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جذب بدون ضابطه نیرو 
در ادارات منکر اسـت

مشکالت با عمل حل می شود 
نه با چاپ بنر

استاندار: لرستان جزو ۱۰ استان خطرناک 
شیوع کرونا است

صفحه2

صفحه2

در بی خیالی و سکوت محض مسئوالن
وضعیت لرستان قرمز شد

 جوالن مسافران بی خیال کرونایی 
خوزستان در پارک های لرستان

چند  شیوع  و  مسئوالن  زمستانی  خواب 
باره کرونادر لرستان...

علیرغم  نوروزی  روزها  این  در  متاسفانه 
نسبی  کنترل  در  ها  حدیث  و  حرف  همه 
کرونا در لرستان ولی عمال خرامان خرامان 
شاهد شروع پیک جدیدکرونا با توجه همه 

پارامترهای منفی ستاد مبارزه با کرونا در استان هستیم.
اجتماعی  فاصله گذاری  نکردن  رعایت  زیاد،  مسافر  ورود 
ابتال روند  تا آمار  العمل های بهداشتی سبب شد  و دستور 
در  کرونایی  بیماران  تعداد  نسبی  افزایش  یابد.  صعودی 
شیوع  افزایش  خطر  زنگ  اخیر،  روزهای  در  استان  سطح 

کرونا در استان را به صدا در آورده است. 
حضور  شاهد  گذشته  روز  چند  تعطیلی  به  توجه  با  البته 
ایمنی  وسایل  بدون    ... و  خوزستان  پالک  های  ماشین 
ویروس  انتقال  و  استان   های  پارک  در  ماسک  و  دستکش 

کرونا به لرستان شده اند.
در این  میان سهل انگاری و عدم توجه شهرداری، فرماندار، 
هالل احمر ،استانداری و ستاد مبارزه با کرونا و پلیس راه 
انتقال ویروس  استان در  به مردم  نابخشودنی  استان گناه 

کرونا و افزایش مبتالیان خواهد بود.
به  افراد  تمایل  تا  شده  سبب  نیز  هوا  نسبی  گرمی   والبته 
موضوع  این  و  یابد  کاهش  دستکش  و  ماسک  از  استفاده 
یکی از عوامل افزایش ابتال افراد به بیماری کرونا شده است.

««   رضا میرزایی ««  سرمقاله

کرونا و گردشگری در لرستان

ــای  ــارت ه ــه خس ــه ب ــا توج ب
گردشــگری  بــر  وارده  ســنگین 
ــتاد  ــه س ــاس مصوب ــر اس ــتان ب لرس
ــام  ــا تم ــا کرون ــه ب ــتانی مقابل اس
اقامتــی،  مراکــز  و  هــا  هتــل 
ــت  ــا رعای ــگری ب ــات گردش تاسیس
پروتــکل هــای بهداشــتی مجــاز بــه 

ــتند. ــت هس فعالی
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انقــالب  بنیادمســکن  مدیــرکل 
ــرح  ــر داد: ط ــتان خب ــالمی لرس اس
بــاالی20  روســتای   150 هــادی 
ــا اعتبــار  ــوار اســتان امســال ب خان
ــود. ــرا می ش ــان اج ــارد توم 90 میلی
کــرد:  رضایی،اظهــار  مســعود 
ــتاهای  ــد روس ــون در 100 درص اکن
ــرح  ــور ط ــوار کش ــاالی 20 خان ب
هــادی تهیــه شــده اســت و تمامــی 
ــن  ــز از ای ــتان نی ــتاهای لرس روس

ــتند. ــد هس ــره من ــرح به ط
وی میانگیــن اجــرای طــرح هــادی 
روســتایی در کشــور و لرســتان 
را بــه ترتیــب 52 و 53 درصــد 
ــال  ــرد: پارس ــه ک ــوان و اضاف عن
 100 حــدود  در  هــادی  طــرح 
ــارد  ــا 62 میلی ــتان ب ــتای لرس روس
ــه  ــد ک ــرا ش ــار اج ــان اعتب توم
ایــن موضــوع بــا هماهنگــی و 
هــم افزایــی بیــن بنیــاد مســکن و 

ــت. ــکل گرف ــا ش ــاری ه دهی
ــن  ــت: همچنی ــار داش ــی اظه رضای
ــادی  ــرح ه ــته 80 ط ــال گذش س
روســتایی لرســتان بــا اعتبــار چهار 
ــری  ــورد بازنگ ــان م ــارد توم میلی
ــوع  ــن موض ــه ای ــت ک ــرار گرف ق
ــام  ــتاها انج ــاز روس ــاس نی براس

ــد ش
ســال  در  همچنیــن  گفــت:  وی 
1400 نیــز طــرح هــادی حــدود 
100 روســتای لرســتان بازنگــری 
ایــن  در  اســتان  کــه  می شــود 
ــد از  ــا 2 درص ــک ت ــز ی ــه نی زمین

ــت. ــر اس ــوری جلوت ــن کش میانگی
ــماری  ــاس سرش ــر اس ــه داد: ب ادام
ــک  ــال 95، ی ــکن س ــوس و مس نف
هــزار و 980 روســتا در لرســتان 
وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 
ــاالی 20  ــتا ب ــزار و 59 روس ــک ه ی

ــتند ــوار هس خان

اجرای طرح هادی در ۱۵۰ روستا از لرستان
مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی لرستان:

از  لرســتان  اســتاندارد  مدیــرکل 
ــوزش  ــاعت آم ــر س ــزاری 3653 نف برگ
مجــازی در ایــن اســتان خبــر داد و 
ــک  ــاری، ی ــال ج ــدای س ــت: از ابت گف
ــزار و 888 نفرســاعت دوره آموزشــی  ه
برگــزار  کل  اداره  کارکنــان  بــرای 
ــوب  ــه مص ــه برنام ــبت ب ــه نس ــد ک ش
درصــدی   116 تحقــق  عملیاتــی، 

داشــته اســت.
بــا  نشســت  در  قنبریــان  مرضیــه 
خبرنــگاران بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
داشــت: از 3653 نفــر ســاعت آمــوزش 
ــه  ــوط ب ــاعت مرب ــر س ــداد 1613 نف تع
کیفیــت  کنتــرل  مدیــران  آمــوزش 
تعــداد  و  اســت  تولیــدی  واحدهــای 
ــه آمــوزش  ــوط ب ــر ســاعت مرب 152 نف
کارشناســان اســتاندارد و ســایر آمــوزش 

ــت. ــازمانی اس ــرون س ــای ب ه
وی دوره هــای آموزشــی قانــون تقویــت 
و توســعه نظــام اســتاندارد، آشــنایی بــا 
قوانیــن دیــوان محاســبات و محاســبات 
ــا ســاختار و شــیوه  عمومــی، آشــنایی ب
نــگارش اســتاندارد ملــی شــماره 5، 
آشــنایی بــا مــدل تعالــی ســازمانی 
EFQM، روش هــای مســئله شناســی 

بــرای تدویــن برنامــه هــای ارتقــاء بهــره 
عملکــرد،  ارزیابــی  و  مدیریــت  وری، 
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــا قان ــنایی ب آش
ــم  ــبز را از مه ــت س ــوری، و مدیری کش
ــرای  ــده ب ــزار ش ــای برگ ــن دوره ه تری

ــرد و اظهــار  ــام ب ــان اســتاندارد ن کارکن
داشــت، کــه ایــن دوره هــای آموزشــی 
ــی  ــای کرونای ــت ه ــل محدودی ــه دلی ب
ــه صــورت غیــر حضــوری برگــزار شــد. ب

پرونــده   206 بررســی  از  قنبریــان 
در کمیتــه تاییــد صاحیــت اســتان 
خبــرداد و اظهــار داشــت: در ســال 
گذشــته 28 نشســت کمیتــه تاییــد 

صاحیــت مدیــران کنتــرل کیفیــت 
واحدهــای تولیــدی و خدماتــی در اداره 
کل برگــزار شــد و اعضــای کمیتــه 206 

پرونــده را بررســی کردنــد.
هــای  کمیتــه  مصوبــات  افــزود:  وی 
ــدور  ــورد ص ــه 46 م ــر ب ــور منج مذک
مدیــران  صاحیــت  تاییــد  پروانــه 
کنتــرل کیفیــت، 83 مــورد تمدیــد 
پروانــه، و هــم چنیــن 62 مــورد ابطــال 
مدیــران  صاحیــت  تاییــد  پروانــه 
ــدی و  ــای تولی ــت واحده ــرل کیفی کنت

خدماتــی شــد.
اظهــار  اســتان  اســتاندارد  مدیــرکل 
ــد  ــه تایی ــن نام ــا آیی ــق ب ــرد: مطاب ک

مدیــران  فنــی  و  علمــی  صاحیــت 
ــه  ــار پروان ــرل کیفیــت، مــدت اعتب کنت
مدیــران کنتــرل کیفیــت واحدهــای 
ــان  ــی دو ســال از زم ــدی و خدمات تولی
ــد  ــه تایی ــد پروان ــت و تمدی ــدور اس ص
ــدن دوره  ــه گذران ــوط ب ــت من صاحی
هــای آموزشــی مربــوط و اجــرای دقیــق 

ــد. ــی باش ــف م وظای
برچســب  بررســی  و  نظــارت  از  وی 
ــایل  ــر روی وس ــده ب ــب ش ــرژی نص ان
خانگــی خبــر داد و اضافــه کــرد: در 
انــرژی  برچســب  کنتــرل  راســتای 
در  شــده  عرضــه  خانگــی  وســایل 
بــازار اســتان در ســال گذشــته، 48 
ــط  ــی توس ــوازم خانگ ــه ل ــز عرض مرک
ــد و  ــی ش ــان اداره کل بازرس کارشناس

ــی  ــایل خانگ ــرژی وس 200 برچســب ان
مــورد بررســی قــرار گرفــت.

ــا  ــی ه ــن بازرس ــزود: در ای ــان اف قنبری
بــا  برچســب  مطابقــت  مــورد   139
اظهــار  عــدم  مــورد   53 اســتاندارد، 
ــه نوعــی مصــداق جعــل رتبــه  رتبــه )ب
ــه  ــل رتب ــم جع ــورد ه ــرژی(، و 8 م ان
وســیله   15 شــد،  مشــاهده  انــرژی 
خانگــی نیــز فاقــد برچســب انــرژی 

ــود. ب
اظهــار  اســتان  اســتاندارد  مدیــرکل 
بــه  شــده،  مشــاهده  مــوارد  کــرد: 
اســتان هــای محــل تولیــد وســایل 
ــه  خانگــی جهــت بررســی و پیگیــری ب
ــرژی  ــه ان ــژه در خصــوص جعــل رتب وی

ــردد. ــی گ ــام م اع

مدیرکل استاندارد لرستان: 

برگزاری سه هزار نفر ساعت آموزش مجازی در استان لرستان



مقاالت نوید 3
بازار مسکن از رکود خارج می شود

لزوم تولید انبوه مسکن 
بازار  آینده  سال  اینکه  بیان  با  مسکن  بازار  کارشناس  عقدا،  فاطمی 
مسکن از رکود خارج می شود، گفت: سال آینده هر دولتی که روی کار 
البته این  بیاید مجبور است بازار مسکن را از حالت رکود خارج کند 

رونق بخشی به معنی کاهش قیمت ها نیست.
محمود فاطمی عقدا در گفت وگو با خبرنگار بازار، اظهار داشت: با توجه 
به افزایش قیمت های ساخت و ساز و شرایط اقتصادی موجود، شاهد 
رکودی در بازار مسکن هستیم البته دولت برنامه هایی را برای خروج از 

رکود و رونق بازار مسکن اعام کرده است.
مسکن  بازار  آینده،  سال  که  است  این  ما  ارزیابی  اینکه  بیان  با  وی 
رونق می گیرد، افزود: رونق بخشی و فعال شدن مجدد بازار مسکن به 
معنی کاهش قیمت ها نیست چون قیمت مسکن تحت تاثیر مصالح، 
جواز  بابت صدور  که شهرداری  است  هزینه هایی  و  عوارض  دستمزد، 
افزایش نرخ  صادر می کند و از همه مهمتر قیمت زمین است که در 

مسکن تاثیر به سزایی دارد.
هزینه  بیشترین  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  مسکن  بازار  کارشناس 
مسکن مربوط به قیمت زمین است وگرنه هزینه ساخت و ساز به طور 
متوسط حدود شش میلیون تومان در هر مترمربع است بنابراین اگر 
دولت بتواند زمین با قیمت پایین یا صفر برای پروژه های مسکن سازی 

کشور تامین کند، قطعاً قیمت مسکن کاهش پیدا می کند.
مطالبه مردم تغییر در برنامه های اقتصادی است

وی با بیان اینکه دولت ناچار است حوزه مسکن را رونق دهد، تصریح 
کرد: در سال آینده هر دولتی با هر گرایش سیاسی که روی کار بیاید، 
اقتصادی  توانمندسازی  و  اشتغال  ایجاد  فعلی،  شرایط  از  خروج  برای 
با  و  باشد  داشته  خاصی  توجه  مسکن  بخش  به  است  مجبور  جامعه 
فعال سازی و رونق بخشیدن به اقتصاد مسکن، توان اقتصادی جامعه 

را باال ببرد.
شرایط  نمی خواهد  بعدی  دولت  قطعاً  کرد:  خاطرنشان  عقدا  فاطمی 
فعلی را ادامه بدهد و مطالبه مردم هم تغییر در برنامه های اقتصادی 
است لذا موتور محرکه اقتصاد کشور به موضوع مسکن برمی گردد چون 
تحریم ها  و  ارز  قیمت  رفتن  باال  به  مستقیم  به صورت  قیمت مسکن 

مرتبط نیست.
افزایش  با  ما  ارز،  نرخ  افزایش  محض  به  متأسفانه  کرد:  بیان  وی 
چشمگیر در دستمزد و تقریباً تمام موارد از جمله مصالح ساختمانی، 
حمل و نقل و ... مواجه می شویم که این موارد نیز روی قیمت تمام 
شده مسکن تأثیرگذار است ولی باال رفتن قیمت ارز به صورت مستقیم 
کشور  اقتصاد  در  مسکن  و  ندارد  مسکن  قیمت  رفتن  باال  به  ربطی 
هیچگونه وابستگی به خارج ندارد بلکه این سیاست نادرست اقتصادی 
افزایش  با  شده  باعث  که  است  کشور  ناسالم  اقتصادی  مدل  و  کشور 
قیمت ارز به هر دلیلی شاهد افزایش قیمت ها در حوزه مسکن باشیم.

لزوم تولید انبوه مسکن 
رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تقاضا 
نداریم،  عرضه  کافی  اندازه  به  اما  و هست  بوده  همیشه  مسکن  برای 
برای  جامعه  اقتصادی  توان  بودن  پایین  و  قیمت ها  لحظه ای  افزایش 
خرید مسکن سبب شده که تقاضا نتواند خودش را بروز دهد؛ بخش 
مسکن هم در مقایسه با بازارهای موازی مثل بورس، طا و ارز، تاش 
می کند که ارزش خودش را حفظ کند و اجازه ندهد ارزشش در مقایسه 

با دیگر بازارها کاهش یابد.
وی ادامه داد: آن چیزی که می تواند قیمت مسکن را کاهش دهد و 
میزان  طوریکه  به  است  نیاز  اندازه  به  مسکن  انبوه  تولید  کند  بهینه 
انباشت ما به صفر برسد و در وهله دوم، توانمندسازی اقتصاد جامعه 
است که بتواند با شرایط موجود مسکن را تهیه کند از طرفی دولت باید 
تسهیاتی را برای ساخت یکپارچه مسکن اختصاص دهد به گونه ای که 
واحدهای مسکونی به اندازه ۷0 درصد ارزششان دارای وام باشند که 
این وام از طرف سازنده به خریدار تعلق بگیرد تا نقدینگی بخش عرضه 
باال برود و افراد بتوانند مصالح را به میزان انبوه بخرند که این کار روی 

قیمت تمام شده اثر گذار خواهد بود.
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و مســتعد  پرظرفیــت  مناطــق  از  یکــی  لرســتان 
ــر داشــتن  گردشــگری در کشــور اســت کــه عــاوه ب
تاریخــی  آثــار  و  فــرد  بــه  منحصــر  جاذبه هــای 
ــدور  ــن در کری ــرار گرفت ــل ق ــه دلی شــناخته شــده ب
شــمال بــه جنــوب و غــرب بــه شــرق یکــی از 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــور ب ــگرپذیر کش ــتان های گردش اس

بــه گــزارش ایرنــا، اقدامــات دولــت در ســال های 
ــن  ــگری ای ــای گردش ــی ظرفیت ه ــرای معرف ــر ب اخی
اســتان موجــب شــده تــا هــر ســاله بــر آمــار مســافران 
و گردشــگران ایــن اســتان اضافــه شــود امــا متاســفانه 
در طــی 2 ســال گذشــته بــا پشــت سرگذاشــتن 
ســیل فرودیــن مــاه 98 و پدیدارشــدن  ویــروس 
کرونــا در روزهــای پایانــی ســال 98 تاکنــون ، صنعــت 
گردشــگری دچــار دســتخوش ایــن 2 بحــران بــزرگ 
ــی را متحمــل شــده اســت. شــده و خســارات فراوان

وقــوع ســیل در فروردین مــاه ســال 98 و شــیوع 
ــه آن در  ــال 98 و ادام ــر س ــا در اواخ ــاری کرون بیم
ــه  ــادی در زمین ــارت زی ــال 99، خس ــوروز س ــام ن ای
ــه  ــوری ک ــه ط ــرد ب ــتان وارد ک ــه اس ــگری ب گردش
بیــش از یکهــزار میلیاردریــال بــه زیرســاخت ها، آثــار 
تاریخــی و تأسیســات گردشــگری خســارت وارد شــده 
اســت کــه از ایــن میــزان، حــدود 5۷0 میلیــارد ریــال 

ــار تاریخــی دچــار آســیب شــدند. آث
ــراث  ــوی اداره کل می ــده از س ــار ارائه ش ــاس آم براس
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان در 
ســال گذشــته بــا وجــود وقــوع ســیل و شــیوع کرونــا، 

ــد  ــه لرســتان ســفر کردن 9۷0 هــزار نفــر گردشــگر ب
کــه از ایــن تعــداد 115 هــزار نفــر شــب را در اســتان 
ــال 9۷، در  ــه در س ــی اســت ک ــن در حال ــد، ای ماندن
ــر از گردشــگر  ــون نف ــش از ســه میلی ــوروز بی ــام ن ای
نفــر، حداقــل  هــزار  و 500  اســتان شــدند  وارد 
یــک شــب در هتل هــا و مهمان پذیرهــای بخــش 

ــتند. ــت داش ــی اقام خصوص
ایــن در حالــی اســت کــه صنعــت نوپــای گردشــگری 
ــه  ــاش و برنام ــا ت ــال ه ــس از س ــه پ ــتان ک لرس
ریــزی بــه همــت مــردم ومســوالن نفــس هــای تــازه 

ــخ  ــه تل ــا تجرب ــون ب ــفانه اکن ــود، متاس ــه ب ای گرفت
ســیاب و کرونــا خســارات زیــادی را متحمــل شــده 

اســت.
ــی، گردشــگری و  ــراث فرهنگ ــاون گردشــگری می مع
صنایــع دســتی لرســتان گفــت: اکنــون بــا توجــه بــه 
شــرایط کرونایــی اســتان در ایــام نــوروز  102 هتــل و 
مرکــز اقامتــی و بــوم گــردی بــا ظرفیــت یــک هــزار و 
850 تخــت خــواب در ایــن اســتان آمــاده پذیرایــی از 

مســافران شــده اســت.
اســکندر فــاح ونــد ادامــه داد: همچنیــن 58 مجتمــع 

ــت 36  ــا ظرفی ــنتی ب ــه س ــفره خان ــی و س ــن راه بی
اتــاق و 14۷ تخــت و 6 مرکــز بــوم گــردی بــا ظرفیــت 
ــی  ــت م ــتان فعالی ــواب در اس ــاق و 30۷ کفخ 42 ات

کننــد.
نــوروز تورهــای  ایــام  اکنــون در  بــه گفتــه وی 
گردشــگری اســتان بــر اســاس مصوبــه ســتاد مقابلــه 
ــتی  ــای بهداش ــام پروتکل ه ــت تم ــا و رعای ــا کرون ب

شــده اند. فعــال 
ابــاغ  اســاس  بــر  اظهــار داشــت:  ونــد  فــاح   
ــر  ــات و دفات ــام تاسیس ــی تم ــراث فرهنگ وزارت می
ــتی  ــتورالعملهای بهداش ــت دس ــا رعای ــگری ب گردش
ــت  ــه ممنوعی ــتند و هیچگون ــت هس ــه فعالی ــاز ب مج

ــت. ــده اس ــام نش ــوص اع ــن خص در ای
ــه شــرایط خــاص اســتان  ــا توجــه ب ــه داد: ب وی ادام
رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی و رعایــت پروتــکل 
ــگری  ــات گردش ــا و تاسیس ــتی در توره ــای بهداش ه
ضــروری اســت و ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا در 
ــگری  ــات گردش ــا و تاسیس ــت توره ــوص فعالی خص
اســتان مصوبــه ای در خصــوص منــع فعالیــت صــادر 

نکــرده اســت.
ــارت  ــه خس ــه ب ــا توج ــن ب ــرد: همچنی ــان ک وی بی
ــر  ــتان ب ــگری لرس ــر گردش ــنگین وارده ب ــای س ه
اســاس مصوبــه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا تمــام 
هتــل هــا و مراکــز اقامتــی، تاسیســات گردشــگری بــا 
ــه فعالیــت  رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی مجــاز ب

هســتند.

کرونا و گردشگری در لرستان

دارای  های  خانواده  و  والدین  تاکید  مورد  که  آنچه 
این  که  است  این  دارد  قرار  اتیسم  به  مبتا  کودک 
درک  ضمن  تا  شناساند  جامعه  به  باید  را  بیماری 
خانواده های مبتایان، رفتاری و حرفی زده نشود، که 

باعث دلشکستگی آنها شود.
اختال  این  به  نسبت  جامعه  آگاهی  ایرنا  گزارش  به 
به  مبتا  دارای کودک  آرزوهای خانواده های  از  یکی 
اتیسم است  تنها در صورت آگاه سازی جامعه، خانواده 
ورود  و دغدغه  برسند  نسبی  آرامش  به  توانند  ها می 

کودکان خود را  به جامعه نداشته باشند.
دوم آوریل برابر با 13 فروردین ماه روز جهانی اتیسم 
و از این روز به مدت یک ماه به عنوان آگاه سازی از 

اتیسم نامگذاری شده است.
را  خاطر  امنیت  این  جامعه  از  دارند  نیاز  خانواده  این 
بگیرند تا با آرامش بیشتری مراقبت از فرزندان مبتا 
به اتیسم خود را ادامه دهند. مواردی هر چند ساده از 
نظر ما  برای خانواده های کودکان مبتا به اتیسم در 
حد آرزو می تواند باشد از جمله این آرزوها این است 
که والدین این کودکان می گویند: وقتی اطراف فرزند 
من هستید نیازی نیست احساس عجیبی داشته باشید 

شاید الزم باشد اندکی متفاوت با او رفتار کنید.
با هم متفاوت هستند برخی  اتیسم  به  کودکان مبتا 
اینگونه فکر می کنند چون فرزند آنها شبیه هیچ فردی 

در طیف اتیسم نیست پس اتیسم ندارد.
کودک  دارای  های  خانواده  های  خواسته  دیگر  از 
اتیسمی این است که مردم بدانند؛ این کودکان دوست 
داشتنی هستند به عشق احتیاج دارند، آنها می توانند 
خنده را بر لب کسانی که دوستشان دارند بی آورند  و 
یا  اینکه خانواده های این کودکان دوست دارند مردم 
بدانند ؛ اگر فرزند مبتا به اتیسم آنها صداهای عجیب 
کنید  نگاه  اون  به  باشید  راحت  آورد  می  در  غریب  و 
اما خیلی با تعجب و دهان باز به او نگاه نکنید او این 
انجام  است  زده شده  هیجان  اینکه  بخاطر  را  کارهای 

می دهد.
از دیگر خواسته های خانواده های دارای  کودک اتیسم 
این است که ؛ اگر شما کودک مبتا به اتیسم آنها را در 
مغازه خوار و بار فروشی  مشاهده کردید او ممکن است 
سرش را به جایی بکشد، گاه لباسش را بجود و یا دور 
کودک  این  والدین  است  مضطرب  او  بچرخد  خودش 
در چنین شرایطی نمی توانند کودک را سرزنش کنند 
پس این انتظار را نداشته باشید که مورد سرزنش پدر 
یا مادر قرار گیرند چون او نمی تواند بدنش را کنترل 
کند اما سعی می کند تا حدی بر آنچه که از محیط 
دریافت می کند ، غلبه کند.خواسته دیگر والدین دارای 
کودک مبتا به اتیسم این است که؛ قضاوت نشوند به 
اینکه آنها  رفتارهای عجیب فرزند خود را نمی بینند 
بلکه این نکته را باید دانست که این خانواده ها نیاز به 
همدلی دارند و در جاهایی کودک آنها دچار اضطراب 

می شود و والدین این شناخت را دارند و این به معنای 
بی توجهی و بی خیالی آنها در برابر رفتار کودک مبتا 
دیگر  آرزوی  شاید  و  خواسته  نیست.   شان  اتیسم  به 
خانواده های دارای کودکان مبتا به اتیسم این است 
که  همانگونه  را  ما  کودکان  لطفا  گویند؛  می  آنها  که 
این عادی  را می پذیریم قبول کنید  ما کودکان شما 
است که کودکانمان متفاوت از آنچه شما انتظار دارید 
و  عشق   ، آرزو  احساسات؛  از  سرشار  آنها  اما  هستند 

قلبی لطیف هستند.
اتیسم ؛ همانند پازلی بهم ریخته است؛ کودک مبتا  
چشمانی سالم دارد اما به چشم کسی نگاه نمی کند، 
شنوایی سالمی دارد اما صدایش که می زنی به اسمش 
کردن  برقرار  ارتباط  توانایی  کند،  نمی  توجهی  هیچ 
ندارد، گاه بیخودی می خندد، گاه گریه سر می دهد  
و بیقراری می کند؛ ظاهری سالم و درونی آشفته دارد 
. خانواده هایی که با داشتن کودک مبتا به اتیسم به 
ناآگاهی  علت  به  افراد  سایر  که  سنگینی  نگاه  خاطر 
برای  را  دارند خود  اتیسم  به  مبتا  بیماران  به  نسبت 
سال های سال در خانه حبس می کنند و مدت هاست 
کنار گذاشته  را   فامیلی  های  و جمع  ها  مهمانی  که 
دوش  بر  را  بیشتری  ، سنگینی  نگاهی  با  مبادا  تا  اند 
کنند.اما  تحمل  خود  اتیسم  به  مبتا  کودک  و  خود 
گاه  اتیسم  به  مبتا  کودکان  دارای  های  خانواده  این 
باورپذیری  تا  کنند  می  یادآوری  را  نکاتی  درستی  به 
اجباری    ، دهند  نشان  را  رود  آنها می  بر  که  سختی 
برگرفته از نگاه سنگین جامعه بر آنها که در خانه ماندن 
را برای همیشه برگزیده اند اما این کودکان ناگزیر باید 
از خانه بیرون بی آیند و خیال خانواده های آنها تنها در 
صورتی آسوده خواهد بود که جامعه به حد متوسطی از 

آگاهی نسبت به این اختال رسیده باشد.

دارند در  فعالیت  اتیسم  لرستان 2 مرکز تخصصی  در 
بروجرد مرکز اتیسم حکمت به مدیریت سمیه کریمی 
حانیه  مدیریت  به  یکتا  اتیسم  مرکز  آباد  خرم  در  و 
حال  در  کشور  بهزیستی  سازمان  نظارت  تحت  بیات 
کریمی  سمیه  هستند.  هدف  جامعه  به  خدمت  ارائه 
می  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  اتیسم  درمانگر 
از خانواده های  از مراجعین و بسیاری  گوید: بسیاری 
دارای فرد مبتا به اتیسم این سوال مشترک را دارند 
باید  کی  تا  و  است  پذیر  امکان  آیا  اتیسم  درمان  که 
پیگیر اقدامات توانبخشی افراد مبتا بود شد که پاسخ 
معقولی که می توان برای این سول داد این است که؛ 
بیماری  ؛  است  اختال  یک  و  نیست  بیماری  اتیسم 
درمان دارد اما اختال چون مجموعه ای از آشفتگی ها 
و بی نظمی ها است نمی توان علتی درونی یا بیرونی 
برای آن شناسایی کرد تا آن را مورد درمان قرار داد 
در حالی که در مورد بیماری حتما یک علت یا علت 
هایی وجود دارد که با شناسایی آنها می توان به درمان 
رسید.وی گفت: اتیسم یک اختال نافذ رشد است که 
تعامات، ارتباطات و مهارت های کامی و غیر کامی 
فرد را تحت تاثیر قرار می دهد در یک طیف خفیف،  
متوسط و شدید قرار دارد که در بسیاری موارد ، افراد 
با مداخات درمانی متعارف موجود  خفیف و متوسط 

می توانند به زندگی عادی بازگردند .
این درمانگر اتیسم می گوید:  برای اتیسم یک مجموعه 
درمانی در نظر گرفته شده است که شامل درمان های 
توانبخشی و درمان های حسی  ، درمان های  دارویی 
در کنار رژیم غذایی و درمان های روانشناختی و روان 

درمانی ها است .
کریمی افزود: افراد مبتا به اختال اتیسم در بسیاری 
خواب،  اختاالت  و  گوارشی  مشکات  دچار  موارد  از 

اضطراب ، افسردگی و استرس می شوند که این افراد با 
مراجعه به پزشک  ، روانپزشک و پزشک مغز و اعصاب 
عاوه  کنند  کنترل  را  عایم  ازاین  بسیاری  میتوانند 
کار   ، درمانی  گفتار    ، توانبخشی  های  درمان  این  بر 
درمانی، رفتار درمانی و موسیقی درمانی برای این افراد 

می تواند موثر باشد.
روان  های  درمان  شد:  یادآور  بالینی  روانشناس  این 
درمانی یا  درمان های روانشناختی در کنترل استرس،  
اضطراب و افسردگی آنها موثر است . رژیم غذایی برای 
افراد مبتا به اتیسم شامل اضافه کردن  ویتامین های 
گروه بی ، حذف  مواد غذایی افزودنی و محرک، اضافه 
حاوی  های  مکمل  و  ویتامینها  و  معدنی  مواد  کردن 
اسید های چرب امگا سه و استفاده از شیر شتر است 
که به عنوان یک مجموعه درمانی برای کنترل عائم 

اتیسم ، پیشنهاد می شود.
این درمانگر اتیسم با اشاره به فعالیت افراد و مراکزی 
تحت عناوین مراکز درمان قطعی اتیسم گفت: این افراد 
با تبلیغ درمان قطعی اتیسم از خانواده های دارای فرد 
مبتا به اتیسم سودجویی می کنند در حالیکه خانواده 
ها باید بدانند اتیسم درمان قطعی ندارد و یک اختال 
است که تا پایان عمر با فرد همراه است.کریمی افزود: 
با مداخات درمانی متعارف که در دنیا به کار گرفته 
و  کنترل  را  بیماری  این  عایم  توان  می  شود  می 
کمرنگ کرد و بهتر به جای دعا، جادو و یا درمان های 

یک شبه به مراکز توانبخشی و مشاوره مراجعه کرد.
بر  را  بروجرد  حکمت  اتیسم  مرکز  مدیریت  که  وی 
عهده دارد می گوید: در حال حاضر در این مرکز 45 
پرونده کودکان مبتا به اتیسم ثبت شده و حدود 10 
آباد  مرکز خرم  در  و  دارند  قرار  نوبت  نیز پشت  مورد 
نیز حدود 50 پرونده پذیرش شده است. خانواده های 
دارای فرد مبتا به اتیسم همگی این خواسته را دارند 
که در مناسبت های مرتبط با اتیسم ،  نیازی به تبریک 
نیست ؛ تنها باید درباره این اختال با هم صحبت کرد  
برداشت  تا  گیرد  صورت  عمومی  رسانی  اطاع  این  و 

های غلط در مورد این اختال تصحیح شود.
باید به جامعه این اطاع رسانی را انجام داد که ؛  روز 
اتیسم در  به  افرادی که دارای فرد مبتا  برای  اتیسم 
یک  با  روز  هر  آنها   ، است  همیشگی  هستند  خانواده 
می  زندگی   ، شوند  می  بیدار  اتیسم  به  مبتا  کودک 
کنند و نفس می کشند باید به آنها احترام گذاشت و 

تحمل این خانواده را ستود.
دوم آوریل برابر با 13 فروردین ماه روز جهانی اتیسم 
نام دارد و از این روز به مدت یک ماه به عنوان آگاه 
نام گذاری شده است و امسال محور  اتیسم  از  سازی 
آگاهسازی ها فراگیری در محیط کار: چال ها و فرصت 

ها در جهانی پسا همه گیر ، عنوان شده است.

افرادی هستند که دست  پارکبان« شهرها جزو  اغلب 
آن ها  است.  کرده  راه  این  مسافر  را  آن ها  سرنوشت 
ناسزاها  گاه  و  مردم  طعنه های  نگاه ها،  از  ازیک طرف 
در امان نیستند و از طرف دیگر از طرف کارفرمایشان 

مورد ظلم قرار می گیرند.
  برخی پارکبانان شهر خرم آباد در تماس با یافته ضمن 
گایه از اوضاع نابسامان مالی که دامان اکثر مردم را 

اعتقاد  و  داشته  گایه  شغلشان  بد  وضعیت  از  گرفته، 
دارند چرخ زندگی شان با این حقوق ناچیز نمی چرخد.

آن ها همچنین از بی توجهی برخی  کارفرمایان به حق 
که:  می دارند  اظهار  و  داشته  گایه  قانونی  حقوق  و 
و  حق  که  می کنند  ادعا  استخدام  بدو  در  کارفرمایان 
است،  کار  وزارت  مصوبات  اساس  بر  پرداختی  حقوق 
اما در بدو ورود قراردادی را باید امضا کنی که شکل 
بر  از حقوق هم  کار روزمزدی است و دریافت بخشی 
اساس فروش کارت! ساعات کار قانونی نیست و مبنای 
نکرده  پر  را  روز  بیمه هم هیچ وقت 30  پرداخت حق 
نیست  از عیدی هم که خبری  ناقص است.  بیمه ها  و 
به  را  ما  روزگار  جبر  که  دیگر  بی درمان  درد  هزار  و 

تحملش واداشته است.

برخی از پارکبانان از مشکاتی دیگر از قبیل بدرفتاری 
به حضور  توجه  با  کار  نگرفتن سختی  نظر  در  مردم، 
و  راندند  ... سخن  و  گرما  و  سرما  در  آن هم  معابر  در 

خواستار رسیدگی به وضعیتشان شدند.
پارک  مدیریت  حاضر  حال  در  این که  به  توجه  با 
حاشیه ای در سطح مرکز استان در اغلب معابر به شکل 
انجام  ذی ربط  پیمانکاران  توسط  و  کارتی  و  مکانیزه 
این حوزه  در  بیشتری  نظارت  انتظار می رود  می شود، 

صورت گیرد.
پیمانی،  امور  قراردادهای  تمامی  ماهیت  اساس  بر 
را  پیمانکاران  شده،  منعقد  قراردادهای  در  شهرداری 
کار  قانون  مقررات  و  کلیه ی ضوابط  رعایت  به  موظف 
و... می کند و پیمانکاران متعهد به  تأمین اجتماعی  و 

کارکنان خود،  پرداخت حق وحقوق  به  ملزم  و  رعایت 
مطابق آئین نامه ها و ضوابط قانون کار هستند.

امور  و  کار  کل  اداره  و  شهرداری  از  اساس  این  بر 
در  را  نظارتی  وظیفه  که  می رود  انتظار  اجتماعی 
حقوق  اعاده  به  نسبت  و  داده  قرار  مدنظر  حوزه  این 

پارکبانان اقدام کند.
فراموش نکنیم اوضاع بیکاری در لرستان حاد است و 
همین موضوع ممکن است عامل سوءاستفاده احتمالی 
ازجمله  حوزه ها  تمام  در  را  کارگران  از  کارفرمایان 
نظارتی  لذا وظیفه دستگاه های  آورد،  فراهم  پارکبانان 
است تا با نظارت و درک بیشتر، کارگران را در احقاق 

حقوقشان یاری کنند.

آرزوهای خانواده هایی که کودک مبتال 
به اتیسم دارند

انتظارات لرستانی ها از سفر رئیسی 
قاضی القضات کشور احیای صنعت 
ورشکسته و مبارزه با فساد اداری 

و ناعدالتی ها
استان ثروتمند ولی فقیر رانده شده لرستان به عنوان سینه ستبر 
ایران زمین؛ در حوزه عدالت اجتماعی و بهره مندی از فرصت ها چه 
جایگاهی دارد؟ آیا قاضی القضات کشور باعطف به عدالت ترمیمی 
،تورم  ازفقر  انتظارات و خواسته های مردم آسیب دیده  تواند  می 
،بیکاری ،آسیب های اجتماعی ،اعتیاد ،خودکشی ،طاق و قهرمان 
ایران در شاخص های منفی  را برآورده سازد. قلم فرسایی حاضر در 

صدد پاسخگویی به این موضوعات است.
احیای منطقه اقتصادی ویژه در شهرستان های خرم آباد ،بروجرد  
ودرود می تواند لرستان را به سوی توسعه صنعتی و شرایط ویژه 
خاص اقتصادی و رهایی از بسیاری از شاخص های منفی دور کند

به  سبب وضعیت خاص جغرافیایی،  لرستان  استان  نیست  شکی 
تنوع آب  و هوایی در تمامی فصول و قرار گرفتن در کریدور جاده 
ای شمال به جنوب ، غرب به جنوب  کشور، قابلیت های  فراوان در 
حوزه های مختلف دارد  اما باید قبول کرد  برتری های سرزمینی 
برای تشویق و ترغیب بخش خصوصی بر ای سرمایه گذاری کافی 

نیست.
لرستان به سبب مصائب جنگ هشت ساله،کم مهری مقامات وقت 
کشوری و نبود مدیران خاق و تحول خواه در  ایجاد زیرساختهای 

اساسی بخصوص در حوزه  حمل و نقل ، سدها و...  موفق نبود.
و  جادهای  )ریلی،  نقل  و   حمل  اساسی   های  زیرساخت  بانبود 
هوایی(  در قیاس با استانهای توسعه یافته موجب  باالرفتن بهای 
رقابت  امکان  اوصاف  این  با  آیا  میگردد  و خدمات  کاال  تمام شده 
واحدهای اقتصادی با واحدهای استانهای توسعه یکسان خواهد بود 

و  سرمایه گذار میل و رغبتی درلرستان خواهد داشت ؟!!!
سرمایه گذار درمناطقی سرمایه گذاری میکند که زیرساخت های 
مناسب را داشته باشد و باید قبول کرد دیگر استانهای توسعه یافته 

در رقابت جذب سرمایه گذاران صنعتی بر ما برتری گرفته اند .
آری ما نیز معتقدیم که بایستی محور توسعه بخش خصوصی باشد 
اما بفرمایید دولت در گذشته کدام زیرساخت های الزم را فراهم 
نموده تا بخش خصوصی تشویق به سرمایه گذاری در لرستان شود.
آنچه آیت اهلل رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه در اذهان عمومی 
ایجاد کرده و بخشی از آن نیز از دستگاه قضایی شروع شده مبارزه 
در  شده  آغاز  دستگاه  این  از  که  مبارزه  این  دامنه  است.  فساد  با 
این میان برخی مدیران سطوح  لرستان هم خودی نشان داد. در 
، شهرداری ها و شورای  استانداری ،صنعت معدن تجارت  باالی  
اسامی شهرها شاید یکی از پرسروصداترین دستگاه های لرستان  
هستند که دستگیری ها در آن و رسیدگی به پرونده های تخلفات 

آنها، عنوان مبارزه با فساد را گرفته است.
پیش از آن نیز دستگیری تعدادی از کارمندان و روسای شعب بانک 
ها در تعدادی از شهرهای استان نیز رویه ای جدید در رسیدگی به 

تخلفات در این دستگاه ها بوده است.
از مدیران لرستانی  و دستگیری  برکناری بی سروصدای تعدادی 
یکی دو معاون مدیرکل نیز در همین راستا بوده اما آنچه مشخص 
از سفر رئیس دستگاه قضا  انتظار مردم بود و پیش  است و مورد 
به لرستان  درباره آن صحبت شده، بیان رویکردها، افشای موارد 

بیشتر شاید و جدیت بیشتر در این حوزه است.
از  انتظارات  لرستان  در  که  دهد  می  نشان  افکارعمومی  برآیند 
دستگاه قضایی به دلیل سکوت سال های گذشته و دهه های قبل، 

بیشتر است.
تخلفات در تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز، واگذاری 
اراضی ملی و واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی مانند کشت و 
صنعت و نیز کارخانه پارسیلون خرم آباد و واحدهایی از این دست 

محرز است.
رسیدگی به روند واگذاری ها در واحدهایی مانندپارسیلون، بررسی 
روند مدیریتی  کشت و صنعت  و نیز واگذاری هایی مانند آنچه 
در استان  رخ داد، مسائل مهمی است که رئیسی  می تواند به آن 

ورود پیدا کند .  
قانونی   های  تبعیض  قربانی  گذشته  های  دهه  در  لرستان  مردم 

بودجه ریزان و مسئوالن وقت در کشور شده اند .
با نیازهای واقعی کشور  بودجه ریزی در کشور هیچ گاه متناسب 
نبوده است و منافع ملی و کشور با دیدگاههای کارشناسی در این 
راستا  لحاظ نمی گردد . تخصیص بودجه در ایران با سیستم چانه 
زنی و نفوذ بستگی دارد که مدیران وقت نه قدرت چانه زنی داشتند 

و نه نفوذ برای نقش آفرینی در تخصیص اعتبارات
 به عنوان کسی که شاهد محرومیت ها  و دردهای استان بوده ام و 
از طرف دیگر به مشکات معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضا 
تقسیم  استانی در  بگویم عدالت  توانم  به جرات می  واقف هستم، 
منابع و توجه به استان های محروم بهترین ابزار برای تحقق گام 

دوم انقاب است.  
ایران  اسامی  جمهوری  مقدس  نظام  هوشمندانه  سازی  قدرتمند 
در توجه به اقتدار و قدرت نرم است. آقای قاضی القضات و رئیس 
در  لرستان   استان   اداری  و  قضایی  همکاران   ، دستگاه  ارجمند 
شدیدترین روزهای کرونایی سنگر خدمت به خلق خدا را فراموش 
نکرده اند. آیا این نیروها بهترین و وفادارترین نیرو برای تحقق گام 

دوم انقاب نیستند؟  
بخشی از این خدمت صادقانه مدیون ابتکارحضرتعالی  در احترام 
به مردم لرستان و توجه به عنصر منابع انسانی است. که با توجه 
به آثار تحریم های ظالمانه غرب  بهترین روش برای کاهش هزینه 
به خودی خود، سمبل تحول مثبت در  ها  هاست. کاهش هزینه 

دستگاه قضا است.
ابتدا  باید  می  که  فضایی  باشد،  ناامن  متخلفان  برای  باید  فضا 
راهکارهای قانونی برای قانونمنداران فراهم شود و سپس متخلفین 
از این فضا، مجازات شوند اما در این روند هم مساله تخلفات کوچک 
نیست و به قولی اصل بر رسیدگی به تخلفات دانه درشت ها است.
در دورانی نیز  که  تکمیل پروژه های نیمه تمام در کشور بهانه 
دولتمردان وقت قرار گرفت  و تمام بودجه های کشور به استانهای 
مرکزی گسیل  می شد   بازهم که لرستان مظلوم نیز به سبب کم 
بودن طرح های نیمه تمام بزرگ سر آن بی کاه ماند  و موجب 
دراین  کشاورزی  و  اقتصادی  عمرانی  بیشتر   های  ماندگی  عقب 

استان شد .

محمود داودي نژاد // مقاله

صف متحد حزب ا... را چنان استوار و محکم 
کنید که هیچ عاملی ضد اسالم نتواند در آن 

صف مصمم رخنه کند
در   ،134۷ آبان  سوم  مرادپور،:  عبدالمراد  شهید 
آمد.  دنیا  به  کوهدشت  توابع  از  چغابل  روستای 
از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. 24 مرداد 
توسط  چنگوله  در  تک تیرانداز  سمت  با   ،1364
نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها 
در منطقه بر جا ماند و12 فروردین 13۷0، پس 
از تفحص در شهرستان زادگاهش به خاک سپرده 

شد.
)ال حول واهلل قوه اهلل باهلل العلی العظیم(

سام بر امام بزرگوار، که هادی ما درجهت دادن به جبهه مقدس اسام 
است. سام بر شهیدان همیشه جاوید که با خون خود درخت اسام را 

آبیاری کردند وبه دست ما سپردند. 
سام برجانبازان و معلولین که با اعطای قسمتی از بدن خویش انقاب 
همه  باید  برسیم.  بلوغ  سن  به  که  زمانی  عزیزان  ساختند.  مصمم  را 
احساس وظیفه کنیم، جبهه توحید جهانی را علیه کفر جهانی تقویت 
کنیم و به مدت اکتفا نکنیم. بلکه باید بر دشمن غلبه کنیم واو را ازپای 

درآوریم، تا دیگر خیال تجاوزبه اسام و مسلمین رادرسرنپروراند. 
ای عزیزان جبهه حق علیه باطل را خالی نکنید و هرکدام در خودتان 
را  وجیهه ها  برداشته  گام  خدا  درراه  باید  که  کنید،  ایجاد  مسئولیت 
و  استوار  چنان  را  حزب اهلل  متحد  صف  عزیزان  دوستان،  ای  پرکنید. 
محکم کنید که هیچ عاملی ضد اسام نتواند در آن صف مصمم رخنه 
کند. ای دانش آموزان، همکاسان درس را همراه با رزم بیاموزید. شما 
عزیزان که با رزمتان اسطوره مقاومت در مقابل شیاطین و جنایتکاران 
که  کشورهایی  و  داده  گسترش  را  علم  نیز  قلمتان  با  باید  هستید، 

هدفشان استعمار ملل فقیراست را رسواسازید. 
بریزید،  اشک  برایم  نمی خواهم که شما  عزیزان وهم سنگران من  ای 
خمینی  رهبری  و  والیت فقیه  راه  که  من  راه  می خواهم  شما  از  بلکه 
از آمدن به جبهه  ادامه دهید ای امت به خدا سوگند من  کبیراست، 
هدف مادی و دنیوی نداشته ام، بلکه هدفم رضای پروردگار متعال بوده 
است.ای کوردالنی که هدف برادران از جبهه را مادی می دانید، پس چرا 
خودتان لحظه ای در جبهه ها حضورنمی یابید؟ چرا تا اسم جبهه به شما 

می آورند به خود می لرزید؟ 
و  می روند  عملیات  به  شادی  و  زمزمه  با  و  می خروشند  شیران  ولی 
ظفرمند برمی گردند. ای خانواده شهدا بدانید که شهدای شما در پیش 
خدا اجر عظیمی دارند و دلیران ما با شکست رژیم صدام، شمارا شادو 
خندان خواهند کرد.ای خانواده اسرا بدانید، که دلیران ما فرزندان شمارا 
با شکستن درب زندان عراق رها کردند. پس شمایید که باید حسرت 
نخورید، همانطورکه شهید رجایی فرموده اند: ما سرنوشت جنگ را در 
سرنوشت  بلکه  نمی پذیریم،  را  صلح  و  می کنیم.  تعیین  جنگ  میدان 
را  باسیلی زدن به صدام تعیین می کنیم. ای امت! مسجدها  را  جنگ 
پرکنید که تمام دشمنان از صف مسجد می ترسند و مستحکم باشید 

نترسید 
اما  باشم،  باید عصای دست شما  پدرومادرم! درست است که من  ای 
چه کنم که صدام جنایتکار وطن اسام مارا مورد هجوم قرارمی دهد. 
تکلیف ازماساقط نمی شودوباید در مقابل کفر ایستاد. ای پدرم! مبادا 
درشهادت من غصه بخورید، بلکه استوارواسام را یاری کنید و بدان که 
فرزندت درراه رضای پروردگار متعال شهید شده وجزاین هدفی نداشته، 

پس شما باید افتخار کنید، فرزندی درراه خداداده اید. 
ای مادرم! که مرا از پستان مکیدن به زمانی آوردی که می توانم بجنگم، 
نکند که در شهید شدن من شیون کنی، صورت نخراش، بلکه تو باید 

اسوه زنان دیگر باشی تا در پیش زهرا اجری داشته باشی.

شهیدان 

بر اساس اعام نظر دبیرخانه همایش شرکت های 
برتر ایران در سازمان مدیریت صنعتی، بانک رفاه 
کارگران توانست با کسب رتبه ۷ از نظر شاخص 
فروش، در ردیف 10 شرکت برتر ایران قرار گیرد.

کارگران به  رفاه  عمومی بانک  روابط  گزارش  به 
سازمان  مدیریت  فارس،  از خبرگزاری  نقل 
رتبه  بندی شرکت  از سال 13۷۷  ایران   صنعتی 
های برتر ایران را هر ساله انجام داده است. این 
فراهم  با  سازمان  رسالت  از  الهام  با  بندی  رتبه 
مورد  در  و مفید  شفاف  و اطاعات  آمار  کردن 
از  روشن تری  فضای  کشور،  اقتصادی  بنگاه های 
و به  می دهد  ارایه  کشور  اقتصادی  و کار  کسب 
سیاست گذاران  اقتصادی،  بنگاه های  مدیران 
و پژوهشگران، یاری می رساند تا شناخت و درک 

و اقتصادی  مالی  ساختار  مقیاس،  از  دقیق تری 
صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور بیابند.

فهرست صد شرکت برتر، مجموعه ای متعلق به 
ایرانی است. در فهرست صد  شرکت های بزرگ 
شرکت برتر ایران، به این دلیل که نگاه کان ملی 
سازمان  نظر  مورد  فهرست  این  گیری  شکل  در 
آرایش  شناسایی  روی  بر  بوده،  مدیریت صنعتی 
تمرکز  یکدیگر  کنار  در  کشور  بزرگ  های  بنگاه 

شده است.
سال 98 نیز همچون سال های گذشته این رتبه 
موفق  کارگران  رفاه  و بانک  شد  برگزار  بندی 

گیرد.  قرار  ایران  برتر  شرکت   10 ردیف  در  شد 
نگاهی به کارنامه این بانک نشان می دهد، دامنه 
بسیار  اجتماعی  بانکی  عنوان  به  هایش  فعالیت 
به  اگر چه خدمات دهی مناسب  گسترده است، 
تأمین  سازمان  بگیران  مستمری  بازنشستگان، 
اجتماعی و کارگران کشور نقش این بانک را در 
حوزه اجتماعی پر رنگ تر کرده است اما آمارها 
و عملکرد آن نشان می دهد که در حوزه تولید 
و پرداخت تسهیات به واحدهای اقتصادی کشور، 
کمک به اشتغال زایی در مناطق محروم و حوزه 

مسئولیت اجتماعی نیز حضوری مؤثر دارد.

بانک رفاه  نام  نیز  در دوران شیوع ویروس کرونا 
سال  بانک  این  شد.  تکرار  فراوانی  به  کارگران 
کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های  با  که  هاست 
دارد.  و همکاری  تعامل  سامت،  حوزه  و فعاالن 
در  مشارکت  همچون  مطلوبی  خدمات  ارائه  با 
اهدای  درمانی،  و مراکز  ها  بیمارستان  تجهیز 
تسهیات  پرداخت  ها،  بیمارستان  به  آمبوالنس 
به اعضای کادر درمان و ... تاش کرد تا همگام با 
پیش قراوالن مبارزه با این بیماری در خدمت هم 
بانک  این  عملکرد  بررسی  بنابراین  باشد.  وطنان 
بانکی توانمند  از  و کارنامه فعالیت های آن نشان 
مدیریت  سازمان  رتبه بندی  نتیجه  که  می دهد 
بین  ۷ در  رتبه  و کسب   98 سال  در  صنعتی 

شرکت های برتر کشور، گواهی بر این مدعاست

بانک رفاه کارگران هفتمین شرکت برتر ایران

 عبدالرضا قاسمیحقوق فراموش شده پارکبانان شهر
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نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس:

این دوره صیانت از آرای مردم در باالترین 
سطح انجام می شود  

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در 
مجلس شورای اسامی گفت: مردم 
باشند  داشته  اطمینان  لرستان 
آنها  آرای  از  صیانت  دوره  این  که 
ایثار  اخاص،  با  باالترین سطح  در 
صداقت و شفافیت صورت می گیرد.

باالترین  در  آرای مردم  از   صیانت 
سطح صورت می گیرد.                     

در  محمودوند  مرتضی  دکتر 
نظارت  هیأت  دبیرخانه  از  بازدید 

مستقر  لرستان  استانداری  در  که  روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات  بر 
خود  آرای  در  که  می شود  باعث  مردم  همراهی  اظهارکرد:  شده اند، 
آرای  از  صیانت  ما  تاش  رو  این  از  باشند  داشته  آرامش  و  اطمینان 

مردم خواهد بود.
محمودوند خاطرنشان کرد: مردم لرستان اطمینان داشته باشند که این 
ایثار صداقت و  با اخاص،  دوره صیانت از آرای آنها در باالترین سطح 

شفافیت صورت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه در هر دوره قطعاً اعتراضاتی بوده است، یادآور شد: 

برای ما در تمام بخش های نظارتی قانون ماک است.
گفت: ششمین  مجلس شورای  دوره چگنی  و  آباد  مردم خرم  نماینده 
استقبال  از حیث ثبت نام علیرغم عدم  انتخابات شوراهای شهرها  دوره 
برخی از استان های کشور در این استان استقبال خوبی صورت گرفته 
است. محمودوند تاکید کرد: با تاشحسین گودرزی نماینده مردم دورود 
و ازنا و عباس گودرزی نماینده بروجرد و اشترینان در مجلس شورای 
اسامی شرایطی ایجاد شده تا این فرآیند اجتماعی به خوبی و در سطح 

عالی در لرستان برگزار شود.
وی افزود: در مرکز استان لرستان باقرپورحسینی به عنوان دبیر شورای 
هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستاست و اعضای 5 و 3 نفره 
انتخابات شوراها در شهرها و بخش ها تشکیل شده  بر  نظارت  هیاهای 
است.  وی با تقدیر از استاندار لرستان، معاون سیاسی امنیتی، دهیاران، 
باعث  آنان  همراهی  و  همکاری  گفت:  لرستان  فرمانداران  و  بخشداران 

شده که تاکنون روند قابل قبولی در این زمینه داشته باشیم.
روستای   و  شهر  اسامی  شوراهای  انتخابات  بر  نظارت  عالی  رییس 
لرستان یادآورشد: تمام تاش خود را برای ایجاد فضای امن در کمال 
آرامش برای این انتخابات  صورت گرفته و مردم  بدانند که هیچ حقی 

از آنها ضایع نخواهد شد.

نماینده مردم الیگودرز مطرح کرد

۷۰ روستای دهستان ماهرود الیگودرز فاقد 
راه دسترسی مستقیم هستند  

نماینده مردم الیگودرز در مجلس 
میان  نطق  در  اسامی  شورای 
دستور خود در مجلس از وضعیت 
این  شهری  و  روستایی  راههای 

شهر انتقاد کرد .
زمینه  این  در  خدابخشی  محمد 
گفت: آیا قابل قبول است که پس 
از گذشت 43 سال از عمر پربرکت 

انقاب اسامی که خدمات شایانی به مردم مناطق مختلف کشور ارائه 
شده است، مردم 1۷ نقطه جمعیتی شهرستان الیگودرز به دلیل نداشتن 
راه دسترسی مناسب، برای عبور از رودخانه های مسیر تردد خود ناچار 
به استفاده از کابل های سیمی باشند که کوچکترین غفلت در هنگام 

استفاده ازآن به بهای قطع انگشتان دست آنان تمام می شود؟
وی افزود : آیا سزاوار است که در روستاهای پرجمعیت ای مانند لیروک، 
امامزاده خود سیاه، و ده ها روستای دیگر شهرستان الیگودرز فاقد جاده 
دسترسی باشند و آیا پذیرفتنی است که دهستان ماهرود با بیش از ۷0 
روستا فاقد دسترسی مستقیم به مرکز بخش باشد مگر مردم این مناطق 

محروم سهمی از بیت المال کشورشان ندارند؟
انتقاد از تصادفات جاده ای

وی همچنین ادامه داد : چراباید مردم الیگودرز هر هفته و هر ماه شاهد 
تصادفات و ازدست دادن عزیزان خود در مسیر الیگودرز داران باشند؟ 
جاده ای که از سال 1383 تا کنون با وجود پیگیری های مستمر اینجانب 
تنها پنج کیلومتر پیشرفت فیزیکی داشته و به یکی از حادثه خیزترین 
ایمن  به  نسبت  آیا  است.  شده  تبدیل  شهرستان  مواصاتی  محورهای 
گایه  پیامهای  مداوم  طور  به  که  آباد  شول  به  الیگودرز  جاده  سازی 
آمیز مردم منطقه در این خصوص را برای شما ارسال می نمایم اقدامی 

صورت گرفته است؟
خدابخشی اظهار داشت : از وزارت راه و شهرسازی می خواهم با توجه 
به مطالعات آمایش سرزمین انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه 
پیگیری های 2۷ سال قبل مسئولین استان و مکان یابی انجام شده توسط 
سازمان هواپیمایی کشور و با توجه به ماحظات پدافند غیرعامل نسبت 
به انجام مطالعات مجدد مکان یابی و صدور مجوزهای الزم مربوط به 

فرودگاه الیگودرز و تکمیل مطالعات ماده 23 اقدام الزم را انجام دهد.
ارتقای فرمانداری الیگودرز به فرمانداری ویژه

از  کرد:  اضافه  همچنین  یازدهم  مجلس  در  الیگودرز  مردم  نماینده 
وزارت کشور، هیأت دولت و رئیس جمهور تقاضا دارم با توجه به وسعت 
و محرومیت  باال  قدمت  استان  مرکز  با  زیاد  فاصله  الیگودرز  شهرستان 
منطقه با ارتقای فرمانداری الیگودرز به فرمانداری ویژه موافقت کرده و با 
توجه به تقاضای مردم ززماهروبا شهرستان شدن شول آباد موافقت شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان:
پنج تصفیه خانه فاضالب در لرستان 

بهره برداری می شود  
آب  شرکت  مدیرعامل 
لرستان  فاضاب  و 
گفت: در سالجاری پنج 
تصفیه خانه فاضاب در 
این استان بهره برداری 

می شود.
به  وند«  کرم  حمید   «
کرد:  اعام  ها  رسانه 
فاضاب  خانه  تصفیه 
شهرهای الشتر، نورآباد، 
دورود، کوهدشت و ازنا 

امسال بعنوان بزرگترین طرح های آبرسانی به بهره برداری 
می رسد.  

وی با بیان اینکه در بخش آب روستایی در راستای تامین 
و پایداری آب و کیفیت آب تاش می شود، اظهار داشت: 
در این زمینه طرح های تامین آب و  باال بردن کیفیت آب 
روستاها اجرا می شود تا مشکل کمبود آب نداشته باشیم.

لرستان 418 هزار  استان  در  تعداد مشترکان آب شهری 
مورد و آب روستایی بیش از 140 هزار مورد است.
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جذب بدون ضابطه نیرو در ادارات منکر است/ 
مشکالت با عمل حل می شود نه با چاپ بنر

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: همچنین جذب نیرو بدون ضابطه در 
یک  عنوان  به  بایستی  اداری  دستگاه های 

منکر در جامعه شناخته شود.
سیداحمدرضا  والمسلمین  االسام  حجت 
مناسبت  به  که  دیداری  در  شاهرخی 
خبرنگار  و  مدیر  حضور  با  نو  سال  آغاز 
انجام شد، اظهار داشت:  خبرگزاری فارس 
با فعال کردن ظرفیت های لرستان می توان 
مشکات توسعه نیافتگی استان را حل کرد.

مناطق  در  خوبی  کارهای  امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد  اینکه  بیان  با  وی 
رئیس  سفر  مصوبات  در صورتی که  افزود:  است،  داده  انجام  استان  محروم 
دستگاه قضا در استان اجرایی شود شرایط  لرستان نسبت به گذشته بهتر 

می شود.
با  بایستی  استان  رسانه  اصحاب  کرد:  بیان  لرستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
رعایت اخاق و اطاعات علمی مشکات لرستان را منعکس کنند و برای 
حل آنان مطالبه گر باشند و این یک واقعیت است که اصحاب رسانه در  هر 

اتفاق مثبتی که در در استان ایجاد شده حضور موثری داشته اند.
با  بایستی  اطاعاتی  و  نظارتی  دستگاه های  اینکه  به  اشاره  با  شاهرخی 
تعطیلی  از  مانع  اجرایی  و دستگاه های  کارخانه ها  قبال  هوشیاری خود در 
داشتن  علت  به  نبایستی  هیچکس  کرد:  تصریح  شوند،  تولیدی  واحدهای 
رابطه با مسئوالن نسسبت به سایر مردم از امتیازات خاصی برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در استان شاهد هستیم که بعضا وقتی یک 
فرد به یک جایگاه حقوقی می رسد اقدام به انتصاب وابستگان خود می کند 
برخورد  شدت  به  تخلفات  این  با  که  است  بازرسی  سازمان  وظیفه  این  و 
افراد غیر متخصص در جایگاه های دولتی  به کارگیری  نباید شاهد  کند و 

و اداری باشیم.
نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: جذب نیرو بدون ضابطه در دستگاه های 
اداری بایستی به عنوان یک منکر در جامعه شناخته شود و اصحاب رسانه 

بایستی در این حوزه تمام تاش خود را به کار گیرند.

2۹ روستای لرستان پارسال برقرسانی شد  
طرح  گفت:  لرستان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
 180 جمعیت  با  استان  این  29روستای  به  برقرسانی 

خانوار سال گذشته اجرا و بهره برداری شد.
فریدون خودنیا به رسانه ها اعام کرد: برای برقرسانی به 
این روستاها 12 میلیارد تومان تامین و هزینه شده است.

پنج  باالی  روستای   30 همچنین  داشت:  اظهار  خودنیا 
خانوار نیز تا پایان سال 1400 برقدار می شوند و پرونده 

برقرسانی به روستاهای باالی پنج خانوار در لرستان بسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه ساالنه یکهزار و 200 پروژه شرکت توزیع برق در لرستان تعریف و 
کمتر از یکسال بهره برداری می شود ادامه داد: اکنون در شهرستان های بروجرد، 

ازنا، دورود، الشتر و دلفان، روستای باالی پنج خانوار بدون برق وجود ندارد.
564 هزار و ۷02 مشترک برق خانگی در لرستان  وجود دارد، همچنین 2 هزار و 
۷30 مشترک صنعتی، 13 هزار 229 مشترک اداری و هشت هزار و 889 مشترک 

کشاورزی از نعمت برق بهره مند هستند.

مصرف گاز در لرستان 2۱ درصد افزایش یافت  
مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: مصرف گاز استان در 
سال 99 نسبت به سال قبل از آن 21 درصد افزایش یافته 
نیروگاهی  و  صنعتی  بخش  در  میزان  این  بیشترین  که 

بوده است.
»کرم گودرزی« روز یکشنبه با اعام این خبر به رسانه ها 
افزود: پارسال 2 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب گاز 
تحویل مصرف کنندگان خانگی، تجاری و صنعتی لرستان 
و  میلیارد  یک  میزان،  این  از  داد:  ادامه  وی  است.  شده 
200 میلیون متر مکعب در بخش خانگی و یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب در 
بخش های تجاری، صنعتی و نیروگاهی مصرف شده است. گودرزی افزود: بیشترین 
افزایش با 85 درصد نسبت به سال 98 مربوط به بخش صنعتی و نیروگاهی بوده 
نیروگاه  همانند  مهم  تاسیسات  گرفتن  قرار  سرویس  در  آن  اصلی  دلیل  که  است 
خرم آباد ، تاسیسات انتقال و تقویت شهید سیفی آسار و صنایع انرژی بر متوسط 

و کوچک بوده و نقش بسیار مهمی در اقتصاد مقاومتی و جهش تولید داشته اند.
وی ادامه داد: باوجود محدودیت های اعمال شده برای صنایع در فصل سرد سال 
و اولویت مصرف بخش خانگی، تبلیغات موثر محیطی و رسانه ای، فرهنگ سازی 
و اباغ سیاستهای تشویقی شرکت ملی گاز ایران، بازدید موثر و مستمر از ادارات و 
سازمان هایدولتی ، همکاری خوب و موثری در زمینه مصرف بهینه گاز انجام شد 

که نتایج آن مشهود بود.

مدیرکل استاندارد:
  ۵٣ پروانه استاندارد در لرستان صادر شد

پروانه  از صدور 53  لرستان  استاندارد  مدیرکل 
استاندارد برای واحدهای تولیدی استان در سال 

گذشته خبر داد.
مرضیه قنبریان گفت: در راستای استانداردسازی 
محصوالت تولیدی استان، در سال گذشته، 48 
 5 و  اجباری  استاندارد  عامت  کاربرد  پروانه 
پروانه استاندارد تشویقی در لرستان صادر شد.

شده  صادر  پروانه های  بیشترین  افزود:  وی 
مربوط به صنایع غذایی و صنایع ساختمانی و 

معدنی است.
مدیرکل استاندارد استان اظهار کرد: هم چنین در سال 99، دو پروانه کاربرد 
نشان حال و 11 پروانه نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی 

توسط اداره کل صادر شد.
وی گفت: در این مدت در کمیته عائم استاندارد لرستان، اعضای کمیته با 
تمدید 19 پروانه استاندارد اجباری و 4 پروانه استاندارد تشویقی، ابطال 60 
پروانه استاندارد اجباری و 9 پروانه استاندارد تشویقی، 85 مورد تعلیق پروانه 

و نیز 42 مورد رفع تعلیق پروانه کاربرد عامت استاندارد موافقت کردند.
گفتنی است کمیته عائم، کمیته ای است که وظیفه بررسی نهایی صاحیت 
برای  استاندارد  پروانه  صدور  در خصوص  را  خدماتی  و  تولیدی  واحدهای 
محصول خاص،  تعلیق، رفع تعلیق، ابطال و صدور مجدد آن را بر عهده دارد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان خبر داد:
غرق شدن 2 نفر در رودخانه سزار دورود  

از  لرستان  هال احمر  جمعیت  مدیرعامل 
دورود  سزار  رودخانه  در  نفر   2 شدن  غرق 

خبر داد.
فروردین ماه،  چهاردهم  امروز  رضایی  صارم 
اظهار کرد: دو نفر به خاطر شنا در رودخانه 
به فن  نبودن  و آشنا  سزار شهرستان دورود 

شنا غرق شدند.
وی تصریح کرد: دو تیم از هال احمر و یک 

تیم از آتش نشانی بافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هال احمر لرستان خاطرنشان کرد: جسد غرق شدگان 

هنوز پیدا نشده است.
رضایی اضافه کرد: پارسال 21 نفر در لرستان در رودخانه های این استان 

غرق شدند.
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مخابرات  مدیر 
با  لرستان  منطقه 
وزارت  این که  بیان 
مخابرات  و  ارتباطات 
ایران به ما اجازه داد 
 500 احداث  برای 
 USO کیلومتر فیبر نوری را از محل اعتبارات ملی
هزینه کنیم، گفت: در این طرح ما سعی کردیم 
شهرستان های دوره چگنی، کوهدشت، رومشگان 

و پلدختر را از بن بست ارتباطی بیرون بیاوریم.
نبی اله شمسی فر در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
در شرایط کنونی حوزه فناوری اطاعات و ICT از 
شام شب هم برای خانوارها واجب است و نمود 
اقتصاد،  سیاست،  مختلف  حوزه های  در  را   ICT

آموزش و عرصه های سامت و ... شاهد هستیم.
ظرفیت  از  بتوانیم  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
و   ICT حوزه  توسعه  برای  مجلس  نمایندگان 

فناوری اطاعات در استان استفاده کنیم.
شمسی فر عنوان کرد: ICT یکی از حوزه هایی است 
که با حداقل هزینه می تواند کارآفرینی و اشتغال 
زایی داشته باشد بنابراین توجه مسئوالن به این 

حوزه برای ما مهم است.
مدیر مخابرات منطقه لرستان با اشاره به محدود 
مخابرات،  حوزه  در  استان  مالی  منابع  بودن 
تصریح کرد: تاکنون در حوزه برنامه ریزی تاش 
استان  استانی مشکات  منابع  از  که  بود  این  ما 
یکی از  و  ما  اشکاالت  یکی از  که  کنیم  حل  را 

دالیل عقب ماندگی و عقب افتادگی ما در صنایع 
بودجه سرمایه ای  این که  علی الرغم  که  بوده  این 
بودجه  از  استفاده  دنبال  به  داشتیم،  محدودی 

ملی نرفتیم.
وی با اشاره به این که در حوزه مجموعه مخابرات 
ایران دو نوع بودجه ریزی استانی و ملی داریم، 
تصریح کرد: در بودجه ریزی استانی نوع هزینه 
کرد در دست خود ماست و برابر استهاک ساالنه 
حدود 14 میلیارد تومان بودجه داریم و در بخش 
برنامه ریزی های  و  مطالبه گری  فراخور  به  ملی 
شرکت مخابرات در حوزه استان ها هزینه می شود.

شمسی فر با بیان این که ما از این بودجه ملی در 
و  داشتیم  محدودی  سهم  ایران  مخابرات  حوزه 
نگاهمان این بوده که با بودجه استانی مشکات 
استان را حل کنیم، عنوان کرد: با توجه به تورم 
اگر  بودجه  این  با  و  کنونی  اقتصادی  شرایط  و 
به شبکه  را  نادی  و  تازه آباد  بخواهیم در مناطق 
چهار  به  حداقل  کنیم  تجهیز  زمینی  و  خاکی 

میلیارد تومان هزینه نیاز است.
مدیر مخابرات منطقه لرستان با اشاره به این که 
نوری  فیبر  از  کوهدشت  شهرستان  سرانه  سهم 
حال  در  کرد:  بیان  است،  ناچیز  بسیار  استان 
حاضر کل بودجه استان برای حل این مشکل کم 
است و مخابرات و وزارت ارتباطات باید پیش قدم 
برای حل  تنها  را  خود  جاری  بودجه  اگر  شوند، 
مشکات داخلی هزینه کنیم باز هم کم می آوریم.

مدیرعامل شرکت پلیمر خلیج فارس و نایب 
برای  می گوید:  دوومیدانی  فدراسیون  رئیس 
نخستین بار در یک تورنمنت دوومیدانی به 
اهدا  نقدی  پاداش  ماده،  هر  برتر  نفر  شش 

می کنیم.
ایسنا، اظهار  با  حسین رحمتی در گفت وگو 
اسپانسر  فارس  خلیج  پلیمر  شرکت  کرد: 
رقابت های جایزه بزرگ دوومیدانی است که 
در قالب کنگره ملی 6300 شهید لرستان به 

میزبانی خرم آباد برگزار می شود.
این  است  قرار  برنامه  طبق  داد:  ادامه  وی 
تورنمنت اردیبهشت در 15 ماده، ماه مبارک 

رمضان برگزار شود.
امکانات  و  شرایط  همه  کرد:  تأکید  رحمتی 
آماده  مسابقات  این  برگزاری  برای  را  الزم 
می کنیم تا لرستان میزبان شایسته ای باشد.

نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی یادآور شد: 
بهترین های کشورمان در این رقابت شرکت 
قرار است  بار  برای نخستین  و  خواهند کرد 
که در یک رقابت دوومیدانی به شش نفر برتر 

هر ماده، جایزه نقدی اهدا شود.
شده  انجام  الزم  های  رایزنی  افزود:  وی 
و  ورزش  شبکه  طریق  از  مسابقات  این  که 
همچنین شبکه لرستان به صورت زنده پخش 

شود.
کار  به  را  تاش مان  تمام  گفت:  رحمتی 
ورزش  اداره  و  سپاه  کمک  با  که  می گیریم 
و جوانان لرستان، مسابقاتی در شأن شهدای 

واالمقام لرستان برگزار کنیم.

دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان 
فاطمه  با  لرستان  منطقه  مخابرات  شرکت 

مقصودی برگزار شد. 
در دیدار که با حضور روح اله عادلی نائب رئیس 
، مریم جعفری ، محمد سیفی عضو هیئت مدیره 
انجمن  بازرس  ساکی  رضا  و  دبیر  ایمان  مریم   ،
لرستان  منطقه  مخابرات  شرکت  کارگری  صنفی 
بروجرد  مردم  نماینده  مقصودی  فاطمه  دکتر  با 
در مجلس شورای اسامی و چندتن از مشاورین 
و مسئول هماهنگی دفتر ایشان به دیدار و گفتگو 

کردند.
در سطح  مخابرات  صنفی  انجمن  اصلی  خواسته 
خصوصی  بخش  پرسنل  به  آن  تعمیم  و  استان 
شرکت مخابرات ایران، بیان مطالبه گری کارکنان 
بندی  طبقه  آنها طرح  عمده  که مشکل  شرکتی 
مشاغل و عدالت و رفاه اجتماعی و کاری بر اساس 
، موضوعات و  سنوات و مدرک تحصیلی پرسنل 

مشکات مطرح شد.
که  مطلب  این  بیان  با  مقصودی  فاطمه  دکتر 
مجمع  حمایت  و  قانونی  راهکارهای  قالب  در 
با  و گفتگو  و همراهی  لرستان  استان  نمایندگان 
از  پیگیری  و  دیگر  های  استان  نمایندگان  سایر 
طریق نهادها ، سازمان و طرح در کمیسیون های 
مرتبط مجلس درجهت ایجاد رفاه ، امید و انگیزه 
به پرسنل بخش خصوصی درجهت پویایی،نشاط 
و عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای 

شرکتی مخابرات پیگیری خواهند نمود.
پیش تر نیز دکتر مهرداد ویسکرمی نماینده مردم 
با  اسامی  آباد و چگنی در مجلس شورای  خرم 
همراهی انجمن صنفی نیروهای شرکتی مخابرات 
منطقه لرستان در دیدار با مجید سلطانی رئیس 
مخابرات ایران قول مساعد ایشان دراین مورد را 
گفتگو  همچنین  و  نمایند  می  پیگیری  جد  به 
مجمع  رئیس  ابراهیمی  دکتر  مساعد  قول  و 
بهبود  خصوص  در  لرستان  استان  نمایندگان 
وضعیت قراردادها و رفع مشکات پرسنل بخش 
در  مساعد  های  قول  مخابرات  شرکت  خصوصی 
جهت پیگیری از طریق تعامل و مجاری قانونی با 
با بندهای مصوب به نفع  توجه به رای اداره کار 
پرسنل شرکتی به پیوست پیگیری ها و مکاتبات 

انجمن صنفی پیوست می باشد. 

سامت  بیمه  مدیرکل 
سال  در  گفت:  لرستان 
گذشته حدود 60 هزار 
جلد دفترچه رایگان در 
سال  پایان  ماه  چهار 
صادر  همشهریان  برای 
است.شاهدخت  شده 
فتحی بیرانوند اظهار کرد: در سال گذشته از 18 
آبان ماه تا پایان سال حدود 60 هزار جلد دفترچه 
است.وی  شده  صادر  استانی ها  هم  برای  رایگان 
تصریح کرد: در این راستا حدود 23 هزار و 965 
نفر از صندوق همگانی و 35 هزار و 9۷2 نفر از 
صندوق روستاییان، دفترچه رایگان بیمه سامت 

دریافت کرده اند.
در  کرد:  بیان  لرستان  سامت  بیمه  مدیرکل 
مصوبه  طبق  و  مردم  به  خدمات رسانی  راستای 

گذشته  سال  ماه  آبان   18 از  کرونا  ملی  ستاد 
صادر  رایگان  به صورت  سامت  بیمه  دفترچه 

خواهد شد.
افرادی  برای  کرد:  خاطرنشان  بیرانوند  فتحی 
ثبت نام  امکان  هستند،  بیمه  پوشش  فاقد  که 
در  سامت  بیمه  پوشش  اولیه  درخواست  و 
فراهم  همگانی  سامت  و  ایرانیان  صندوق های 
شده است که می توانند در سامانه خدمت رسانی 
https://eservices.ihio.gov. به بیمه شدگان به آدرس

از  یکی  پیشخوان  دفاتر  به  مراجعه  بدون   ir/isc

از مزایای آن  انتخاب و  را  نورد نظر  صندوق های 
فاقد پوشش  افراد  اضافه کرد:  بهره مند شوند.وی 
تعویض  به  نیاز  آن ها  افرادی که دفترچه  و  بیمه 
دارند می توانند با مراجعه به سایت مذکور اقدام به 

دریافت دفترچه کنند.

و  آموزش  مدیرکل 
گفت:  لرستان  پرورش 
آموزشی  فعالیت 
شهرهای  در  مدارس 
قرمز و نارنجی استان از 
انجام  طریق شبکه شاد 

می شود.
ماه  فروردین  سیزدهم  شامگاه  نخعی  علیرضا 
از  لرستان  مدارس  آموزشی  فعالیت  کرد:  اظهار 
قرمز  شهرستان های  در  فروردین  چهاردهم  فردا 

)خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، ازنا، دلفان( و نارنجی 
)دورود، پلدختر، کوهدشت، سلسله، رومشگان و 
طریق  از  تنها  و  غیرحضوری  صورت  به  چگنی( 

شبکه شاد برگزار می شود.
وی درخصوص فعالیت کارکنان اداری آموزش و 
بیان کرد:  استان  اجرایی مدارس  پرورش و کادر 
کارکنان اداریی و کادر اجرایی در شهرستان های 
قرمز دو سوم دورکاری و یک سوم در محل کار 

حضور خواهند یافت.

لرستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
گفت: تعدادی طرح صنایع غذایی در استان وجود 
دارد که با توجه به تفاهم نامه 25 ساله میان ایران 
و چین، ظرفیت انکارپذیری در این راستا هستند.
بهزاد منصوری در جلسه شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی که امروز یازدهم فروردین ماه با 
حضور سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  تجارت  و  معدن  صنعت، 
یکی از بخش های اجرایی در زمینه این تفاهم نامه 
وزارت صمت خواهد بود که لرستان چند محصول 

ویژه برای این اجرای این مهم دارد.
لوازم  تولید  می تواند  لرستان  کرد:  تصریح  وی 
را  سنگ  صادرات  و  معدن  حوزه  برق،  خانگی، 
در  چین  کشور  به  صادراتی  رویکرد  و  اولویت  با 

دستور کار قرار دهد.
رئیس سازمان صمت لرستان خاطرنشان کرد: در 

سفر سال 98 وزیر صمت به لرستان، تصمیماتی 
تحت  استان  برای  جامعی  برنامه  تدوین  و  اتخاذ 
عنوان رفع محرومیت و پر کردن خای صنعتی و 

معدنی در لرستان برنامه ریزی شد.
لرستان  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه  منصوری 
طی  دارد  صنعتی  توسعه  با  توجهی  قابل  فاصله 
فرآیند چندماهه توسط تیم معاون طرح و برنامه 
وزیر صمت، مطالعه ای در رابطه با توسعه صنعتی 

استان و پر کردن خاها آغاز شد.
و  شده  نهایی  طرح  این  اکنون  کرد:  بیان  وی 
مباحث  برای  راه  نقشه  و  مهم  کار  یک  به عنوان 
توسعه صنعتی با تکیه بر تدوین برنامه های اجرایی 
بین صمت لرستان و وزارتخانه مورد استفاده قرار 
گرفته است و وزارتخانه می تواند همکاری خوبی 

برای اجرای دقیق این طرح داشته باشد.

گفت:  لرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
اقدامات خوب  از  یکی  نظام سامت  تحول  طرح 
نیکبخت در  بود.دکتر محمدرضا  بهداشت  وزارت 
گفت وگو  در  سامت  نظام  تحول  طرح  خصوص 
با ایسنا اظهار کرد: این طرح در دولت اول تدبیر 
جیب  از  پرداختی  کاهش  که  شد  شروع  امید  و 
مردم از مزایای این طرح بود.وی گفت: این طرح 
باعث شد تخت های ICU بیشتری در استان نصب 
آنها  از  شود که در شیوع بیماری منحوس کرونا 
استفاده شد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
بیان کرد: برای بیماری کرونا ویروس 13۷ تخت 
استان  بیمارستانهای  و  درمانی  مراکز  به  جدید 
همچنین  کرد:  بیان  است.نیکبخت  شده  اضافه 

122 تخت را تعمیر و بازسازی کردیم.
تخت های  مجموع  به  تخت ها  این  گفت:  وی 
بیمارستان های شهید رحیمی خرم آباد، ابن سینای 
نورآباد، امام علی)ع( ازنا، امام خمینی)ره( پلدختر 
الیگودرز،  ولیان  شهید  دورود،  تیر  هفت  والشتر، 
شده  اضافه  بروجرد  و  کوهدشت  بیمارستان های 
با  لرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  است. 
بیمارستانی  تخت  تعداد  لحاظ  از  اینکه  به  اشاره 
با نرم کشوری فاصله داریم، اظهار کرد: در حوزه 

درمان تعداد تخت های بیمارستانی فعال در بخش 
است.نیکبخت  تخت   2225 استان  دانشگاهی 
در  هفت دهم  و  یک  کشور  میانگین  کرد:  اضافه 
هزار است بنابراین دو دهم با نرم کشوری فاصله 
داریم اما با راه اندازی تخت های کوهدشت، دورود 
خواهیم  هم  مرز  از  نیایش  جدید  بیمارستان  و 
گذشت.وی بیان کرد: امیدواریم تا سال 1404 به 
رقم دو تخت به ازای 1000 نفر جمعیت برسیم و 

برای کرونا سعی کرده ایم تخت اضافه کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه 
بیش از 500 پزشک داریم که برای خدمات دهی 
افزود: چنانچه قصوری  دارند،  فعالیت  بیماران  به 
طریق  از  شود  محرز  پزشکی  سوی  از  ظلمی  و 
پیگیر  پزشکی  نظام  سازمان  قانونی،  پزشکی 

موضوع خواهیم بود.

شیوع  چهارم  موج  سیر  گفت:  لرستان  استاندار 
کرونا صعودی است و این استان جزو 10 تا 12 

استان خطرناک و مشکل دار بیماری کووید 19 
قرار دارد.

ستاد  جلسه  حاشیه  در  خادمی  سیدموسی 

حسن  دکتر  ریاست  به  کرونا  با  مقابله  ملی 
مسئوالن  حضور  با  و  جمهوری  رییس  روحانی 
و استانداران سراسر کشور افزود: در جلسه این 
جلسه عنوان شد بر اساس اعام وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، اکثر استان های کشور 
از جمله لرستان در مرحله صعودی موج چهارم 

کرونا از نظر ابتا و بستری قرار دارند.
وی اظهار داشت: پیش بینی می شود در هفته 
های آینده، شدت ابتا و بستری افزایش یابد و 

به مرگ و میر بیشتری منجر شود.
وی گفت: باتوجه به اینکه  لرستان جزو استان 
هایی است که شرایط فوق العاده دارند مساعدت 

بسیار  نامطلوب  وضعیت  این  بهبود  در  مردم 
اساسی است.

هایی  بخش  اکنون  داد:  ادامه  لرستان  استاندار 
بیماران  برای پذیرش  بیمارستان های استان  از 
آماده شدن است  استان در حال  کووید 19 در 
اما راه حل اصلی، رعایت پروتکل های بهداشتی، 
اعمال  و  ها  تعطیلی  به  تجمع،احترام  از  پرهیز 
محدودیت ها است.خادمی اظهار داشت: از مردم 
درخواست  می شود در این شرایط بسیار حساس 
از مراجعه به ادارات و بانکها ، تجمع، دورهمی، 
حضور در مجالس عروسی و عزا خودداری کنند.
بازاریان و کسبه نیز  با تاکید بر اینکه همه  وی 

باید این مساله را به خوبی رعایت کنند ادامه داد: 
در بخش اصناف بجزو گروه یک همه باید تعطیل 
و  استان  به  غیربومی  خودروهای  ورود  و  باشند 
ممنوع  نیز  لرستان  از  بومی  خوردوهای  خروج 
ادارات  کرد:  خاطرنشان  لرستان  است.استاندار 
در مناطق قرمز با یک سوم نیروها و در مناطق 
نارنجی  با 50 درصد نیروها به صورت حضوری 
صورت  در  خواست  مردم  از  هستند.وی  فعال 
مشاهده هرگونه تجمع، مراتب را به متولیان امر 
اطاع دهند تا عاوه بر برخورد با برگزارکنندگان 
مراسم، همه خودروهای حاضر در تجمع جریمه 

شود.

پرداخت  از  لرستان  بهزیستی  مدیرکل 
 350 به  تسهیات  تومان  13میلیارد 
سال  در  استان  در  بازتوان  معتادان 

99خبرداد.
پاسخ  در  استان  بهزیستی  مدیرکل 
»رضا  لرستان  نوید  نشریه  خبرنگار  به 
اداره  99این  سال  در  میرزایی«گفت: 
کل در راستای مسئولیت های اجتماعی 

و مبارزه با بزه ها و ناهنجاری ها برای 
بند  از  شده  رها  معتادان  اشتغالزایی 
اعتیاد به 350 نفر تسهیات اشتغالزایی 
پرداخت  تومان  میلیارد   13 مبلغ  به 

کرده است.
گیری  سخت  برخی  با  ارتباط  در  وی 
بانک  اداری  های  بروکراسی  و  ها 
گفت:  تسهیات  این  پرداخت  در  ها 

اعتبارات  و  تسهیات  پرداخت  نحوه 
در  بازتوان  معتادان  و  مددجویان  به 
حیطه اختیارات بانک ها است و تصمیم 
گیری و تسهیات در اختیار بهزیستی 
نیست و با توجه به اینکه بانک ها برای 
شدن  معوق  عدم  و  منابع  بازگشت 
تسهیات ساز و کار خاص خود را دارند 
بانک  به  این مورد  توانیم در  نمی  ما  و 

ها و قوانین خاص در تضمین بازگشت 
تسهیات سخت گیری کنیم.

مدیر مخابرات منطقه خبر داد:
احداث ۵۰۰ کیلومتر فیبرنوری در لرستان

مدیرعامل شرکت پلیمر خلیج فارس:
 اهدای جایزه نقدی به ۶ نفر برتر هر ماده 

برای نخستین بار

دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان شرکت 
مخابرات منطقه لرستان با فاطمه مقصودی

مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد:
صدور بیش از ۶۰ هزار دفترچه رایگان در لرستان

مدیرکل آموزش و پرورش استان:
انجام فعالیت آموزشی مدارس لرستان در شهرهای قرمز و نارنجی از 

طریق شبکه شاد

ظرفیت صنایع غذایی لرستان در راستای تفاهم نامه ایران و 
چین مطلوب است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:
بیش از ۵۰۰ نفر از کادر درمانی دچار کرونا شدند

 استاندار: لرستان جزو ۱۰ استان خطرناک شیوع کرونا است

مدیرکل بهزیستی لرستان:
پرداخت ۱٣میلیارد تومان تسهیالت به معتادان بازتوان در استان


