه اظهــار داشــت: موضــوع 
تاالب هــا یکــی از بــا اهمیت تریــن مباحثــی اســت کــه 

در دســتور کار ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت 
متن کامل در صفحه 3

وضعیت »فقر« 
در ایران

پایان عملیات مرمت و 
قسمت هایی  استحکام بخشی 

از پل تاریخی »شاپوری«

پیوند اعضای بدن 24 
نفر مرگ مغزی در 

لرستان

»معشوره« در انتظار تخصیص آب
رستگاری »کمندان« در 1400

محرابی  مشکل  رفع  به دنبال  دبیر: 
برگردد به کشتی  تا  هستم 

شهرهای  در  انگلیسی  کرونای 
خرم آباد و کوهدشت گزارش 

شده است

ضرورت تقویت و حمایت 
از تولید کنندگان 

دسترسی ۹۲ درصدی معلمان 
لرستانی به شبکه های مجازی 

آموزشی
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بخارا چشم به 
راه علی دهباشی 
است

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی، شماره  ۹۹-36

کار فرما : اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

ــرح  ــه ش ــده ب ــر ش ــرايط ذک ــاس ش ــر اس ــر  را ب ــای زي ــروژه ه ــي  پ ــات اجراي ــر دارد عملی ــتان در نظ ــتان لرس ــازي اس اداره کل راه و شهرس
اطالعــات و جزئیــات منــدرج در اســناد مناقصــه از طريــق مناقصــه عمومــي يــک مرحلــه ای همــراه بــا ارزيابــی کیفــی  بــه شــرکت  پیمانــکاري 

واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.

 تاريخ انتشار در سامانه 12/13 /1399
 مهلت دريافت اسناد مناقصه 1399/12/27

 مهلت  تحويل پیشنهادات مورخ 1400/01/16 
 تاريخ بازگشايی پاکات مناقصه عمومی مورخ 1400/01/18 

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دريافــت اســناد  مناقصــه تــا ارائــه   پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايی پاکتهــا از طريــق درگاه ســامانه ی 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس  www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 

عضويــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذکــور و درياقــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .

** تذکر :  با توجه به به مبلغ اولیه برآورد ، ارايه گزارش حسابرسی در اسناد مناقصه الزامی می باشد . 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

قیمت برآوردعنوان پروژهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهنحوه انعقاد قرارداد
) ریال(

مشاور برآورد پروژه

احداث تقاطع سپاه تیپ57 واقع در 1
کمربندی جنوبی خرم آباد

مهندسین مشاور طیف بازتاب طرح1.950.000.000راه و باند تجمیعی 38/911/665/15699

 اداره کل راه و شهرسازی 
استان لرستان

 اداره کل راه و شهرسازی 
استان لرستان

مرگ تدریجی تاالب های لرستان
 صدور سند کشاورزی برای تاالب!
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خبرخبر خبـــر

مديرعامــل شــرکت آب منطقه ای 
برای  پیگیری  به  اشــاره  با  لرستان 
»معشوره« گفت:  تخصیص آب ســد 
از آب اين  چهار شهرستان اســتان 

سد بهره مند خواهند شد.
مهر،  از  نقل  بــه  ويرنامه  گزارش  به 
به  اشــاره  با  نژاد  داريوش حســن 
اظهار  »معشوره«  آخرين وضعیت سد 
حدود   ،88 سال  در  سد  اين  داشت: 
تخصیص  مکعب  متــر  میلیون   273
آب مشروط بر انجام مطالعات زيست 

گرفت. محیطی 

***»معشــوره« در انتظار تخصیص 
آب

وی با بیان اینکه این مطالعات متأســفانه 
به دلیل عــدم اختصــاص اعتبار صورت 
نگرفت عنوان کرد: در سال 9۴، تخصیص 
آب این ســد به 50 میلیون متر مکعب با 
مخزنی به همین مقدار کاهش پیدا کرد.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرستان 
بیــان داشــت: همچنیــن تخصیص آب 
کشــاورزی این سد هم حذف شد. حسن 
نــژاد با تاکیــد بر اینکه دوباره در ســال 
96، این ســد مشــروط به اینکه مخزن 
ســد همان 50 میلیون متر مکعب باشد 
و تنهــا در فصل زمســتان تخصیص آب 
حــدود 100 میلیون متر مکعب داشــته 
باشــد، مجوز گرفت ادامه داد: در ســال 
98، تخصیص آب ســد بــه 130 میلیون 

متر مکعب افزایش پیدا کرد.
وی با اشــاره به اینکه امسال هم افزایش 
تخصیص آب این سد در دستور کار قرار 
گرفته است عنوان کرد: در این راستا یک 
شرکت مشاور را گرفته ایم تا کار بازنگری 

در تخصیص این پروژه را انجام دهد.

در  زودی خبرهای خوشــی  ***به 
رابطه با تخصیص آب سد می دهیم

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرستان 
عنوان کرد: ســد »معشــوره« مشکل آب 
شــرب و صنعت شهرســتان های چگنی، 
پلدختر، دلفان و همچنین کوهدشــت را 
رفع می کند. حســن نژاد بــا بیان اینکه 
تمام اقدامــات و برنامه ریزی ها در رابطه 
با سد با هماهنگی اســتاندار و همچنین 
ادامه  می گیرد  مجلس صورت  نمایندگان 
داد: نــه تنهــا حقی از هیچ شهرســتانی 
تضییع نمی شــود بلکه ظرفیت این ســد 
موجب ایجاد تحول در این شهرســتان ها 

خواهد شد.
وی تصریــح کــرد: بــه زودی خبرهای 
خوشــی را در رابطه با تخصیص آب این 
ســد به مــردم خواهیم داد و تــا دو ماه 
آینده ریز تخصیص ها را از طریق مشــاور 

خواهیم گرفت.

***پیگیری برای شــروع ســد از 

طريق شرکت آب نیرو
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرستان 
با بیان اینکه پیمانکار قرارگاه خاتم است 
و مجری و کارفرمای آن هم شــرکت آب 
نیرو اســت افزود: اســتاندار برای شروع 
عملیات اجرایی شــد دو مرتبه در شرکت 

آب نیرو جلسه برگزار کرده است.
حســن نژاد گفــت: همچنین بــا حضور 
معــاون عمرانــی اســتانداری لرســتان 
دو مرتبــه از محــل اجرای ســد بازدید 
داشته ایم و جلساتی را با مشاور، پیمانکار 
و کارفرمــای آن را داشــته ایم. وی بیان 
داشــت: پیمانــکار قول داده کــه کار را 
شــروع کند و امســال هــم از اعتبارات 
برای تملک قســمتی از روستاهای داخل 

دریاچه سد استفاده شود.

***سدی که در وعده ها غرق شد
ایــن روزها  پروژه ســد »کمنــدان« که 
16 ســالگی کلنگ زنی خــود را به نظاره 
نشسته، سالهاست که در میان وعده های 
مســئوالن غرق شــده و حاال برای نجات 

چشم به 1۴00 دوخته است.
قرارگیری در سومین  با  لرســتان  استان 
منطقــه پربــاران کشــور از مناطق مهم 
کشــورمان در حوزه آب است. پتانسیلی 
که سال هاســت بدون استفاده رهاشده و 
مردم این اســتان منتظرند تا پروژه های 

سدسازی در این استان به بار بنشیند.

***من کمندان 16 سال دارم!
در این میان برخی پروژه های سدســازی 
لرســتان با دهها ســال قدمــت از آغاز 
عملیات اجرایی کاسه صبر مردم را لبریز 
کرده اند تا در این راســتا »کمندان« 16 
ســاله همچنان در حســرت بهره برداری 

بماند. باقی  چشم انتظار 
ســد کمندان یکــی از طرح های مصوب 
ســفر هیئت دولت به استان لرستان بوده 
که آب دو شــهر ازنا و الیگودرز را تأمین 

می کند، عملیات اجرایی این ســد که در 
15 کیلومتری جنوب شهرســتان ازنا در 
دست احداث اســت از سال 1383 آغاز 
و در زمان های مختلــف وعده آبگیری و 
بهره برداری از آن به مردم داده شده است.

تأمین  اهداف ســد کمندان  از مهم ترین 
آب شرب شــهرهای ازنا و الیگودرز، مهار 
ســیالب رودخانــه »ماربره« روســتاهای 
کمنــدان و عزیزآباد، تأمیــن آب اراضی 
کشــاورزی پایین دســت شهرستان ازنا و 

است. زیست محیطی  نیازهای 
***۲ دهــه اســت کــه مــردم منتظر 

آبگیری سد هستند
به رغــم این مزایا همچنــان این پروژه به 
سرانجام نرســیده است و سال به سال و 
مســئوالن  وعده های  تاریخ  فصل به فصل 
بــرای بهره برداری از این ســد به تعویق 
افتاد تا تنها وعده دهنده های بهره برداری 
پروژه تغییر کند و بین مســئوالن ارشد 
اســتاندار و مدیرعامل  از جمله  اســتان 

شرکت آب منطقه ای جابجا شود.
حســین گودرزی نماینده مردم دورود و 
ازنا در مجلس شــورای اسالمی پیش از 
این در ســخنانی با انتقاد از وضعیت سد 
»کمنــدان« اظهار داشــت: مردم دو دهه 
است که منتظر آبگیری این سد هستند.

وی با بیان اینکه تکمیل و آبگیری ســد 
کمندان توسط وزیر کشاورزی در اولویت 
قرار بگیرد، عنوان کرد: مردم سال هاست 
در کنار اشــترانکوه با وجود آب فراوان از 

آب چاه استفاده می کنند.

***رستگاری پروژه در 1400
این ســخنان در حالی مطرح می شود که 
داریوش حســن نژاد مدیرعامل شــرکت 
آب منطقــه ای لرســتان در گفت و گو با 
خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشــت: 
عملیات ســاخت ســد »کمندان« از سال 

83 آغاز شده است.

وی بــا بیــان اینکه در حــال حاضر این 
پروژه حدود 85 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد افزود: امسال اعتبارات خوبی را برای 
این ســد پیش بینی کرده اند و اگر تحقق 
پیدا کند، در برنامه شرکت آب منطقه ای 
استان هست که این ســد را سال آینده 

آبگیری کند.

***»نوبخت« 80 میلیارد برای ســد 
اختصاص داد

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرستان 
بیــان داشــت: همچنین مقرر شــده که 
اعتباراتی را هم از محل طرح های جهش 

تولید برای این سد در نظر بگیرند.
حسن نژاد با تاکید بر اینکه در سفر اخیر 
آقای نوبخــت معاون رئیــس جمهور به 
لرستان قرار شــده که از محل اعتبارات 
جهش تولید، 80 میلیارد تومان برای این 
سد اختصاص پیدا کند افزود: آنچه که در 
این پروژه سد ســازی وجود دارد، بحث 
تملــک و جابجایی روســتای »کمندان« 
اســت که نیاز به همت همه مســئوالن 
استان دارد که در این رابطه کمک کنند.

زمین های  تملــک  ***آمادگــی 
باالدست سد را داريم

وی ادامه داد: مســئوالن هــم باید برای 
اقداماتی  آماده ســازی روســتای جدید 
مانند آب رسانی، برق رسانی، گاز رسانی 
را بایــد انجام دهند و هم بنیاد مســکن، 
فرمانداری و سایر نهادها هم باید در این 

رابطه پای کار بیایند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرستان 
با بیان اینکه این شرکت آمادگی دارد که 
زمین ها را تملــک کند گفت: هر کدام از 
اهالی روســتای باالی دست سد که نیاز 
به ســاخت در محل نداشــته باشند، ما 

آمادگی تملک زمین آنها را داریم.
حسن نژاد گفت: برای تملک این زمین ها 

ما اعتبار جداگانه در نظر گرفته ایم.
»کمنــدان« 6۴  بنابرایــن گزارش ســد 
متر ارتفاع دارد کــه تاکنون 31 متر آن 
کمندان  رودخانه  آورد  است.  احداث شده 
به صورت ســاالنه 8۲ میلیون مترمکعب و 
حجم تنظیم آب سد کمندان ۷۲ میلیون 
مترمکعب آب است. مساحت دریاچه سد 

کمندان 163 هکتار است.
عالوه بر مشــکالت و موانــع پیش روی 
احــداث ســد، بالتکلیفــی روســتاییان 
حاشــیه این پروژه برای ساخت وســاز و 
وضعیــت اراضی کشــاورزی آن ها، بیکار 
شدن بســیاری از اهالی، خسارات جدی 
به ساختمان های روستا براثر احداث سد، 
عدم جابجایی روســتا و… از مشــکالتی 
اســت که برای اهالی روســتای کمندان 
پیش آمــده اســت تــا آن ها هر بــار به 

وعده های مسئوالن دل خوش کنند.

»معشوره« در انتظار تخصیص آب
رستگاری »کمندان« در 14۰۰

مزار شهدا باید محل زیارت انسان های 
آزاده باشد

ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــه در بنی ــده ولی فقی نماین
ــارت انســان های آزاده  ــد محــل زی گفــت: مــزار شــهدا بای

باشــد.
ــزار  ــکری در گل ــفعلی ش ــلمین یوس ــالم والمس حجت االس
ــهدا  ــای ش ــه خانواده ه ــان اینک ــا بی ــاد ب ــهدای خرم آب ش
ــهادت  ــهید و ش ــم ش ــاع از حری ــنگربان دف ــتین س نخس
ــم  ــدات مه ــتورات و تاکی ــی از دس ــزود: یک ــتند، اف هس
ــت. ــهدا اس ــزار ش ــت گل ــظ منزل ــری حف ــم رهب ــام معظ مق
وی بــا بیــان اینکــه بــه فرمــوده امــام خمینــی )ره( مــزار 
شــهدا بایــد دارالشــفای همــه مــردم باشــد، افــزود: مــا بــه 
ــل و  ــورد تجلی ــهدا م ــزار ش ــه م ــتیم ک ــن هس ــال ای دنب

ــردم باشــد. ــم همــه م تکری
ــان اینکــه  ــا بی شــکری در بخــش دیگــری از ســخنانش ب
ــی خــود را در  ــد مســیر رشــد و تعال ــروزی بای ــه ام جامع
اســتقامت شــهدا ببینــد، تصریــح کــرد: مــزار شــهدا بایــد 
ــا راه جوانمــردی  ــارت انســان های آزاده باشــد ت محــل زی

ــد. و آزادگــی را از آن هــا بیاموزن
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه شــهدا، آزادگــی را بــه مــردم 
آموختنــد و بدون شــک خانواده هــای آن هــا پاســدار و 
از حریــم شــهید و شــهادت  اولیــن ســنگربان دفــاع 
هســتند، خاطرنشــان کــرد: مــا آمده ایــم از خانــواده 

ــم. ــاری را بیاموزی ــر و بردب ــهدا درس صب ش
ــهید و  ــاد ش ــرکل بنی ــی مدی ــود زرین جوی ــه محم در ادام
امــور ایثارگــران لرســتان نیــز گفــت: در راســتای برگــزاری 
کنگــره ملــی 1۷ هــزار شــهیده و جانبــازه کشــور، کنگــره 
ــازه اســتان  6300 شــهید لرســتان و 8۷۴ شــهیده و جانب

ــود. ــزار می ش ــاد برگ ــفند در خرم آب 16 اس

افزایش جرائم باز نمی تواند از 
تخلفات جلوگیری کند

گفــت:  لرســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــری  ــات جلوگی ــد از تخلف ــاز نمی توان ــم ب ــش جرائ افزای

ــد. کن
مهــرداد فتحــی بیرانونــد در گفت وگــو بــا ایســنا بــا 
ــی  ــت محیط ــات زیس ــش تخلف ــل افزای ــه دالی ــاره ب اش
ــار  ــده، اظه ــی ش ــش بین ــم پی ــی جرائ ــدم بازدارندگ و ع
کــرد: در ســنوات اخیــر بــا مصوبــات شــورای عالــی 
حفاظــت محیــط زیســت میــزان جرائــم تخلفــات زیســت 
محیطــی از جملــه جرائــم شــکار و صیــد بــه مقــدار قابــل 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــه ای افزای مالحظ
ــش  ــی افزای ــل بازدارندگ ــی از دالی ــرد: یک ــح ک وی تصری
ــم اســت کــه معمــوالً هــر ســه ســال یکبــار توســط  جرائ
شــورای عالــی حفاظــت محیــط زیســت کشــور ایــن 
می شــود.  ابــالغ  و  می کنــد  پیــدا  افزایــش  جرائــم 
ــان  ــتان خاطرنش ــت لرس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
کــرد: مــا بــه عنــوان متولیــان محیــط زیســت می گوییــم 
هــر چقــدر جرائــم زیــاد شــود امــا بــاز نمی توانــد 

ــد. ــات کن ــری از تخلف جلوگی
ــد  ــاق خواه ــن اتف ــا ای ــرد: ام ــه ک ــد اضاف ــی بیرانون فتح
افتــاد و مــا بــه عنــوان اســتان ها و ادارات اســتانی هرســاله 
ایــن پیشــنهاد بــه ســازمان می دهیــم کــه جرائــم افزایــش 
ــم دارد.  ــش جرائ ــری در کاه ــش موث ــه نق ــد ک ــدا کن پی
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه محیط بانــان در صــف 
ــوری  ــا تخلفــات در حفــظ گونه هــای جان مقــدم مبــارزه ب
هســتند، تصریــح کــرد: کار محیــط بانــی کار بســیار 
ــط  ــازمان محی ــای س ــی از دغدغه ه ــت و یک ــختی اس س
ــان  ــت محیط بان ــت و امنی ــت معیش ــود وضعی ــت بهب زیس

ــوده اســت. ب
ــان  ــتان خاطرنش ــت لرس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــام  ــه انج ــی ک ــا اقدامات ــر ب ــال اخی ــد س ــرد: در چن ک
شــده مقــداری بحــث حقــوق و مزایــای محیط بانــان 
ــی  ــت. فتح ــرده اس ــدا ک ــش پی ــته افزای ــه گذش ــبت ب س
ــاً  ــت و قطع ــی نیس ــن کاف ــا ای ــرد: ام ــه ک ــد اضاف بیرانون
ــت  ــه حمای ــتری دارد. در الیح ــات بیش ــه اصالح ــاز ب نی
از محیط بانــان اخیــراً در مجلــس مصــوب شــده اســت.

دسترسی 9۲ درصدی معلمان لرستانی 
به شبکه های مجازی آموزشی

زمــان  در  گفــت:  لرســتان  منطقــه  مخابــرات  مدیــر 
ــتند  ــان توانس ــد از معلم ــا 9۲ درص ــروس کرون ــیوع وی ش
ــات  ــته و اطالع ــی داش ــازی دسترس ــبکه های مج ــه ش ب

ــد. ــه کنن ــتانی ارائ ــم اس ــردم ه ــه م ــی را ب آموزش
ضمــن  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  شمســی فر  نبی الــه 
ــالمت در  ــان س ــبانه روزی مدافع ــای ش ــکر از تالش ه تش
ــدای  ــرد: از ابت ــار ک ــا، اظه ــروس کرون ــیوع وی ــان ش زم
تاکنــون همــکاران مجموعــه  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
ــورت  ــود و ص ــام وج ــا تم ــتان ب ــران و لرس ــرات ای مخاب
ــوزش  ــراغ آم ــتن چ ــه داش ــن نگ ــرای روش ــبانه روزی ب ش
ــد. ــالش کردن ــی ت ــازی و ارتباط ــای مج ــتر فض ــر بس ب

وی ادامــه داد: طبــق آمــار دریافتــی از اداره کل آمــوزش 
ــوزان  ــد دانش آم ــش از 83 درص ــتان، بی ــرورش لرس و پ
ــش از  ــاد و بی ــبکه ش ــتانی توانســتند در بســتر ش ــم اس ه
ــای شــبکه  ــر بســتر ســایر نرم افزاره ــم ب هفــت درصــد ه

ــد. ــتفاده کنن ــازی اس ــای مج ــازی از آموزش ه مج

و  پرورشــی  معــاون 
و  آمــوزش  فرهنگــی 
ــرورش لرســتان گفــت:  پ
دانش آمــوز  هــزار   110
در انتخابــات شــوراهای 
شــرکت  دانش آمــوزی 

کردنــد.
مؤمنــی  حجت الــه 
یکــی  کــرد:  اظهــار 
ســاحت های  از  دیگــر 
ســند تحــول بنیادیــن 
پــرورش،  و  آمــوزش 
ــناختی  ــا ش ــاحت زیب س
ــا  ــه ب ــت ک ــری اس و هن
موقعیــت  درک  هــدف 
خــود نســبت بــه محیــط 
پیرامــون و اتصــال بــه 
ــی،  ــال اله ــال و کم جم
ــی  ــراث فرهنگ ــظ می حف
و  اســتان  در  هنــری  و 
دریافــت شایســتگی هایی 

ــد مســئولیت پذیری،  مانن
آشــنایی  قانون مــداری، 
ــادی  ــا نه ــوزان ب دانش آم
ماننــد دولــت و نهادهــای 
قانونگــذاری،  و  مدنــی 
و  انتخابــات  در  حضــور 
گروه هــای  و  اجتمــاع 
ــن شــده  ــی تدوی اجتماع

ــت. اس
وی ادامــه داد: تاکنــون 
 110 حــوزه  ایــن  در 
در  دانش آمــوز  هــزار 
شــوراهای  انتخابــات 
مــا  دانش آمــوزی 

کردنــد. شــرکت 
اشــاره  بــا  مؤمنــی 
بــه ایــن کــه مــا 1۴ 
دانش آمــوزی  شــورای 
گانــه   ۲5 مناطــق  در 
پــرورش  و  آمــوزش 
ــح  ــم، تصری ــتان داری اس

کــرد: در نهایــت یــک 
دانش آمــوزی  مجلــس 
ــر  ــا مشــارکت 60 دخت ب
ــه  ــم ک ــر داری و 60 پس
مســائل  بــا  رابطــه  در 
آمــوزش  مبتالبــه 
اســتان  پــرورش  و 
مخاطــب  به عنــوان 
اصلــی نظــر می دهنــد 
ــک  ــده نزدی ــه در آین ک
ایــن مجلــس اســتانی 
تشــکیل خواهــد شــد.
و  پرورشــی  معــاون 
آمــوزش  فرهنگــی 
لرســتان  پــرورش  و 
قالــب  بیــان کــرد: در 
 ۴۷ ســاحت  ایــن 
در  دانش آمــوز  هــزار 
پیشــتازان  تشــکیالت 
کــه  هســتند  عضــو 
گروهــی  زندگــی 
تجربــه  را  اجتماعــی 

. کننــد
وی تصــرح کــرد: 160 
بســیج  در  نفــر  هــزار 
عضــو  دانش آمــوزی 
بــوده و همچنیــن 1000 
ــن  ــوزه انجم ــر در ح نف
دانش آمــوزان  اســالمی 
فعالیــت  حــال  در 

یســنا ا / . هستند

از  حفاظــت  مدیــرکل 
محیــط زیســت لرســتان با 
اشــاره بــه موضوع انباشــت 
ــم  ــراف و حری ــه در اط زبال
اســتان  ایــن  شــهرهای 
راســتا  ایــن  در  گفــت: 
ــهرداران  ــر از ش ــش نف ش
بــه مراجــع قضایــی معرفی 

شــده اند.
ــد  ــی بیرانون ــرداد فتح مه
در نشســت مجــازی بــا 
ــه  ــاره ب ــا اش ــگاران ب خبرن
ــه در  موضــوع انباشــت زبال
حریــم شــهرهای لرســتان 
اظهــار داشــت: کارگــروه 
ــن مرجــع  پســماند باالتری
سیاســت گــذاری در ارتباط 
بــا بحــث مدیریت پســماند 

در لرســتان اســت.
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ریاســت  بــه  کارگــروه 
معاونــت عمرانــی و دبیــری 
محیــط زیســت برگــزار 
ــات  ــزود: مصوب ــود اف می ش
ایــن کارگــروه بــرای همــه 
ــا  ــهرداری ها و دهیاری ه ش
در  و  اســت  االجــرا  الزم 
بــه  ســرپیچی  صــورت 
ــی  ــی معرف ــع قضائ مراج

می شــوند.
از  حفاظــت  مدیــرکل 
ــتان  ــت لرس ــط زیس محی
بیان داشــت: لرســتان دارای 
طــرح جامــع مدیریــت 
پســماند اســت و متأســفانه 

در عملیاتــی شــدن آن از 
ســوی شــهرداری ها ضعــف 

زیــادی وجــود دارد.
فتحــی بیرانونــد بــا تاکیــد 
ــون و  ــق قان ــر اینکــه طب ب
بــر اســاس طــرح مدیریــت 
ــط ۲0  ــع پســماند فق جام
درصــد از زباله هــا بایــد 
دفــن و مــا بقــی بایــد 
بازیافــت شــوند گفــت: 
متأســفانه ایــن امــر در 
لرســتان اجرایــی نمی شــود 
ــا  ــا ب ــاط م ــن ارتب و در ای
مواجــه  چالش هایــی 
هســتیم و بــا شــهرداری ها 
ــا پســماندهای  در رابطــه ب
شــهری مشــکالتی داریــم.

وی ادامــه داد: گزارش هــا 
در ایــن رابطــه بــا کارگــروه 
پســماند ارائــه می شــود 
ــن  ــه در ای ــهردارانی ک و ش
ــد  ــی کرده ان ــتا کوتاه راس
قــرار  برخــورد  مــورد 

می گیرنــد.

مدیــرکل حفاظت از محیط 
زیســت لرســتان با تاکید بر 
اینکــه تــا کنــون شــش نفر 
از شــهرداران لرســتان را بــه 
دلیل کوتاهی در پســماندها 
بــه مراجــع قضائــی معرفی 
کرده ایــم ادامــه داد: ایــن 
نظارت هــا همچنــان ادامــه 

دارد.
فتحــی بیرانونــد عنــوان 
کــرد: موضــوع ســاماندهی 
پســماندها در بســیاری از 
شــهرها تــا حــدودی مرتفع 
ــه  ــا رســیدن ب شــده امــا ت
شــرایط ایــده آل و اجرایــی 
ــک  ــات تفکی شــدن مصوب
انتقــال  مبــدأ،  از  زبالــه 
ــن  ــی دف ــا، چگونگ زباله ه
ــم  ــه داری ــت فاصل و بازیاف
از  بســیاری  متأســفانه  و 
بهانــه  بــه  شــهرداری ها 
ــات  ــه اقدام ــود بودج کمب
الزم را انجــام نمی دهنــد.

مشارکت 11۰ هزار نفری دانش آموزان در انتخابات 
شوراها

انباشت زباله در اطراف شهرها

استاندار لرســتان بر ضرورت 
تقویــت و حمایــت از تولید 
کنندگان لباس های محلی در 

استان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید 
موســی خادمی در حاشــیه 
جشنواره  چهارمین  از  بازدید 
مــد و لباس ایرانی اســالمی 

گفت: چهارمین جشنواره مد و لباس استان با 
حضور هنرمندان و فعاالن این عرصه در اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برگزار شد.

وی اظهار داشت: این جشنواره نشان از استعداد 
استان در زمینه مد و لباس دارد و هنرمندان 
هم استانی به خوبی توان خود را در بحث لباس 
با طراحی بومی محلی به نمایش گذاشته اند. 
استاندار لرستان با اشــاره به تأثیر نوآوری در 

توســعه و ترویــج فرهنگ 
اســتفاده از لباس ســنتی، 
لباس محلی  تصریح کــرد: 
لرســتان از لحاظ زیبایی و 
پوشش کامل است و قابلیت 
توســعه و ترویج در ســطح 

کشور را دارد.
خادمــی در ادامــه بیــان 
البســه  تولید کنندگان  داشــت: مجموعه 
محلی نیازمند تقویت و حمایت هســتند و 
دســتگاه های اجرایی مرتبــط با موضوع در 
این زمینه به هنرمنــدان این عرصه کمک 
کنند. وی افزود: بدیهی اســت برای توسعه 
مــد و لباس باید طراحی نویــن را به تولید 
وصل کرد و در نهایت شرایط را برای فروش 

تولیدات فراهم آورد.

ضرورت تقویت و حمایت از تولید کنندگان لباس های محلی 
در لرستان

علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
گفت:  لرســتان  پزشــکی 
در  انگلیســی  کرونــای 
و  خرم آبــاد  شــهرهای 
کوهدشــت ایــن اســتان 

گزارش شده است.
بــه گــزارش ویرنامــه به 
محمدرضا  مهــر،  از  نقــل 

اظهار  نیکبخــت در جمــع خبرنــگاران 
داشــت: متأســفانه دو روز پیش گزارشی 
از انستیتو پاســتور ارائه شد که دو نمونه 
از لرســتان و شهرســتان های خرم آباد و 
کوهدشــت ویروس موتاســیون یافته و یا 

انگلیســی  ویروس  همــان 
کرونا بود.

وی عنــوان کــرد: این امر 
یک زنگ خطر اســت چرا 
و  مبتالیــان  تعــداد  کــه 
بســتری های کرونا در حال 

افزایش است.
علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
خوزستان  وضعیت  گفت:  لرستان  پزشکی 
خراب اســت، ما هم با خوزســتان مرتبط 
هســتیم، مردم تحمل کنند و در دو هفته 
آینده به خوزســتان رفت و آمد نداشــته 

باشند.

امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
 3۴00 وصــول  از  لرســتان 
بانکی  معوقات  تومان  میلیارد 
در این استان خبر داد و گفت: 
این میزان نســبت به ســال 
درصدی   ۲66 رشــد  گذشته 

داشته است.
باقــری در جمع  اکبــر  علی 
خبرنگاران گفــت: کل عرصه 

استان لرستان ۲800 هزار هکتار بوده که 
قریــب ۲۲00 هزار هکتــار آن معادل ۷8 

درصد از اراضی استان؛ اراضی ملی است.
وی با بیان اینکه طی 11 ماهه سال جاری 
مســاحت ۷۴0 هزار هکتــار از این اراضی 
معادل ۴۲ درصد در نقشه کاداستر تثبیت 
شــد، تصریح کرد: طی همین مدت معادل 
8000 هکتــار از اراضی زراعی اســتان و 
قریب بــه ۲0 هزار هکتــار اراضی دولتی 
سایر دستگاه ها تثبیت مالکیت شده است.

مدیرکل ثبت اســناد و امالک لرستان در 
بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به 
وجود 103 دفاتر ازدواج و طالق که همگی 
به صورت برخط متصل به برنامه های ثبت 
هســتند، خاطرنشــان کرد: در این استان 

طــی 11 ماهــه ســال 
جــاری 13۷۷۷ واقعــه 
واقعــه   3۷۴۷ و  ازدواج 
طالق ثبت شده است که 
براین اساس نسبت تعداد 
ازدواج های  کل  به  طالق 
ثبت شــده ۲۷.۲ درصد 

است.
باقــری بــا اشــاره بــه 
اهمیت اجرای اســناد رسمی افزود: تعداد 
پرونده های تشــکیلی اجرای اسناد رسمی 
استان در 11 ماه سال جاری حدود 5680 
فقره بوده که نســبت به مدت مشــابه در 
ســال گذشــته 33 درصد رشــد را نشان 
می دهد و لرســتان از این جهت رتبه سوم 

را در کشور دارا است.
وی با بیان اینکه ۷6۲۲ فقره پرونده اجرای 
اسناد رســمی مختومه شده که نسبت به 
سال گذشــته 385 درصد رشد داشته ایم 
و رتبــه دوم را از آن خود کرده ایم، تصریح 
کرد: میــزان وصول معوقــات بانک ها در 
یازده ماهه ســال جاری 3. ۴00 میلیارد 
تومــان بوده کــه رشــد ۲66 درصدی را 

نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

وصول 3۴۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی در لرستان

دانشگاه  بهداشتی  معاون 
از  لرستان  پزشکی  علوم 
مشاهده دو مورد کرونای 
خبر  استان  در  انگلیسی 

داد.
کوشــکی  مریم  دکتــر 
مورد  دو  کــرد:  اظهــار 
در  انگلیســی  کرونــای 

خرم آبــاد  و  کوهدشــت  شهرســتان 
مشاهده شده است.

وی با تاکید بر رعایت فاصله اجتماعی 
و موازیــن بهداشــتی تصریــح کرد: 
خانواده ایــن افراد مبتال بــه کرونای 
انگلیسی تحت نظر و قرنطینه هستند 
و تســت کرونا از آنها گرفته می شود. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
لرستان در خصوص پارت سوم واکسن 
کرونــا در اســتان گفــت: 1065 دوز 
واکســن برای کادر بهداشت و درمان 
در معرض کرونا ویروس تزریق خواهد 

شد.
کوشــکی گفت: منتظر پــارت چهارم 
هدف  گروه های  امیدواریم  که  هستیم 
بیشــتری را شامل شــود. دبیر ستاد 
مبارزه با کرونا دانشــگاه علوم پزشکی 
لرســتان از ثبت 195 ابتالی جدید به 
کرونا و یک فوتی در این اســتان خبر 

داد.
مریم کوشــکی امروز جمعه در جمع 

به  اشــاره  با  خبرنگاران 
وضعیت لرستان به لحاظ 
بیمــاری کرونا،  شــیوع 
اظهار داشت: در مجموع 
۲۲6 هــزار و 66۲ نمونه 
ارسال  آزمایشــگاه ها  به 
شده اســت. وی با بیان 
اینکه جــواب ۲۲5 هزار 
و ۲۷۴ نمونه داده شــده است، عنوان 
کرد: تعــداد نمونه های مثبت کرونا در 
اســتان تا کنون 68 هزار و 36۴ مورد 

بوده است.
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی  معاون 
لرستان تعداد نمونه های منفی را 156 
هزار و 909 مورد بیــان کرد و گفت: 
در مجموع تــا کنون یک هزار و 351 
نفر به علــت ابتالی به این بیماری در 
اســتان جان خود را از دست داده اند. 
کوشــکی با اشاره به افزایش محسوس 
موارد ابتالء به کرونا در اســتان، گفت: 
رعایت پروتکل های بهداشتی همچنان 
مهم تریــن راه پیشــگیری از بیماری 

کرونا است.
و  مثبــت  بســتری های  تعــداد  وی 
مشــکوک کرونا در استان را 186 نفر 
عنوان کرد. بنابر ایــن گزارش، تعداد 
ابتالء به کرونا در استان تا روز گذشته 
68 هــزار و 169 مــورد و فوتی ها نیز 

هزار و 350 نفر بوده است.

مشاهده دو مورد کرونای انگلیسی در لرستان

انگلیسی در شهرهای خرم آباد و کوهدشت  کرونای 
گزارش شده است
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احداث بیش از 3۰ هزار متر مربع فضای آموزشــی در لرستان

مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس لرســتان از احــداث بیــش از 30 هــزار متــر مربــع فضــای آموزشــی در ایــن اســتان طــی امســال 
خبــر داد.

ــا رســانه ها اظهــار داشــت: تعــداد ۷3 فضــای آموزشــی در قالــب ۲۲6 کالس  ــژاد در گفــت و گــو ب ــگار مهــر، امیــر غفــوری ن ــه گــزارش خبرن ب
درس طــی امســال تحویــل آمــوزش و پــرورش اســتان داده ایــم. وی، زیربنــای ایــن فضاهــای آموزشــی را بیــش از 30 هــزار متــر مربــع عنــوان 

کــرد.
مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس لرســتان بــا بیــان اینکــه ۷۲ میلیــارد تومــان را بــرای احــداث ایــن فضاهــای آموزشــی در اســتان 
هزینــه کرده ایــم گفــت: از ایــن فضاهــای آموزشــی بیــش از پنــج هــزار و ۷00 دانــش آمــوز اســتفاده خواهنــد کــرد. غفــوری نــژاد بیــان داشــت: 

بــه صــورت میانگیــن مــا در ســال جــاری، هــر هفتــه بیــش از چهــار کالس درس احــداث کرده ایــم
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رأی ۵۷۴ پرونده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی 
کشاورزی اجرا نشده است

ــتان  ــاورزی لرس ــاد کش ــازمان جه ــی س ــور اراض ــر ام مدی
گفــت: رأی 5۷۴ پرونــده تغییــر کاربــری غیــر مجــاز اراضــی 

ــوز اجــرا نشــده اســت. ــن اســتان هن کشــاورزی ای
بــه گــزارش ویرنامــه بــه نقــل از مهــر، بهــرام میــر دریکونــد 
امــروز ســه شــنبه در همایــش محافظــان زمیــن گفــت: 5۷۴ 
ــازات  ــه مج ــت یافت ــده و قطعی ــف ش ــن تکلی ــده تعیی پرون
ــی  ــم قضائ ــن در محاک ــاز زمی ــای غیرمج ــر کاربری ه تغیی
ــی  ــا امــروز اجرای ــی ت ــه دالیل ــا ب اســتان وجــود دارد کــه بن

نشــده اســت.
در  دارد  وظیفــه  اراضــی  امــور  مدیریــت  افــزود:  وی 
ســریع ترین زمــان نســبت بــه تعییــن تکلیــف و اجــرای ایــن 

ــد. ــدام کن آرا اق
ــتان  ــاورزی لرس ــاد کش ــازمان جه ــی س ــور اراض ــر ام مدی
ــر  ــدون در نظ ــالع ب ــم اط ــراد ک ــی اف ــت: برخ ــار داش اظه
ــاورزی  ــی کش ــدوده اراض ــط در مح ــون و ضواب ــن قان گرفت
ــورت  ــه ص ــا را ب ــری زمین ه ــهرها کارب ــم ش ــژه حری ــه وی ب

غیرمجــاز تغییــر می دهنــد.
ــر  ــل از ه ــد قب ــهروندان بای ــرد: ش ــح ک ــد تصری میردریکون
ــن  ــه در اراضــی کشــاورزی و هــر اقدامــی در ای ــه معامل گون
و در صــورت  انجــام دهنــد  را  اســتعالم الزم  زمین هــا، 
مشــاهده تغییــرات غیــر مجــاز کاربــری، مراتــب را از طریــق 

ــد. ــانی کنن ــالع رس ــامانه 131 اط س

پیوند اعضای بدن ۲۴ نفر مرگ مغزی 
در لرستان

مســئول واحــد پیونــد عضــو دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان 
از پیونــد اعضــای بــدن ۲۴ نفــر مــرگ مغــزی در اســتان خبر 

داد.
ــته  ــال گذش ــه دوم س ــرد: از نیم ــار ک ــی اظه ــه امان فاطم
تاکنــون خانــواده ۲۴ نفــر مــرگ مغــزی در اســتان بــا پیونــد 

ــد. ــت کرده ان ــا موافق اعض
ــک  ــاعت ی ــر دو س ــار، ه ــاس آم ــر اس ــد: ب ــادآور ش وی ی
ــد و  ــت می ده ــود را از دس ــان خ ــو، ج ــد عض ــد پیون نیازمن
ــد عضــو نجــات  در هــر 1۲ ســاعت یــک نفــر نیازمنــد پیون

پیــدا می کنــد.
امانــی گفــت: کلیــه از اصلی تریــن اعضــای بیمــاران اســت بــه 
طــوری کــه بیــش از 600 بیمــار دیالیــزی اســتان همچنــان 
چشــم بــه راه پیونــد اعضــا هســتند و در هفتــه چهــار روز و 
هــر بــار ســه تــا چهــار ســاعت را بــرای دیالیــز می گذراننــد. 
مســئول واحــد پیونــد عضــو دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان 
بیــان کــرد: امســال شــش پیونــد عضــو در اســتان انجام شــده 

اســت.
ــر  ــه طــور معمــول هشــت ارگان ه ــرد: ب وی خاطرنشــان ک
ــن  ــه ای ــت ک ــد اس ــل پیون ــزی قاب ــرگ مغ ــار م ــرد دچ ف
ــا احتســاب بافــت و نســوج بیشــتر  رقــم در برخــی مــوارد ب
ــان  ــا همچن ــی خانواده ه ــری از برخ ــا رضایت گی ــود ام می ش
ــت و  ــخت اس ــد س ــه دارن ــی ک ــرایط خاص ــل ش ــه دلی ب
اعضایــی کــه می توانــد جــان بیمارانــی را نجــات دهــد، دفــن 

می شوند./ایســنا

معارضین باعث کندی پروژه های 
شرکت گاز

ــی  ــن محل ــت: معارضی ــتان گف ــرکت گاز لرس ــل ش مدیرعام
ــوند. ــا می ش ــرای پروژه ه ــان اج ــدن زم ــی ش ــث طوالن باع

ــودرزی  ــرم گ ــنا، ک ــل از ایس ــه نق ــه ب ــزارش ویرنام ــه گ ب
ــور  ــط مح ــانی خ ــع گاز رس ــع موان ــری رف ــه پیگی در جلس
ــزار  ــداری کوهدشــت برگ ــه در فرمان ــه ک ــناموند- افرین خوش
شــد، اظهــار کــرد: از مســئوالن ایــن شهرســتان در خصــوص 
ــتان  ــوان شهرس ــه عن ــت ب ــی کوهدش ــرای معرف ــکاری ب هم
ســبز و همــکاری در اجــرای خــط تغذیــه محــور افرینــه کــه 
پنــج روســتا از کوهدشــت و بیــش از ۲0 روســتا در پلدختــر را 

ــم. ــی می کن ــکر و قدردان ــرد، تش ــد ک گازدار خواه
ــک  ــور نزدی ــه مذک ــر خــط تغذی ــه داد: از ۲8 کیلومت وی ادام
ــع  ــع موان ــورت رف ــده و در ص ــرا ش ــر آن اج ــه ۲۷ کیلومت ب
ــروژه  ــه زودی پ ــه، ب ــار قلع ــد و چه ــتاهای قرعلیون در روس
ــید. ــد رس ــام خواه ــه اتم ــه ب ــتان افرین ــه دهس ــانی ب گازرس
ــر اتمــام  ــر عــزم راســخ ایــن شــرکت ب ــا تاکیــد ب گــودرزی ب
ــی  ــرد: موانع ــح ک ــتان تصری ــتاهای اس ــه روس ــانی ب گازرس
ــان  ــدن زم ــی ش ــث طوالن ــی باع ــن محل ــه معارضی از جمل
اجــرای پروژه هــا و تأخیــر در خدمات رســانی بــه مــردم 
ــت:  ــتان گف ــرکت گاز لرس ــل ش ــود. مدیرعام ــتان می ش اس
مجاوریــن و همســایگان خطــوط لولــه و تاسیســات گاز جــزو 
ذی نفعــان ایــن شــرکت هســتند و موظفیــم منطبــق بــر قانون 
و همینطــور مســئولیت های اجتماعــی حــق و حقــوق آنهــا را 

ــم. ــالً پرداخــت کنی کام
وی افــزود: متاســفانه اجــرای پــروژه گازرســانی بــه روســتاهای 
ــودار پلدختــر  ــه افرینــه- زی محــور خوشــناموند کوهدشــت ب
بــه علــت وجــود معارضیــن محلــی بــا مشــکالتی همــراه بــوده 
کــه بــا همدلــی ایجــاد شــده در حــال مرتفــع شــدن اســت. 
ــا  ــه ب ــودرزی ضمــن تشــکر از همــه مســئوالن اســتانی ک گ
همــکاری ســازنده موجــب رقــم زدن ســال خوبــی در زمینــه 
توســعه گازرســانی بــه شــهرها، روســتاها و صنایــع در ســطح 
ــرای  ــوب ب ــد مطل ــن رون ــه ای اســتان شــده اند، خواســتار ادام

ایجــاد اســتانی ســبز از حیــث گازرســانی شــد.

»بهزاد منصوری« به عنوان رئیس 
سازمان صمت لرستان منصوب شد

طــی حکمــی از ســوی وزیــر، »بهــزاد منصــوری« بــه عنــوان 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت لرســتان منصــوب 

. شد
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، طــی حکمــی از ســوی 
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــا رزم حســینی« وزی »علیرض
ــت،  ــازمان صنع ــس س ــوان رئی ــه عن ــوری« ب ــزاد منص »به

ــد. ــوب ش ــتان منص ــارت لرس ــدن و تج مع
پیــش از ایــن »بختیــار رازانــی« از ۲8 آبــان مــاه امســال بــه 
ــد،  ــی ش ــتان معرف ــت لرس ــازمان صم ــوان سرپرســت س عن
قبــل از وی هــم »محمدرضــا صفــی خانــی« بــه مــدت حدود 
ــر ایــن  ــود. بنــا ب ــه کار ب 6 ســال در ایــن ســمت مشــغول ب
گــزارش، »بهــزاد منصــوری« مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امور 

اقتصــادی لرســتان بــوده اســت.

خبرخبـــرخبر

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــاد  ــی اقتص ــالب یعن ــت: گام دوم انق گف
ــالب  ــول انق ــاس اص ــگ را براس و فرهن

پایه ریــزی کنیــم.
رضایــی  محســن  پاســدار  سرلشــکر 
در جمــع مــردم بروجــرد در مســجد 
حضــرت ولیعصــر، اظهــار کــرد: دو ســال 
از گام دوم انقــالب گذشــته و اولیــن 
مســئله ایــن اســت کــه نگاهــی بــه گام 
ــن کار  ــه مهمتری ــیم ک ــته باش اول داش
ــر  ــت و اگ ــالب چیس ــرای گام دوم انق ب
آسیب شناســی نکنیــم ممکــن اســت بــا 
ــالب  ــتباهات وارد گام دوم انق ــان اش هم

ــویم. ش
وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای گام 
ــرد: در گام اول  ــح ک ــالب، تصری اول انق
ــتیم  ــی داش ــتاوردهای بزرگ ــالب دس انق
ایــن  بــه  دوم  گام  در  رهبــری  کــه 
ــزرگ  ــارات ب ــوان افتخ ــتاوردها به عن دس
نــام بــرد، پیــروزی انقــالب و اینکــه 
دیــن و مــردم را امــام )ره( وارد سیاســت 
ــه  ــت رفت ــدار از دس ــی اقت ــرد و بازیاب ک
ایــران طــی ۲00 ســال از مهمتریــن 
دســتاوردها بــود به طوری کــه در ایــن 
۲00 ســال جنگ هایــی رخ داد کــه ایران 
ــی از  ــدازه نصف ــه ان ــورد و ب ــت خ شکس
ــرن از کشــور  ــی دو ق ــرزمین ط ــن س ای
ــدام  ــالمی ص ــالب اس ــد، در انق ــدا ش ج
ــن  ــتیبانی چندی ــا پش ــی ب ــش بعث و ارت
ــا  ــد ام ــه کردن ــران حمل ــه ای ــور ب کش
ایســتادگی ملــت ایــران ســبب شــد هیچ 

ــد. ــی نکردن غلط
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــالب،  ــروزی انق ــا پی ــرد: ب خاطرنشــان ک
ــت و  ــز برداش ــاره خی ــران دوب ــدار ای اقت
ــک  ــروز موش ــه ام ــیدم ک ــی رس به جای
آمریــکا را نشــانه می گیریــم و بــا موشــک 
بــه قلــب قــدرت بــزرگ بین المللــی 

می زنیــم.
رضایــی اضافــه کــرد: یــک نظام سیاســی 
بــه نــام جمهــوری اســالمی ایــران ایجــاد 

ــدار و امنیــت  شــد و از طــرف دیگــر اقت
بازگشــت امــا مســئله ایــن اســت کــه در 
کنــار عظمت هــا، مشــکالتی هــم وجــود 
داشــته اســت و بایــد تــالش کــرد تــا در 
ــود،  ــرار نش ــکالت تک ــن مش گام دوم ای
ــاد،  ــگ و اقتص ــال ها در فرهن ــن س در ای
نتوانســتند  مجلس هــا  و  دولت هــا 
را  فرهنگــی  و  اقتصــاد  آرمان هــای 
تحقــق ببخشــند، کولــه بــاری از کارهای 
فرهنگــی و اقتصــادی بــه گام دوم منتقل 

شــده اســت.
وی بیــان کــرد: در دهــه پنجــم انقــالب، 
دو کار ســنگین داریــم یکــی سالم ســازی 
آینــده،  پایه ریــزی  دوم  و  گذشــته 
ــت  ــاوت اس ــالب متف ــم انق ــه پنج ده
ــت و در  ــالب اس ــه اول انق ــبیه ده و ش
هشــت ســال آینــده شــرایط مهمــی در 
ــیاری  ــا بس ــت ام ــم داش ــش خواهی پی
ــران  ــد ای ــر می کنن ــا فک ــمنان م از دش
ــا  ــا ب ــود و ی ــلیم می ش ــاد تس در اقتص
ــده از  ــل آین ــا نس ــمندان و ی ــرور دانش ت
ارزش هــا فاصلــه گرفتــه درحالی کــه مــا 
وارد شــرایطی شــدیم کــه بــا ایســتادگی 

دشــمن را مأیــوس می کنیــم.
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ادامــه داد: در زمــان امــام )ره( لبیــک 
ــم و  ــدا کردی ــدی پی ــم و روح جدی گفتی
ــاره  ــس دوب ــه نف ــاد ب ــاوری و اعتم خودب
ــد  برگشــت، در گام دوم انقــالب هــم بای
بــه رهبــری لبیــک گفــت تــا فرهنــگ و 

اقتصــاد را بســازیم.
ــورس،  ــرایط ب ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب رضای
ــی در  ــال 98 اتفاق ــاه س ــزود: در مهرم اف
بــورس شــروع شــد کــه افــرادی ناآگاهانه 
دنبــال ایــن حرکــت راه افتادنــد و مــردم 
را در ایــن مســیر کشــیدند، عــده ای 
ــد کــه وقتــی  ســپرده های خــود را آوردن
دیدنــد ارزش ســهام بــاال مــی رود ســهام 
ــد و  ــرکت ها خریدن ــات و ش از کارخانج
ارزش از 100 هــزار بــه 500 هــزار رســید 
و ارزش آن هــا پنــج برابــر شــد و عــده ای 
از قشــر متوســط هــم وارد بــورس شــدند 
ــت  ــش یاف ــم افزای ــهام بازه ــت س و قیم
ــد و  ــم آمدن ــروم ه ــر مح ــی قش و حت
ارزش بــه ۲0 برابــر رســید امــا در میــان 
ــد سهامشــان را ریختنــد و  عــده ای آمدن

ارزش کاهــش یافــت، در شــرایط تحریــم 
اقتصــادی بایــد چنیــن اتفاقــی رخ دهد؟
وی اظهــار کــرد: در شــرایطی کــه نفــت 
ــل  ــد در داخ ــول نمی دهن ــم و پ فروختی
هــم بایــد چنیــن اتفاقــی رخ دهــد؟ 
بازیگــران  نفوذی هــا و رانت خــواران و 
سیاســی هســتند و ایــن بایــد پاکســازی 
شــود و اقتصــاد بایــد روی ریــل خــودش 

ــردد. برگ
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــی  ــالب یعن ــرد: گام دوم انق ــح ک تصری
ــول  ــاس اص ــگ را براس ــاد و فرهن اقتص
ــد  ــردم بای ــم و م ــزی کنی انقــالب پایه ری
وارد اقتصــاد شــوند، نظــام بانکــداری مــا 
اســالمی نیســت و بایــد اســالمی و ایرانی 

شــود، دیــن بایــد وارد فرهنــگ شــود.
رضایــی وی بــا اشــاره بــه انتخابــات 
گام  دولــت  اولیــن  رو گفــت:  پیــش 
دوم انقــالب در ســال 1۴00 انتخــاب 
ــد متفــاوت باشــد، دولــت  می شــود و بای
ــرس  ــوی و نت ــد، ق ــد کارآم ــده بای آین
باشــد و مســئولیت پذیر باشــد، بایــد 

ــد. ــخگو باش پاس
اول  دهــه  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــم،  ــم بودی ــار ه ــا کن ــه م ــالب هم انق
نمی توانــد  قبــل  دولت هــای  تکــرار 
دولــت گام دوم انقــالب باشــد و بایــد 
ــه را  ــورس و یاران ــک، ارز، ب ــاد و بان اقتص
ــام )ره(  ــدار ام ــر اقت ــود و اگ ــه ش متوج
و رهبــری نبــود کشــور را از دســت 
ــوری  ــه سلحش ــر روحی ــم، اگ داده بودی
رزمنــدگان نبــود نمی شــد در دفــاع 
ــت  ــروری اس ــد و ض ــروز ش ــدس پی مق
دولــت مردانــه مســئولیت قبــول کنــد و 

ــد. ــده بده ــعار و وع ــد ش نبای
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــت  ــه معیش ــیدگی ب ــه رس ــاره ب ــا اش ب
بازنشســتگان و  افــزود:  بازنشســتگان، 
ــدرت خریدشــان کــم شــده،  معلمــان ق
ــرد. ــیدگی ک ــان رس ــه شرایطش ــد ب بای

پیشنهاد محسن رضایی برای گام دوم انقالب

و  مردم سلســله  نماینــده 
دلفــان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: فرش دستباف 
بازار اصلی خود را از دســت 

داده است.
در  ابراهیمی  یحیــی  دکتر 
اظهار  ایســنا  با  گفت وگــو 
کرد: در کشور متاسفانه هنر 
فاخر ایرانی خود را فراموش 

کردیم و این دلیلی ندارد جز اینکه کیفیت و 
دستمزدها کاهش یافته است.

وی ادامه داد: این درحالیست که باید برای 
رســیدن به رونق اقتصادی باید بر اســاس 
داشــته های خود اقدام کنیم. نماینده مردم 
سلســله و دلفان در مجلس شورای اسالمی 
بــا بیان اینکه چنانچه بــازار فرش ایران در 
ســال های گذشــته با امروز مقایســه شود 
خواهیم دید که فرش دســتباف بازار اصلی 
خود را از دســت داده است، اضافه کرد: این 
مهم بخاطر پایین آمــدن کیفیت ها و نبود 

نوآوری و به روز کردن نقش نگارهاست.
ابراهیمی افزود: انتظــار می رود فعالین این 
عرصه علمی تر و با صرف وقت بیشــتر و با 

اســتفاده از طراحــان قوی 
اســتفاده شــود و حقوق و 
دستمزد بافندگان به شکلی 
منصفانــه ای دیــده شــود. 
نماینده مردم سلسله و دلفان 
در مجلس شــورای اسالمی 
در خصوص فرش دســتباف 
لری گفت: قباًل جایگاه خیلی 
خوبی داشــت امــا در حال 

حاضر رونق آنچنانی ندارد.
وی ادامــه داد: یکی از مشــکالت اساســی 
لرستان و به ویژه در شهرستان های سلسله و 
دلفان این است که بسیاری از نیروی انسانی 
دور میدانی جمع می شوند و چنانچه کسی از 
آنها بخواهد برایش کارگری کنند و بصورت 

روز مزد به این کار مبادرت کنند.
ابراهیمی با اشــاره به اینکه فرمانداری ها و 
مسئولین ذیربط می تواند با آموزش این افراد 
از ظرفیت آنها در مشــاغل خانگی استفاده 
کنند تا در تولید صنایع دستی به ویژه فرش 
مؤثر باشــند، بیان کرد: با انجام این کار هم 
می توان آنان ساماندهی کرده و هم فرهنگ 
غنی لری در تقویت صنایع دستی احیا شود.

فرش دستباف بازار اصلی خود را از دست داده است

محرابی  محمد  مشــکالت 
در  لرســتانی  فرنگــی کار 
فدراســیون کشــتی  محل 
مــورد پیگیری و بررســی 

گرفت. قرار 
به گــزارش ویرنامه به نقل 
از ایســنا، در ابتــدای این 
رئیس  دبیر  علیرضا  نشست 
ضمن  کشــتی،  فدراسیون 

مخالفــت با انتشــار برخــی کلیپ ها در 
فضــای مجازی گفت: جامعــه از خانواده 
کشتی و کشتی گیر انتظار معرفت و مرام 
پهلوانی دارد و کشــتی ما امروز نیازمند 
قهرمانانــی از جنس پوریاولی و غالم رضا 

است. تختی 
وی ادامه داد: نباید در مقابل مشکالت و 
ســختی ها کم آورد و انتشار این کلیپ ها 
به چهره ورزش اول کشور در نگاه جامعه 
به همراه  منفــی  تبعات  و  ضربه می زنــد 
دارد و باید با رســیدگی صحیح و به موقع 
جلوِی این رفتار اشتباه را گرفت و کاماًل 
بــا انتشــار این گونه کلیپ هــا در فضای 

مخالفم! مجازی 
توجه  با  کرد:  تأکید  دبیر   
محمد  خاص  شــرایط  به 
رفع  دنبــال  به  محرابــی 
مشــکالت این عضو جوان 
از خانواده کشــتی هستم 
و امیــدوارم شــرایطی به 
وجود آید کــه این جوان 
به  دوباره  بتواند  مســتعد 
سیدنی  المپیک  برگردد. طالیی  کشــتی 
یــادآور شــد: بســیاری از قهرمانــان و 
انســان های موفق از دل مشــکالت رشد 
کردن و کشــتی نیز ورزش قشــر ضعیف 

است. جامعه 
مگــر کم کشــتی گیر  یادآور شــد:  وی 
موفق و مفیــد در اجتماع داریم؟ عباس 
جدیدی، علیرضا حیدری، رســول و امیر 
خادم، حمید ســوریان، علیرضا رضایی و 
بســیاری دیگر از قهرمانان بزرگ کشتی 
می تواننــد هر کــدام به تنهایــی الگوی 

باشند. ایرانی  برای جوانان  خوبی 

ســد  گفت:  لرســتان  شــیالت  مدیرکل 
پنــج هزار تن  »ســیمره« ظرفیت حدود 
تولید انواع ماهیان گــرم آبی و خاویاری 

را دارد.
کیارش بیرانوند در گفت و گو با رســانه ها 
اظهار داشت: شیالت لرستان این آمادگی 
را دارد که به متقاضیان پرورش ماهی در 

قفس مجوزهای الزم را ارائه دهد.
وی عنوان کرد: همچنین تسهیالت ارزان 
قیمــت در اختیار این متقاضیان قرار داده 
می شود. مدیرکل شیالت لرستان با اشاره 

به اعالم آمادگی یک ســرمایه گذار برای 
پرورش ماهی در قفس در ســد »سیمره« 
کوهدشــت ادامه داد: در این راستا برای 
این ســرمایه گــذار مجوز دو هــزار تن 
پــرورش ماهــی در قفــس و همچنیــن 
500 تن پــرورش ماهیان گله ای را صادر 

کرده ایم.
بیرانوند بیان داشت: سد »سیمره« ظرفیت 
حــدود پنج هزار تن تولیــد انواع ماهیان 

گرم آبی و خاویاری را دارد.

مدیــرکل کمیته امداد امام 
خمینــی )ره( لرســتان از 
میلیــارد   11 جمــع آوری 
این  مردمــی  کمک هــای 
نیکوکاری  جشن  به  استان 

خبر داد.
محمدی فارســانی  جاســم 
گفت: در سال جاری 9300 
فقره تســهیالت کارگشایی 

در سرفصل های مسکن، کارگشایی درمان، 
آزادی زندانیان غیر عمد و... به نیازمندان 

پرداخت شده است.
وی به خدمات ارائه شده در بخش مسکن 
اشاره کرد و افزود: 513۴ مورد در ساخت، 
تعمیرات ســاختمان، آشــپزخانه، ساخت 
حمام و ســرویس بهداشتی بوده است که 
در هفتــه نیکوکاری بیــش از 100 واحد 

دیگر آماده بهره برداری است.
محمدی فارســانی اضافــه کرد: بــا توجه 
بــه منویات رئیــس کمیته امــداد ایجاد 

اشــتغال پایدار و باثبات با 
بهره گیری از راهبران شغلی 
از برنامه های این نهاد است 
ابتدای ســال جاری  از  که 
تاکنون ۷500 شــغل برای 
شــده  ایجاد  مددجویــان 

است.
مدیــرکل کمیتــه امــداد 
امام خمینی )ره( لرســتان 
همچنین بــه طرح »مؤاســات و همدلی« 
و »کمــک مؤمنانه« اشــاره کــرد و گفت: 
همچنین در ســال جاری ۷۲5 هزار پرس 
غذای گرم و ۲3۲ هزار بســته مواد غذایی 
به ارزش 8۷ میلیارد تومان بین نیازمندان 

توزیع شده است.
وی با اشــاره به هفته احسان و نیکوکاری 
که هر ســال در آســتانه عید نوروز برگزار 
می شــود، بیان کرد: خیریــن و نیکوکاران 
لرســتانی 11 میلیــارد تومان به جشــن 

نیکوکاری کمک کرده اند./ایسنا

و بزرگســاالن ایــران در 
ماده 800 متر مدعی شد 
المپیک  سهمیه  می تواند 

۲0۲۴ را کسب کند.
به  ویرنامه  گــزارش  بــه 
تکتــم  ایســنا،  از  نقــل 
کرد:  اظهار  دســتاربندان 
مســابقات  در  چنــد  هر 

داخل سالن قهرمانی باشگاه های کشور اول 
شــدم اما به لحاظ رکوردی انتظار بیشتری 
از خودم داشــتم و می توانستم رکورد ایران 

را ارتقاء دهم.
وی تصریح کرد: مینا پورســیفی رکورددار 
داخل سالن کشــورمان است اما در فضای 
باز، خودم رکورددار هســتم. دســتاربندان 
اضافه کرد: امیــدوارم در آغاز فصل بتوانم 
در فضای باز رکورد ایران که دســت خودم 
است را ارتقاء دهم و با توجه به تمرین هایی 
که دارم خیلی به این کار خوشبین هستم.

دونده تیم پلیمر خلیج فارس 
خرم آباد با بیــان اینکه فاصله 
زیادی با رکورد آســیا ندارم، 
اضافه کرد: برای کسب ورودی 
المپیک ۲0۲۴ تالش می کنم 
و ایــن ظرفیــت را در خودم 
می بینــم کــه به ایــن هدف 
برسم. وی با اشــاره به اینکه 
رقابت های بین المللی به سبب شیوع کرونا 
لغو شده است، اضافه کرد: سال آینده قرار 
است رقابت های بین المللی در مشهد برگزار 
شــود که فکر کنم فقط برای آقایان است و 
امیدوارم بخش بانوان نیز در آن لحاظ شود.
دســتاربندان گفــت: از دکتــر رحمتــی 
مدیرعامل شــرکت پلیمــر خلیج فارس و 
مســئوالن این باشــگاه برای دلگرمی هایی 
که به ما می دهند تشکر می کنم و امیدوارم 
با کمک مربی ام حمیده جوان گوشــه ای از 

زحمات آنان را جبران کنم.

دبیر: به دنبال رفع مشکل محرابی هستم تا به کشتی برگردد

کمک 11 میلیارد تومانی لرستانی ها به جشن نیکوکاری

هدفم المپیک ۲۰۲۴ است
بانوی رکورددار جوانان

۵ هزار تن ماهیان گرم آبی و خاویاری  ظرفیت تولید 
در سد »سیمره«

تاالب هــای  نوشــت؛  مهــر 
ــی  ــدان خوب ــتان روزگار چن لرس
و  کاربری هــا  تغییــر  نــدارد، 
از  احــداث زهکش هــا موجــب 
ــی از  ــش اعظم ــن بخ ــن رفت بی

ــت. ــده اس ــا ش آنه
حیــات در روی زمیــن وابســته 
تاالب هــا،  و  اســت  آب  بــه 
ــت کره  ــی زيس ــريان های حیات ش
ــن  ــوند، همچنی ــوب می ش محس
ــن  ــر تولیدتري ــز پ ــا ج تاالب ه
هســتند  طبیعــی  محیط هــای 
ــق دارای  ــن مناط ــه اي به طوری ک
ــی ازجمله  ــد اقتصــادی فراوان فواي
شــیالتی،  محصــوالت  تولیــد 
ــق  ــرای مناط ــطح آب ب ــظ س حف
کشــاورزی، تولیــد چــوب، ذخیــره 
ــی و  ــای طبیع ــش بالي آب و کاه

به ويــژه ســیالب هســتند.
تثبیــت خطــوط ســاحلی، از بیــن 
ــه آب،  ــد و تصفی ــواد زائ ــن م رفت
چشــم اندازهای  از  برخــورداری 
ــتر  ــاد بس ــی و ايج ــای طبیع زيب
مناســب بــرای حیــات بســیاری از 
ــی از  ــوری و گیاه ــای جان گونه ه
ــا  ــمند تاالب ه ــای ارزش ويژگی ه

ــتند. هس

***همــه مصائــب تاالب هــای 
ــتان لرس

ایــن در حالــی اســت کــه تاالب هــا 
ــتگاه ها  ــونده ترین زیس ــد ش ــزو تهدی ج
ــن موضــوع  ــد کــه ای ــه شــمار می رون ب
به طــور عمــده ناشــی از خشــکاندن 
آلودگــی  ایجــاد  کاربــری،  تغییــر  و 
گونه هــای  از  بی رویــه  برداشــت  و 

تاالب هاســت. زیســتی 
ــاورزی،  ــرای کش ــاالب ب ــارف آب ت مص
ــواد  ــاورزی و م ــموم کش ــدن س وارد ش
خشک ســالی،  تاالب هــا،  بــه  زائــد 
ــای  ــه و فعالیت ه ــد و شــکار بی روی صی
کشــاورزی در حریــم تاالب هــا از دیگــر 
ــن  ــودی ای ــی هســتند کــه در ناب عوامل
تأثیــر  کم نظیــر  اکوسیســتم های 

ــد. دارن

اراضــی  کــه  ***تاالب هايــی 
کشــاورزی شــدند

مدیــرکل  بیرانونــد  فتحــی  مهــرداد 
ــتان  ــت لرس ــط زیس ــت از محی حفاظ
در ایــن رابطــه اظهــار داشــت: موضــوع 
اهمیت تریــن  بــا  از  یکــی  تاالب هــا 
مباحثــی اســت کــه در دســتور کار 
ــت  ــط زیس ــت از محی ــازمان حفاظ س
اســت و بــا توجــه بــه اینکــه مهم تریــن 
تاالب هــای کوهســتانی غــرب کشــور در 
لرســتان قــرار دارنــد، اســتان اقداماتی را 
ــا در دســتور کار  ــای تاالب ه ــرای احی ب

ــت. ــرار داده اس ق
در  متأســفانه  کــرد:  عنــوان  وی 
دهه هــای 60 و ۷0 و بــا توجــه بــه 
زمــان  آن  در  کــه  خاصــی  شــرایط 
از  زیــادی  بخــش  شــده،  ایجــاد 
تاالب هــای لرســتان تغییــر کاربــری 
ــه  ــی ب ــت تاالب ــد و از وضعی ــدا کردن پی
شــدند. تبدیــل  کشــاورزی  اراضــی 

***تاالب هايی که آب رفتند!
ــت  ــط زیس ــت از محی ــرکل حفاظ مدی
خــود  ســخنان  ادامــه  در  لرســتان 
ــه داالن«  ــاالب »بیش ــه ت ــاره ب ــا اش ب
ــن  ــان داشــت: مســاحت ای بروجــرد بی
تــاالب در آن زمــان حــدود 913 هکتــار 
بــوده کــه متأســفانه االن بــه 80 هکتــار 

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
ــن  ــه داد: همچنی ــد ادام ــی بیرانون فتح
ــار  ــاالب »تنــور در« دورود هــزار هکت ت
بــوده کــه االن بــه 1۲6 هکتــار کاهــش 

پیــدا کــرده اســت.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تــاالب 
»گــوری بلمــک« پلدختــر افــزود: ایــن 
تــاالب هــم زمانــی 600 هکتــار بــوده و 
االن بیــن 50 تــا 11۴ هکتــار متناســب 

ــا شــرایط آبــی در نوســان اســت. ب

کشــاورزی  ســند  ***صــدور 
بــرای تــاالب!

ــت  ــط زیس ــت از محی ــرکل حفاظ مدی
ــر اینکــه یکــی از  ــد ب ــا تاکی لرســتان ب
ــن  ــای ای ــث احی ــا بح ــای م دغدغه ه
تاالب هــا اســت گفــت: در مجمــوع 
تــاالب در ســطح کشــور  حــدود 9 
مدیریــت  طــرح  اجــرای  مشــمول 
ــای  ــا پیگیری ه ــدند، ب ــوم ش ــت ب زیس
ــاالب  ــتیم ت ــا توانس ــه م ــورت گرفت ص
»بیشــه داالن« بروجــرد و همچنیــن 
ــن  ــمول ای ــر را مش ــای پلدخت تاالب ه

ــم. ــرح کنی ط
ــای  ــه داد: کاره ــد ادام ــی بیرانون فتح
مطالعاتــی در ایــن رابطــه انجــام شــده 
و در حــال حاضــر در فــاز اجرایــی 
ایــن امــر هســتیم. وی بــا بیــان اینکــه 

ــده  ــر عه ــاالب ب ــای ت ــی از احی بخش
ــن  ــه ای ــط زیســت اســت چــرا ک محی
امــر یــک موضــوع چنــد وجهــی اســت 
عنــوان کــرد: وظیفــه ای کــه بــر عهــده 
ــی و  ــوده بحــث کارهــای مطالعات ــا ب م

ــی اســت. ــع محل ــوزش جوام آم
محیــط  از  حفاظــت  مدیــرکل 
کــرد:  تاکیــد  لرســتان  زیســت 
از تاالب هــا کــه  متأســفانه بخشــی 
ــی  ــه اراض ــه و ب ــری یافت ــر کارب تغیی
تبدیــل شــده اند، ســند  کشــاورزی 
ــرای  ــت ب ــاورزی و مالکی ــی کش اراض
کشــاورزان در ایــن رابطــه صــادر شــده 

اســت.

***دو راه حــل بــرای احیــای 
تاالب هــا

متأســفانه  افــزود:  بیرانونــد  فتحــی 
ــر موجــب شــده کــه کشــاورز  ــن ام ای
حــق مالکیــت داشــته باشــد و در ایــن 
راســتا بایــد دو اقــدام انجــام شــود، یــا 
ــه اختصــاص  بایــد اعتباراتــی کالنــی ب
ــاورزی را  ــی کش ــا اراض ــد ت ــدا کن پی
ــی  ــی تاالب ــه اراض ــا را ب ــم و آنه بخری
ــب  ــه در قال ــا اینک ــم و ی ــل کنی تبدی
بــا  بتوانیــم  مشــارکتی  کار  یــک 
ــان  ــی و ذی نفع ــع محل ــک جوام کم
اراضــی کشــاورزی بــه محیــط زیســت 
ــک  ــب ی ــا در قال ــوند و م ــه« ش »حب
کار مشــارکتی منفعــت جوامــع محلــی 
ــمی،  ــای اکوتوریس ــرای بحث ه ــا اج ب
انجــام  و…  پرنــده  گیــری،  ماهــی 

ــم. دهی
وی تصریــح کــرد: خوشــبختانه تعــداد 
ــه در  ــی ک ــا آگاه ــردم ب ــادی از م زی
ــی  ــد آمادگ ــدا کرده ان ــه پی ــن رابط ای
الزم را بــرای همــکاری دارنــد، امــا 
از  کمــی  بســیار  تعــداد  متأســفانه 
ــد  ــت می کنن ــاًل مقاوم ــاورزان فع کش
کارهــای  مــا  راســتا  ایــن  در  کــه 
علمــی، فنــی و مشــاوره ای خــود را 
بــا  امیدواریــم  و  می دهیــم  انجــام 
ــن کشــاورزان، بحــث  راضــی شــدن ای
ــک«  ــوری بلم ــای »گ ــای تاالب ه احی
کار  دســتور  در  را  داالن«  »بیشــه  و 

ــم. ــرار دهی ــود ق خ

مرگ تدریجی تاالب های لرستان
 صدور سند کشاورزی برای تاالب!

اجرای 3۰۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری

ــرای 300  ــتان از اج ــزداری لرس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــر داد. ــتان خب ــزداری در اس ــات آبخی ــار عملی ــزار هکت ه

بــه گــزارش ویرنامــه بــه نقــل از ایســنا، شــیرزاد نجفــی 15 اســفند 
مــاه در مراســم روز درختــکاری ضمــن تبریــک هفتــه منابــع 
ــام  ــای انج ــا و فعالیت ه ــی از کاره ــزارش کامل ــه گ ــی و ارائ طبیع
شــده، اظهــار کــرد: در هفتــه منابــع طبیعــی ۴5 پــروژه آبخیــزداری 

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــان ب ــارد توم ــار ۴0 میلی ــا اعتب ب
ــز بیــش  وی بیــان کــرد: ســال قبــل و امســال در 53 حــوزه آبخی

ــه اســت. ــزداری انجــام گرفت ــات آبخی ــار عملی ــزار هکت از 300 ه
ــات  ــیع عملی ــطح وس ــن س ــرای ای ــرد: اج ــان ک ــی خاطرنش نجف
آبخیــزداری، انقالبــی بــود کــه بــه واســطه زحمــات همــه همــکاران 

ــه وقــوع پیوســت. ب
ــه تولیــد بیــش  ــع طبیعــی و آبخیــزداری لرســتان ب ــرکل مناب مدی
از دو میلیــون اصلــه نهــال در هفــت نهالســتان، توســعه باغــات در 
ــگل کاری  ــی، توســعه جن ــان داروی اراضــی شــیبدار، کاشــت گیاه
و... گریــزی زد و افــزود: هــدف از انجــام ایــن کارهــا اشــتغال زایی 
و تولیــد بــوده کــه امیدواریــم بتوانیــم در راســتای پیشــبرد اهــداف 

ســازمانی بیــش از پیــش، پیشــگام باشــیم

پایان عملیات مرمت و استحکام بخشی قسمت هایی 
از پل تاریخی »شاپوری«

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی لرســتان 
از  قســمت هایی  استحکام بخشــی  و  مرمــت  عملیــات  پایــان  از 
ــب شــده  ــان ســیالب تخری ــه در جری ــل تاریخــی »شــاپوری« ک پ
بــود، خبــر داد.ســید امیــن قاســمی در جمــع خبرنــگاران از پایــان 
ــی  ــل تاریخ ــمت هایی از پ ــی قس ــت و استحکام بخش ــات مرم عملی
ــب  ــر ســیالب ســال 1398 تخری ــر اث ــه ب ــاد ک ــاپوری« خرم آب »ش

ــود، خبــر داد. شــده ب
ــای  ــه مالت ه ــی هم ــات استحکام بخش ــن عملی ــت: در ای وی گف
ــل، مــورد مرمــت  ــا در بخــش پایه هــا و آبشــکن های پ فرســوده بن

قــرار گرفــت و دوبــاره ایــن پــل تاریخــی احیــا شــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی لرســتان، 
پــل تاریخــی »شــاپوری« را از شــاهکارهای معمــاری پل هــای 
ــات  ــری عملی ــن س ــرد: ای ــوان ک ــت و عن ــتان دانس ــی لرس تاریخ
مرمــت و استحکام بخشــی توســط اســتادکاران بــا تجربــه بــا 

ــد. ــام ش ــوب انج ــچ نیم ک ــنتی گ ــالت س ــتفاده از م اس
قاســمی بیــان داشــت: عملیــات مرمــت پــل تاریخــی »شــاپوری« 
ــام  ــه اتم ــال ب ــون ری ــر 300 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــرف ب ــا ص ب

ــید./مهر رس
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چشم
دست های گرمش توی دستم، لب هایم 
روی گونه اش چشــم هایم درست توی 
چشــم هایش، عشــق لبالب می کند از 
چهره ام. آنقدر دوستش دارم که حاضرم 

جانم را فدایش کنم.
کفــش های قرمز رنگــی که وقتی آن ها 
را برایم خریــد مثل یک رویا بودند، یک 
رویای شــیرین که دیگر انــدازه ام نبود. 
آن ها را به پا کرده بــودم، پالتوی قرمز 
رنگی که سال گذشــته برایم خریده بود 
را بر تن کرده و یکی از شلوارهای دوران 
کودکی که با کلی ذوق نگه داشــته بودم 
همراهم آورده بــودم و او حتی نمی دید 
که من چه چیزی پوشــیده ام و یا قیافه 
ام چه شــکلی است، اما من با ذوق لباس 
هایی را کــه جزء خیلی بزرگی از زندگی 
ام هستند را با خود آورده بودم و مجبور 
بودم کــه برایش توضیــح بدهم که چه 

چیز بر تن دارم.
خیلی پیر نیســت و جوان هم هســتش، 
نمی دانم چرا باید سرنوشــت این باشــد 
چــرا باید رفتن و هر چه زمان جلوتر می 
رود بیشتر دوســتش دارم. و هم زمان با 
عقربه ســاعت که هر دقیقه جلو می رود 
زمان عمر او هم دارد به پایان می رســد. 

او مرا به اســمی که خودش دوست دارد 
صــدا می کند. من آن موقــع ها که بچه 
تر بودم نمی دانســتم معنی اش چیست؟ 
تا یــک روز از او پرســیدم و امروز برای 
هجدهمین باری اســت که معنی اسم را 
از او می پرسم و او با همان صدای گرفته 

اش جوابم را می دهد.
همیــن کــه عقربه ها دقیقه هــا را یکی 
یکی رد می کردند دســت هایش سرد و 
ســرد تر می شــدند. چند تا پتو رویش 
کشیدم. دوســت نداشتم فکر دیگری جز 
این که ســردش است داشــته باشم اما 
نمی شود. دســت هایش هر دقیقه سرد 
تــر می شــوند. پتو ها را کنــار زدم، باز 
نگاهش کــردم. قلبم تاپ تــاپ می زد. 
دســت هایش سرد شــدند و دیگر هیچ 
گرمایی در دســت هایش حــس نکردم. 
دستم را ول کرد و لب هایم از روی گونه 
اش بلند شدند. چشــم هایم دیگر چشم 
هایــش را ندیدند. بغض تــوی گلویم بی 
اختیــار ترکید. صدای گریــه ام با جیغ 
همراه شــد. او کســی بود که بیســت و 

هفت سال از من مراقبت کرد.

کائید سارا 

علــی دهباشــی، پیشکســوت ادبــی و 
بخارا،  هنری  فرهنگی  مجموعه  ســردبیر 
اما در  در مراقبت های ویژه بستری است 

به سر می برد. هوشیاری 
علــی دهباشــی، پیشکســوت ادبــی و 
بخارا،  هنری  فرهنگی  مجموعه  ســردبیر 
پس از ابتــال به کرونا اکنــون در بخش 
مراقبت های ویژه بســتری شــده است و 
در حال مداواســت. ریه این پژوهشــگر 
که پیش از این بیماری تنفســی داشت با 
وجود تالش پزشکان درگیر بیماری شده 
اســت. دهباشــی اکنون در هوشیاری به 
اما به دستگاه اکسیژن متصل  سر می برد 

شده است.
شــهاب دهباشــی، فرزند او بــا انتقاد از 
و  رســانه ها  برخی  غیرحرفــه ای  رفتــار 
انعکاس نادرســت حرف هایــش، گفت: با 
توجه بــه اتفاقاتی کــه در روزهای اخیر 
روی داده و برخی رسانه حرف های من را 
به گونه نادرستی پوشش داده اند، ترجیح 
می دهیم کــه اخبار را از طریق ســایت 

کنیم. منتشر  بخارا  رسمی 
وی با بیان این که شــایعه ها دردسرهای 
زیادی را به بار آورده اســت، ادامه داد: 
همه حرف های چند روز گذشــته من در 
قالب یک صحبت به گونه ای منتشر شده 
که ســوتفاهم ایجاد می کنــد، ما ترجیح 
می دهیم برای حفــظ آرامش خاطر پدر، 

را محدود کنیم. با رسانه ها  تماس 
علی دهباشی یکم فروردین سال 133۷، 
در تهران به دنیــا آمد. دوران ابتدایی را 
در دبستان بامشــاد و دوره دبیرستان را 
دبیرستان های دکتر  در  ریاضی  تا چهارم 
خانعلی و فردوســی گذراند. از سال آخر 
دبســتان کار در چاپخانــه را آغاز کرد و 
چاپی چندین  نمونه های  به عنوان مصحح 

انتشــاراتی در چاپخانه مسعود سعد کار 
می کرد.

چــون  اســتادانی  نظــر  زیــر  وی 
سیدابوالقاســم انجوی شیرازی )1330-

شهرســتانی  ســیدمحمدعلی   ،)13۷۲
)1۲63-13۴5(، قمــر آریــان )1301-

 ،)13۷3-1308( بهــار  مهرداد   ،)1391
غالمحســین یوســفی )1306-1369( و 
 )13۷8-1301( زرین کوب  عبدالحسین 
ایران  با مبانی فرهنگ، تاریــخ و ادبیات 

شد. آشنا 
در دوران نوجوانی از اعضای فعال کانون 
نوجوانان  و  کــودکان  فکــری  پــرورش 

می رفت. به شمار 
با ماهنامه ها و نشــریات  علی دهباشــی 
ادبــی، فرهنگی و هنــری همچون آرش، 
برج، چــراغ، دنیــای ســخن و آدینه و 
دفتر هنر همکاری مســتمر داشته است. 
از ســال 1369 به مدت ۷ سال سردبیر 
ماهنامــه ِکلک بود و از شــهریور 13۷۷ 

برعهده گرفت. را  بخارا  سردبیری مجله 
وی بنیانگــذار نشســت های فرهنگــی-

شــب های  عنوان  بــا  هنری-اجتماعــی 
بخارا اســت که یکی از بهترین مجموعه 
نشســت های ادبــی در دوران معاصر به 
3 سال ویراستار  شمار می روند. دهباشی 
فصلنامــه فرهنگســتان علوم بــود و به 
امناء  انتخاب شده هیأت  ویراستار  عنوان 
چــاپ آثار ســیدمحمدعلی جمالزاده نیز 

شد. برگزیده 
وی بــا مجله نقد و بررســی کتاب تهران 
نیز همکاری داشت. از فروردین 138۲ تا 
مهر ماه 138۴ سردبیر فصلنامه سمرقند 
بود که 10 شــمارة از این مجله را منتشر 
فصلنامه  بخارا ســردبیری  بر  کرد. عالوه 

است./ایرنا گرفته  عهده  بر  سیمیا 

بخارا چشم به راه علی دهباشی است

ای چرخ فلک خرابی از کینه ی توست
بیدادگری شیوه ی ديرينه ی تست

ای خاک اگر سینه ی تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینه ی توست

ــی  ــاه اجتماع ــاء رف ــد و ارتق ــش درآم افزای
کالن  هدف هــای  مهم تریــن  زمــره  در 
ــان اســت.  ــزی در جه ــه ری نظام هــای برنام
ــع  ــر و توزی ــر فق ــه ب ــتا، غلب ــن راس در ای
ــی  ــورداری همگان ــا و برخ ــه درآمده عادالن
اجتنــاب  ضــرورت  توســعه،  مواهــب  از 
اجتماعی-اقتصــادی  توســعه  ناپذیــر 

ــت. ــورها اس کش
بــه گــزارش ایســنا، براســاس ایــن تعریــف، 
مفهــوم فقــر بــه دو بخــش »مطلــق« و 
»نســبی« طبقــه بنــدی می شــود. خــط 
ــی  ــراد و خانوارهای ــامل اف ــبی، ش ــر نس فق
ــک  ــر از ی ــان کمت ــه درآمدش ــود ک می ش
اســت؛  جامعــه  درآمــدی  میانــه  دوم 
ایــن درحالیســت کــه براســاس تحلیــل 
محاســبات درآمــد هزینــه خانــوار در ســال 
ــن  ــر ای ــه زی ــی ک ــداد خانوارهای 139۷، تع
یــک دوم میانــه درآمــدی قــرار می گیرنــد، 
ــوده اســت. خــط فقــر  حــدود ۲۴ درصــد ب
نســبی؛ بــه نوعــی گویــای وضعیــت توزیــع 

ــت. ــم هس ــه ه ــا در جامع درآمده
در ایــن راســتا رئیــس انجمــن علمــی 
سیاســت های  ایــران  ســالمت  اقتصــاد 
ــر  ــش فق ــل پیدای ــن عام ــورم زا را مهم تری ت
و ایجــاد نابرابــری در جامعــه می دانــد و 
دولــت  شــرایطی  چنیــن  در  می گویــد: 
ــاطی و  ــه 1۴00 را انبس ــه بودج ــز الیح نی

ــت و ــرده اس ــم ک ــورم زا تنظی ت
ــزار  ــدود 11 ه ــه ارز را ح ــرخ پای در آن ن
اســت.  کــرده  تعییــن  تومــان   ۷00 و 
ایــن  نیــز  مجلــس  تلفیــق  کمیســیون 
ــرخ  ــرده و ن ــدید ک ــه را تش ــد نابهین فراین
ــش  ــان افزای ــزار توم ــه 18 ه ــه ارز را ب پای
داد کــه خوشــبختانه در صحــن مجلــس 

نیــاورد. رأی 

محمدرضــا واعــظ مهــدوی در گفت وگــو 
تحلیلــی  و  بررســی  ضمــن  ایســنا،  بــا 
خانوارهــای  اقتصــادی  وضعیــت  بــر 
ــن  ــاس آخری ــد: براس ــان می کن ــی بی ایران
ــت  سرشــماری ســال 1395 کشــور، جمعی
ــون و 9۲6  ــزان ۷9 میلی ــه می کل کشــور ب
هــزار و ۲۷0 نفــر محاســبه شــده اســت کــه 
ــزار و  ــون و ۴۲۷ ه ــداد 39 میلی ــن تع از ای
8۲8 نفــر از آنهــا زن و ۴0 میلیــون و ۴98 
ــتند. ــرد هس ــا م ــر از آنه ــزار و ۴۴۲ نف ه

بــه گفتــه وی، بیشــترین جمعیــت در گــروه 
ــه  ــرار دارد. رتب ــال ق ــا 36 س ــنی 30 ت س
بعــدی گــروه ســنی ۲5 تــا ۲9 ســال اســت، 
ــنین  ــا در س ــت م ــم جمعی ــش مه ــذا بخ ل
تــا 3۴ ســال هســتند کــه عمدتــاً   ۲5
ســنین کار در جامعــه محســوب می شــوند.

ــه  ــد هزین ــات درآم ــدوی مطالع ــظ مه واع
ــی  ــن مطالعات ــی از ارزنده تری ــوار را یک خان
وضعیــت  شناســایی  بــه  کــه  می دانــد 
ــور  ــای کش ــی خانواره ــادی و اجتماع اقتص

می کنــد. کمــک 
ــزارش،  ــن گ ــاس آخری ــد: براس وی می افزای
ــال  ــه س ــوط ب ــوار مرب ــه خان ــد هزین درآم
ــوار  ــک خان ــالیانه ی ــه س ــت. هزین 98 اس
ــان  ــزار توم ــون و ۴00 ه ــهری ۴۷ میلی ش
و یــک خانــوار روســتایی بــه طــور متوســط 

ــت. ــان اس ــون توم ۲6 میلی
ــزان  ــه می ــان اینک ــا بی ــدوی ب ــظ مه واع
حــدود  روســتایی  خانوارهــای  هزینــه 
ــه  ــت، ادام ــهری اس ــای ش ــف خانواره نص
وضعیــت  تحلیلــی  مالحظــات  می دهــد: 
ــوده  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد خانواره درآم
ــهری  ــوار ش ــد خان ــال 98 درآم ــه در س ک
ــت،  ــوده اس ــال ب ــون ری ــاالنه 5۴1 میلی س
ایــن درحالیســت کــه هزینــه متوســط 
ــال  ــون ری ــهری ۴۷۴ میلی ــوار ش ــک خان ی
ــد  ــط درآم ــور متوس ــه ط ــی ب ــت؛ یعن اس
خانوارهــای شــهری حــدود 6۷ میلیــون 
ریــال از هزینه هــا بیشــتر بــوده اســت.

هزينــه  و  درآمــد  ***وضعیــت 
روســتايی خانوارهــای 

ــالمت  ــاد س ــی اقتص ــن علم ــس انجم رئی
ایــران بــا اشــاره بــه وضعیــت درآمــد 
خانوارهــای روســتایی می گویــد: درآمــد 
ســاالنه خانوارهــای روســتایی ۲9۷ میلیــون 
ــه  ــت ک ــن درحالیس ــت، ای ــوده اس ــال ب ری
هزینــه خانوارهــای روســتایی ۲61 میلیــون 
ریــال اســت، بنابرایــن درآمــد ســالیانه 
طــور  بــه  نیــز  روســتایی  خانوارهــای 
از  ریــال  میلیــون   36 حــدود  متوســط 

ــت. ــوده اس ــتر ب ــه بیش هزین
ــه حــدود  ــد اســت ک ــدوی معتق ــظ مه واع
چهــار ســالی اســت کــه در گزارشــات 
ــتر از  ــد بیش ــوار، درآم ــه خان ــد هزین درآم
هزینــه اعــالم می شــود و ایــن در حــد 
خــود دســتاورد مثبتــی تلقــی می شــود 
ــه  ــال های 95 همیش ــل از س ــا قب ــرا ت زی
درآمــد  از  بیشــتر  را  هزینــه  خانواده هــا 

می دادنــد. گــزارش 
نســبت  روســتاییان  درآمــد  تبعیــض 
بــه شــهریها و لــزوم توجــه دولــت بــه 
تخصیــص کمکهــای معیشــتی بــه آنهــا

ــتند  ــاه مس ــام رف ــات نظ ***تصمیم

ــت ــا نیس ــواهد و داده ه ــر ش ب
ــالمت  ــاد س ــی اقتص ــن علم ــس انجم رئی
ایــران در ادامــه بــه مقایســه درآمــد ســاالنه 
خانوارهــای روســتایی و شــهری می پــردازد 
ــتاییان  ــد روس ــع درآم ــد: در واق و می گوی
درآمــد  متوســط 5۴ درصــد  بــه طــور 
نشــان دهنده  ایــن  کــه  اســت؛  شــهری 
و  شــهر  درآمــد  وضعیــت  در  تبعیضــی 
ــض  ــن تبعی ــه ای ــه ب ــت؛ توج ــتا اس روس
بــرای مــا و دولــت توصیــه ای سیاســتی 
ــن اســت کــه اگــر  ــه همــراه دارد و آن ای ب
ــرای جبــران هزینه هــای ناشــی  اقداماتــی ب
ــتاییان  ــد، روس ــه باش ــورد توج ــورم م از ت
ــرد؛  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــتر م ــد بیش بای
یعنــی بایــد در تخصیــص یارانــه، ســبد 
روســتاییان  معیشــتی،  کمکهــای  و  کاال 
ــن  ــؤال ای ــا س ــد، ام ــرار گیرن ــت ق در اولوی
اســت کــه آیــا ایــن اولویــت در سیاســت ها 
و اقدامــات کشــور اعمــال شــده اســت؟ 
ــن  ــذا ای ــت. ل ــی اس ــخ منف ــفانه پاس متاس
موضــوع نشــان دهنــده آن اســت کــه 
تصمیمــات نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی 
ــدی و مســتند  ــر اســاس اولویت بن کشــور ب

ــت. ــا نیس ــواهد و داده ه ــه ش ب

***اجــاره نشــینی در شــهر 6 برابــر 
روستاســت

ــالمت  ــاد س ــی اقتص ــن علم ــس انجم رئی
بــا  گفت وگــو  ایــن  ادامــه  در  ایــران 
ــای  ــکن خانواره ــت مس ــی از وضعی تحلیل
ــات  ــد: گزارش ــهری می گوی ــتایی و ش روس
ــای سرشــماری،  ــه و گزارش ه ــد هزین درآم
ــز مشــخص  ــکان مســکن را نی وضعیــت مال
نشــان  گزارش هــا  ایــن  می کننــد. 
ــه  ــی در جامع ــور کل ــه ط ــه ب ــد ک می دهن
شــهری 6۷ درصــد خانوارهــا خانــه ملکــی، 
۲۴ درصــد خانــه اجــاره ای و حــدود 9 
ــکونت  ــکال س ــایر اش ــا س ــد خانواره درص

ــد. را دارن
درصــد   86 روســتاها  در  می افزایــد:  وی 
از خانوارهــا مالــک خانــه هســتند و ۴.5 
ــینی  ــذا اجاره نش ــین اند؛ ل ــد اجاره نش درص
ــت  ــر از شهرهاس ــیار کمت ــتاها بس در روس
ــداری  ــه خری ــوط ب ــهیالت مرب ــر تس و اگ
فاقــد  اشــخاص  بــه  بانک هــا  مســکن 
ــود  ــه خ ــود ب ــد، خ ــاص یاب ــکن اختص مس
جامعــه شــهری بیشــتر ایــن تســهیالت 
ــه  ــد چراک ــاص می دهن ــود اختص ــه خ را ب
۲۴ درصــد جامعــه شــهری اجاره نشــین 
هســتند، یعنــی میــزان اجاره نشــینی در 

ــت. ــر روستاس ــهر 6 براب ش
واعــظ مهــدوی ادامــه داد: درحالیکــه اگــر 
تســهیالت بــه بهســازی و تعمیــرات مســکن 
ــدی  ــره من ــکان به ــود؛ ام ــت داده ش جه
بیشــتر روســتائیان از تســهیالت بانکــی 
ــه در  ــود، البت ــم می ش ــر فراه ــکن بهت مس
ایــن صــورت الزم اســت تــا شــرط ســند دار 
بــودن ملــک بــرای دریافــت تســهیالت نیــز 
برداشــته شــود. بایــد توجــه داشــته باشــیم 
ــی  ــای فعل ــن نامه ه ــررات آیی ــا مق ــه ب ک
ــدی بخــش اعظــم  ــره من ــاًل به بانکــی؛ عم
منابــع  و  امکانــات  از  روســتایی  جامعــه 

ــت. ــر نیس ــی میس بانک

از  گزارشــی  و  ***محاســبات 
وضعیــت فقــر در ايــران نداريــم

ــالمت  ــاد س ــی اقتص ــن علم ــس انجم رئی
ــوص  ــوالی درخص ــه س ــخ ب ــران در پاس ای
می گویــد:  ایــران  در  فقــر  وضعیــت 
ــن  ــاه و تأمی ــع رف ــون نظــام جام ــق قان طب
اجتماعــی محاســبات مربــوط بــه خــط 
ــاه  ــط وزارت رف ــاله توس ــر س ــد ه ــر بای فق
و ســازمان برنامــه و بودجــه تهیــه و نتایــج 
ــه آن  ــه الزم ــود ک ــر ش ــالم و منتش آن اع
ــوار و  ــد خان ــت بع ــه وضعی ــت ک ــن اس ای
محاســبات دقیــق خــط فقــر در ســطح 

ملــی و اســتانی و حتــی شهرســتان های 
کشــور انجــام شــود، امــا چنیــن محاســبات 

و گزارش هایــی اکنــون وجــود نــدارد.
ــور  ــه ط ــه ب ــان اینک ــا بی ــدوی ب ــظ مه واع
ــر  ــط فق ــه خ ــوط ب ــبات مرب ــی محاس کل
ــود؛  ــدی می ش ــه بن ــروه طبق ــد گ ــه چن ب
ــرآورد  ــرای ب ــل ب ــبات را حداق ــن محاس ای
کمرشــکن،  یــا  شــدید  فقــر  1-خــط 
۲-خــط فقــر نســبی و 3-خــط فقــر مطلــق 
بــرای  اســتان ها  کلیــه  تفکیــک  بــه  و 
ــر  ــت زی ــوص جمعی ــتگذاری درخص سیاس
ــوع خــط فقــر مذکــور ضــروری  هــر ســه ن

ــت. دانس

ــر  ــان زي ــد ايرانی ــدود 2 درص ***ح
ــتند ــديد هس ــر ش ــط فق خ

وی اظهــار می کنــد: خــط فقــر شــدید 
 catastrofic poverty( کمرشــکن  یــا 
 ،)extream poverty line و یــا( line
درآمــد  کــه  اســت  کســانی  از  عبــارت 
ــرخ  ــه ن ــک دالر ب ــر از ی ــان کمت روزانه ش
 ppp محاســبات برابــری قــدرت خریــد یــا
اســت. محاســبات موجــود در ایــن زمینــه، 
حکایــت از ایــن دارد کــه کمتــر از ۲ درصــد 
جامعــه ایــران زیــر ایــن خــط فقــر شــدید 
هســتند. البتــه در برنامــه چهــارم، پنجــم و 
ــود  ــده ب ــذاری ش ــدف گ ــعه ه ــم توس شش
ــدید  ــر ش ــط فق ــر خ ــه زی ــرادی ک ــه اف ک
و  برســد  بــه صفــر  میزانشــان  هســتند 
ــه  ــا را ب ــد آنه ــی بتوان ــت های حمایت سیاس

ــد. ــش ده ــل پوش ــور کام ط

ــال  ــای س ــر آماره ــتناد ب ــا اس ***ب
ــط  ــر خ ــا زي ــد خانواره 97؛ 24 درص

ــبی ــر نس فق
ــر  ــط فق ــه خ ــاره ب ــا اش ــدوی ب ــظ مه واع
نســبی، تصریــح می کنــد: خــط فقــر نســبی 
ــان  ــه درآمدش ــت ک ــانی اس ــارت از کس عب
ــه درآمــدی باشــد.  ــک دوم میان ــر از ی کمت
براســاس تحلیــل محاســبات درآمــد هزینــه 
ــدی  ــه درآم ــال 139۷ میان ــوار، در س خان
محاســبه  ریــال  میلیــون   309 حــدود 
ــدی  ــه درآم ــک دوم میان ــه ی ــود ک می ش
ــود و  ــال خواهــد ب حــدود 15۴ میلیــون ری
تعــداد خانوارهایــی کــه زیــر ایــن یــک دوم 
ــدود  ــد، ح ــرار می گیرن ــدی ق ــه درآم میان
۲۴ درصــد خانوارهــای جامعــه خواهــد 

ــود. ب

يارانه هــا؛  ***هدفمندســازی 
ــش  ــورم و پیداي ــل ت ــن عام مهم تري

ــه ــر در جامع فق
ــد  ــه بای ــن زمین ــد: در ای ــد می کن وی تاکی
توجــه کــرد کــه سیاســت های تــورم زا 
مهم تریــن عامــل پیدایــش فقــر در جامعــه 
ازسیاســت های  هســتند. بخــش مهمــی 
تــورم زا بــه دســت کاری های قیمتــی در 
ســاختارهای حکومتــی  در  کــه  جامعــه 
ــتکاری  ــردد. دس ــرد، برمی گ ــکل می گی ش
افزایــش  و  انــرژی  حامل هــای  قیمــت 
ــال  ــه در س ــرق ک ــن و گاز و ب ــت بنزی قیم
ــا  ــازی یارانه ه ــوان هدفمندس ــا عن 1389 ب
ــالهای 1393 و 1396  ــد و در س ــام ش انج
تکــرار شــد، یکــی از مهم تریــن عوامــل 

ــت. ــوده اس ــه ب ــورم در جامع ــاد ت ایج

عامــل  ارز؛  قیمــت  ***افزايــش 
ديگــر ايجــاد تــورم

ــالمت  ــاد س ــی اقتص ــن علم ــس انجم رئی
ارز  قیمــت  افزایــش  همچنیــن  ایــران 
را عامــل مهــم دیگــر تــورم در جامعــه 
می دانــد و می گویــد: اقتصاددانــان تــورم 
را مالیــات فقــرا قلمــداد کرده انــد؛ مالیاتــی 
می دهنــد،  ثروتمنــدان  بــه  فقــرا  کــه 
تورمــی  سیاســت های  اثــر  در  چراکــه 
ــران،  ــتمزدبگیران، کارگ ــد دس ــدرت خری ق
و  کارگــران  معلمــان،  بازنشســتگان، 

ــدا  ــب کاهــش پی ــه طــور مرت کشــاورزان ب
ســرمایه های  ارزش  برعکــس  و  می کنــد 

افزایــش می یابــد. ثابــت در جامعــه 

ــان  ــه زي ــی ب ــت های تورم ***سیاس
فقــرا و بــه ســود ثروتمنــدان

واعــظ مهــدوی خاطرنشــان می کنــد: در 
ــه  ــه س ــه ماهیان ــردی ک ــی ف ــرایط تورم ش
میلیــون تومــان حقــوق دریافــت کنــد؛ 
ــان  ــزار توم ــی 100 ه ــت کیلوی ــر گوش اگ
باشــد، قــدرت خریــد حقــوق ماهیانــه او بــه 
انــدازه 30 کیلــو گوشــت خواهــد بــود، امــا 
ــان  ــزار توم ــی 1۲0 ه ــت کیلوی ــر گوش اگ
ــرد  ــد ف ــدرت خری قیمــت داشــته باشــد، ق
ــد ۲5 کیلوگــرم پاســخگو  ــرای خری فقــط ب
خواهــد بــود، یعنــی 5 کیلوگــرم گوشــت از 
قــدرت خریــد او کــم شــده اســت. بالعکــس 
ــه طــور مثــال در شــرایطی کــه ۲0  نیــز، ب
ــر  ــه وجــود دارد، اگ ــورم در جامع درصــد ت
ــا ســرمایه ای داشــته باشــد  فــردی ملــک ی
داشــته  ارزش  تومــان  میلیــارد   10 کــه 
ــه 1۲  ــک ب ــان مل ــارد توم ــد، 10 میلی باش
ــدرت  ــی ق ــد؛ یعن ــان می رس ــارد توم میلی
خریــد فــرد ۲ میلیــارد تومــان افزایــش 
می یابــد، بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
فقــرا  زیــان  بــه  تورمــی  سیاســت های 
اســت و ارزش ســرمایه و ثــروت ثروتمنــدان 

را بیشــتر می کنــد.

ــرايط  ــال ش ــاد بدنب ــاد فس ***ايج
ــی تورم

ــر  ــر اث ــورم عــالوه ب ــادآور می شــود: ت وی ی
ــتمزدبگیران  ــد دس ــدرت خری ــر ق ــی ب منف
پیدایــش  باعــث  فقــر،  افزایــش  و 
اجتماعــی  اســترس های  از  مجموعــه ای 
نیــز  اجتماعــی  ناهنجــار  رفتارهــای  و 
ــد  ــراد امی ــی اف ــرایط تورم ــود. در ش می ش
بــه آینــده خــود را از دســت می دهنــد؛ 
ــرای ازدواج  ــه ب ــدری ک ــال پ ــور مث ــه ط ب
ــی  ــدرت مال ــرده، ق ــداز ک ــدش پس ان فرزن
ــد  ــت می ده ــود را از دس ــای خ پس اندازه
و ناگهــان متوجــه می شــود کــه تــوان 
در  نــدارد،  را  دختــرش  جهیزیــه  تهیــه 
ممکــن  و  می شــود  مســتأصل  نتیجــه 
اســت بــرای حفــظ آبــروی خــود بــه 
اقدامــات خــالف روی آورد و ممکــن اســت 
در کار خــود رشــوه بگیــرد و گرفتــار فســاد 
شــود، لــذا فســاد از پدیده هایــی اســت کــه 

رخ می دهــد. تورمــی  در شــرایط 

ــرمندگی در  ــی و ش ــود تورم ***رک
ــدان ــر فرزن براب

ــالمت  ــاد س ــی اقتص ــن علم ــس انجم رئی
همچنیــن  می کنــد:  خاطرنشــان  ایــران 
جوانــی کــه قصــد ازدواج دارد و متوجــه 
شــرافتمندانه  کار  بــا  کــه  می شــود 
ــد مقدمــات ازدواج خــود را فراهــم  نمی توان
ــد  ــن فکــر بیفت ــه ای ــد، ممکــن اســت ب کن
کــه بــه اقدامــات غیرقانونــی متوســل شــود، 
ــای  ــری و ناامنی ه ــلحانه، زورگی دزدی مس
کــه  هســتند  پدیده هایــی  از  اجتماعــی 
می شــوند.  ایجــاد  تورمــی  شــرایط  در 
اشــخاصی کــه دارای بدهــی هســتند براثــر 
ــی  ــزی مال شــرایط تورمــی قــدرت برنامه ری
ــدد  ــات متع ــد. مطالع ــت می دهن را از دس
نشــان داده اســت کــه در شــرایط تورمــی، 
تعــداد چک هــای برگشــتی و بدهــکاران در 

می یابــد. افزایــش  زندان هــا 
ــورم  ــر ت ــه تأثی ــه ب ــدوی در ادام ــظ مه واع
ــاره  ــتگان اش ــه بازنشس ــی جامع ــر زندگ ب
همچنیــن  می دهــد:  ادامــه  و  می کنــد 
متوجــه  شــرایط  ایــن  در  بازنشســتگان 
بازنشســتگی  حقــوق  کــه  می شــوند 
را  آبرومنــد  زندگــی  کفــاف  برایشــان 
نمی دهــد، درنتیجــه زمانــی کــه فرزندشــان 

احســاس  می آینــد،  منزلشــان  بــه 
شــرمندگی می کننــد و اســترس ناشــی 
از ایــن احســاس شــرمندگی و خجالــت 
بــرای آنهــا بیمــاری بــه همــراه دارد و 
ــه  ــه ب ــوند، درنتیج ــردگی می ش ــار افس دچ
پزشــک مراجعــه می کننــد و در بیمارســتان 
ــکی  ــای پزش ــوند و هزینه ه ــتری می ش بس

می یابــد. افزایــش  کشــور 
یــا  ســرمایه گذاران  می افزایــد:  وی 
تولیدکنندگانــی کــه بــرای تهیــه مــواد 
ــه  ــتند، متوج ــاز داش ــی نی ــه مبالغ ــه ب اولی
تورمــی  شــرایط  در  کــه  می شــوند 
گــردش مالــی کارخانجــات بــا مشــکل 
مواجــه می شــود و نمی تواننــد نقدینگــی 
درنتیجــه  کننــد.  تأمیــن  را  موردنیــاز 
ایــن  تولیدشــان متوقــف می شــود و در 
شــرایط ناگزیــر بــه اخــراج کارگــران خــود 
ــه  ــکاری در جامع ــذا بی ــد، ل ــدام می کنن اق
رشــد کــرده افــراد بیــکار نیــز گرفتــار انــواع 
آســیب های اجتماعــی از جملــه اعتیــاد 
ــر  ــرایط منج ــن ش ــه ای ــوند. مجموع می ش
بــه شــرایطی می شــود کــه بــه رکــود 

ــت. ــوم اس ــی موس تورم

بــرای  سیاســت  ***مهم تريــن 
کاهــش فقــر، مبــارزه بــا فقر نیســت، 

ــت ــر اس ــگیری از فق ــه پیش بلک
ــالمت  ــاد س ــی اقتص ــن علم ــس انجم رئی
ایــران بــا بیــان اینکــه بــه طــور کلــی 
عــوارض اجتماعــی کــه در اثــر تــورم و 
شــرایط تورمــی ایجــاد می شــود بســیار 
وســیع و گســترده اســت، می گویــد: در 
ــفانه  ــه متاس ــم ک ــرایطی می بینی ــن ش چنی
ــاطی  ــه 1۴00 را انبس ــه بودج ــت الیح دول
تصمیــم  و  می کنــد  تنظیــم  تــورم زا  و 
می گیــرد نــرخ پایــه ارز را بــه بیــش از 11 
ــق  ــیون تلفی ــاند. کمیس ــان برس ــزار توم ه
ــد  ــدید می کن ــن کار را تش ــز ای ــس نی مجل
و نــرخ پایــه ارز را بــه 18 هــزار تومــان 
ــه  ــه جامع ــا ب ــش می دهــد. همــه اینه افزای
جــدی  اراده  نبــودن  ســیگنال  بــازار،  و 
ــی  ــورم در برخ ــش ت ــرل و کاه ــرای کنت ب

می دهــد. را  مســئوالن 
آیــا  می کنــد:  تصریــح  مهــدوی  واعــظ 
تصمیم ســازان  و  صاحب نظــران  واقعــاً 
دولــت و مجلــس آثــار تــورم زای ناشــی 
از افزایــش نــرخ ارز را درک نمی کننــد؟ 
ــش  ــه افزای ــده اند ک ــه نش ــا متوج ــا آنه آی
ــر زندگــی  ــر نامطلوبــی ب قیمــت ارز چــه اث
ــرا  ــران و فق ــوق بگی ــک حق ــفره کوچ و س
گذاشــته اســت؟ آیــا متوجــه نشــده اند کــه 
ــال 98  ــول س ــرخ ارز در ط ــای ن افزایش ه
و 99 چــه مقــدار باعــث افزایــش جمعیــت 
زیــر خــط فقــر شــده اســت؟ چــرا بــاز هــم 
ــن  ــاال رفت ــا و ب ــش قیمت ه ــل افزای ــر طب ب

نــرخ ارز کوبیــده می شــود؟.
ــالمت  ــاد س ــی اقتص ــن علم ــس انجم رئی
ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه مهم تریــن 
ــا  ــارزه ب ــر، مب ــش فق ــرای کاه ــت ب سیاس
از فقــر  بلکــه پیشــگیری  فقــر نیســت، 
فقــر  از  پیشــگیری  می گویــد:  اســت، 
ــه  ــم ک ــال کنی ــت هایی را دنب ــی سیاس یعن
ــاورد، ارزش  ــود نی ــال خ ــه دنب ــورم را ب ت
ــم  ــعی کنی ــم، س ــظ کنی ــی را حف ــول مل پ
قیمت هــا بــاال نرونــد، تــورم را کنتــرل 
ــه طــور  ــورم زا ب کنیــم؛ و از سیاســت های ت

ــم. ــراز کنی ــدی احت ج
بایــد  داد:  ادامــه  مهــدوی  واعــظ 
نــرخ  کــه  کنیــم  کاری  کنیــم  ســعی 
افزایش هــای  از  و  نیابــد  افزایــش  ارز 
انــرژی  حامل هــای  قیمــت  نابخردانــه 
را  تولیــد  همچنیــن  برداریــم.  دســت 
ــه  ــم ک ــم و کاری کنی ــرار دهی ــور ق مح
بــرای  آورانــه  فــن  و  واقعــی  تولیــد 
و  باشــد  بــه صرفــه  کننــدگان  تولیــد 
شــود.  جــذب  تولیــد  بــه  ســرمایه ها 
تولیــد فــن آورانــه؛ اشــتغال مولــد را 
اشــتغال  و  آورد  خواهــد  دنبــال  بــه 
ــروی کار  ــرای نی ــد ب ــاد درآم ــث ایج باع
می شــود و قــدرت خریــد کارگــران از 
بیــن مــی رود و ایــن خــود بــه طــور 
مضاعــف باعــث افزایــش رونــق اقتصــادی 
ســایه  در  می شــود.  بیشــتر  تولیــد  و 
عادالنــه  توزیــع  آورانــه؛  فــن  تولیــد 
فقــر  و  می پذیــرد  صــورت  درآمدهــا 
ــد  ــار و امی ــورم مه ــد و ت ــش می یاب کاه
بــه آینــده ایجــاد می شــود؛ همچنیــن 
می گیــرد  شــکل  اجتماعــی  اعتمــاد 
و اینهــا همــه اثــرات فزاینــده هــم را 
تشــدید می کننــد. بنابرایــن موثرتریــن 
سیاســت فقــر زدایــی، سیاســت ضــد 
ــه  ــن آوران ــد ف ــت از تولی ــی و حمای تورم

ــت. ــی اس مل

فقر فرهنگی

فرهنگی

وضعیت »فقر« در ایران

 سال ششم  شماره 142    4صفحه      قیمت: 2000 تومان


