
احیای برند فرش لری ضروری است

2

 

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

فرستاده باید یکی تیز وری          سخن گوی و داننده و یادگیر

   www.virnameh.ir      Email: virnameh@gmail.com       telegram.me/virnameh یک شنبه10 اسفند1399    28وریه 2021     16شعبان  1442 سال ششم  شماره 148    4صفحه      قیمت: 2000 تومان

همین صفحه

همین صفحه

ایجاد پژوهشکده سنگ در دانشگاه لرستان یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری دولت دهم به استان بود.
با وجود ظرفیت منحصر به فرد لرستان در زمینه معادن و سنگ، این مصوبه باعث خوشحالی فعاالن این عرصه 

شد اما متاسفانه در حد همان مصوبه باقی مانده است.
خسرو عزیزی، رئیس دانشگاه لرستان گفت: سیاست های وزارت علوم و در راستای توسعه پژوهشکده و مراکز 

آموزش عالی بر مبنای یک سری شاخص هاست که پژوهشکده سنگ هم مصوبه مقدماتی داشت.
وی با بیان اینکه پژوهشــکده ها نوع یک و دو دارند، تصریح کرد: نوع یک در واقع تقاضامحور است که معموالً 
بیشتر با حمایت بخش خصوصی به سرانجام می رسند.عزیزی یادآور شد: بر مبنای شاخص ها و همکاری هایی 
که باید ســازمان زمین شناســی و غیره انجام می دادند و علی رغم اینکه لرستان در زمینه سنگ صاحب منابع 
خدادادی و امکانات اســت اما این پژوهشــکده به علت فراهم نشــدن شــاخص هایی که باید فراهم می شد و 

مشکالتی در این زمینه وجود داشت هنوز به نتیجه نرسیده است.

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
ــرش  ــه ف ــت: خوش ــتان گف ــتانداری لرس اس
ــا اســتفاده از ظرفیت هــا  دســتباف اســتان ب
و پتانســیل های موجــود و بــا تکیــه بــر هنــر 
ــه احیــای برنــد فــرش لــری  اصیــل قــادر ب

ــود. ــد ب خواه
اســد عبدالهــی در گفت وگــو بــا ایســنا 
ــات  اظهــار کــرد: شناســایی و معرفــی امکان
و  مناطــق  در  موجــود  اســتعدادهای  و 
ــد  ــه بتوان ــف اقتصــادی ک ــای مختل بخش ه
از  شــود  نفتــی  درآمدهــای  جایگزیــن 

اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.
ــع  ــق صنای ــتر مناط ــه داد: در بیش وی ادام
نســبی  مزیت هــای  دلیــل  بــه  دســتی 
ــاز  ــواد اولیــه مــورد نی ــور م فوق العــاده و وف
ــرمایه گذاری  ــدم س آن در داخــل کشــور، ع
زیــاد و تکنولــوژی پیچیــده وارداتــی، پاییــن 
ایجــاد  آمــوزش،  هزینــه ســرانه  بــودن 
اشــتغال و ... بــه عنــوان یکــی از محورهــای 
تلقــی  غیرنفتــی  صــادرات  اســتراتژی 

می شــود.
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتانداری لرســتان گفــت: بــه عنــوان مثال  
هنــر فرش بافــی یکــی از مــوارد صنایــع 
ــه  ــورد توج ــاز م ــه از دیرب ــوده ک ــتی ب دس
همــگان بــوده اســت و امــروز نیــز در همــه 
ــا طرح هــا و در  اســتان ها شــاهد بافــت آن ب

رنگ هــای مختلــف هســتیم.
عبدالهــی بیــان کــرد: هنــر فرش بافــی 
بازتابــی از فرهنــگ و هنــر یــک قــوم و ملــت 
محســوب می شــود کــه بایــد مــورد اهتمــام 

ویــژه مســئولین قــرار گیــرد.
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زندگی به رنگ کرونا

از  خبــر  اولیــن  نوشــت؛زمانی که  ایســنا 
ــد  ــر ش ــد-۱۹ منتش ــاری کووی ــیوع بیم ش
مــردم نمی دانســتند کــه ایــن ویــروس 
ــردم روی  ــی و کار م ــور زندگ ــک چط کوچ

کــره زمیــن را دگرگــون می کنــد.
ــود  ــال از وج ــک س ــش از ی ــه بی ــال ک ح
کرونــا در روی کــره زمیــن می گــذرد چنــد 
ــهر  ــر در ش ــه ه ــه ک ــود گرفت ــه خ ــگ ب رن
رنــگ خــاص خــود دارد کــه هــر رنــگ آن 
ــاری اســت. ــن بیم ــف ای ــای شــدت و ضع گوی
ــیاه  ــز و س ــی، زرد، نارنجــی، قرم ــفید، آب س
ــت  ــوس اس ــاری منح ــن بیم ــای ای رنگ ه
ــتری و  ــاران بس ــاس بیم ــه براس ــر هفت و ه
ــگ آن  ــا رن ــاری کرون ــر بیم ــر براث مرگ ومی

مشــخص می شــود.
ــش  ــاه پی ــک م ــدود ی ــتان ح ــتان لرس اس
به طوری کــه  داشــت  خوبــی  وضعیــت 
ــه خــود  ــی ب ــگ آب بیشــتر شــهرهای آن رن
گرفتنــد ولــی دیــری نپاییــد کــه ایــن 
ــوض  ــود را ع ــگ خ ــوس رن ــاری منح بیم
ــک  ــر نزدی ــات خطرناک ت ــه درج ــرد و ب ک

ــد. ش
یکــی از علت هــای رنــگ عــوض کــردن 
ــگاری مــردم  ــن بیمــاری شــاید عــادی ان ای
بــود کــه به زعــم خــود ایــن بیمــاری دیگــر 
اوج نمی گیــرد و تمــام شــده راهــی خیابــان 
شــدند بــرای خریــد شــب عیــد و مراســمات 

عروســی و عــزا برپــا شــد.
از  انــگاری جامعــه  بــا عــادی  احتمــاالً 
شــرایط جدیــد بــار دیگــر شــاهد اوج گرفتن 
کوویــد و صعــودی شــدن آمــار مبتالیــان و 
گذاشــتن  کنــار  باشــیم،  مرگ ومیرهــا 
شــهروندان،  برخــی  ســوی  از  ماســک 
ــه  حضورهــای غیرضــروری در خــارج از خان
ــش  ــا و افزای ــلوغی خیابان ه ــک و ش و ترافی
ــد  ــه بای ــت ک ــی از آن اس ــا حاک دورهمی ه

ــت. ــدی گرف ــی را ج ــم و نگران ــن بی ای

***۹ شهر استان در وضعیت زرد
احمــد حســین فتایــی رئیــس کمیتــه 
مدیریــت  اســتانی  ســتاد  اطالع رســانی 
ــرد:  ــار ک ــاره، اظه ــا در این ب ــاری کرون بیم
بــر اســاس اعــالم معاونــت بهداشــت وزارت 

بهداشــت،
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راه اندازی پویش نذر کتاب 
برای زندان های لرستان

ادبی  برگزیدگان بخش 
»ستاره های  مهرواره 

بی نشان«

اهدای عضو پدر 
خرم آبادی به سه نفر جان 

دوباره بخشید
ابتالی ۱۲۸ مورد کرونای مثبت 

جدید و بدون فوتی 
لرستان در 

آبخیزداری،  عملیات 
منابع  کنترل سیالب و حفظ 

آب و خاک

توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی 
و بهداشتی بین نیازمندان 

لرستانی

کشف ۱۰ میلیارد ماینر قاچاق 
در لرستان

ممنوع بودن کوچ زود هنگام 
عشایر به مراتع لرستان
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تیر پژوهشکده سنگ 
دانشگاه لرستان به سنگ 
خورد

نسرین صفربیرانوند
فعالیت واحدهای تولیدی مبنی بر دانش و 
تکنولوژی که منجربه خودکفایی و استقالل 
کشــور در زمینه های مختلف می شــوند از 
برخوردارهستند،  بسزایی  اهمیت  و  جایگاه 
شــرکت گوهرشــفا تولیــد کننــده لوازم 
تجهیزات پزشکی از جمله واحدهای موفقی 
اســت که توانســته جوابگوی بخش قابل 

توجهی از نیاز جامعه پزشکی کشورباشد.
کاهــش وابســتگی اقتصــادی کشــور به 
خــارج و ضرورت افزایش بهــره وری تولید 
از دغدغه های عمومی جامعه و مســووالن 
اســت، در این میــان طر ح ها با پشــتوانه 
علمی با توجه به دارا بــودن ظرفیت هایی 
مانند اقتصاد مبتنــی بر دانش بومی و اتکا 
به توان علمی و پژوهــش داخلی از ارکان 
بسترساز توســعه در چارجوب اقتصادی به 

شمار می روند.
»گوهرشفا« یکی از شــرکت ها و واحدهای 
تولیــدی اســت که بــا تولیــد تجهیزات 
تخصصی پزشــکی توان رقابت با بزرگترین 
تولید کنندگان جهــان را دارد، اتفاقی که 
بدون شک عالوه بر جلوگیری از خروج ارز 
از کشور و ایجاد ارزش افزوده، نقش مهمی 
در اشتغال زایی و در نهایت رونق اقتصادی 

استان دارد.
امــروز بــا توجه بــه شــرایط اقتصادی و 
تحریمــی بهترین راه بــرای آوردن ارزش 
افزوده به بخش اقتصاد، فعالیت و توســعه 
این شــرکت ها است، نکته دیگر اینکه ورود 
بــه بازارهــای داخلی و خارجــی با جهت 
دهی ایده ها در مســیر تولید و برندسازی 
باعث ایجاد فضای امیــد برای مدیران این 
شرکت ها است که در گوهرشفا این موضوع 

به خوبی قابل مشاهده است.
زمانی که تجهیزات پزشــکی تولید شده در 
شرکت گوهرشــفا به گواه مسووالن پارک 
علم و فناوری استان توان رقابت با بازارهای 
خارجی را داشته، فعالیت این شرکت عالوه 
بر اشــتغال زایی ســبب جلوگیری از خارج 
شدن ارز از کشور را دارد، بنابراین حمایت 

از این واحدهای تولیدی ضروری است.
نکته دیگر ســرلوحه قراردادن تکنولوژی و 
فناوری های به روز و استفاده از کارشناسان 
و نیــروی کار ماهر و با تجربه در شــرکت 
گوهرشفا است که منجر به تولید تجهیزات 
تخصصی شــده و این خود امید به کســب 
و کار را رونــق داده اســت، بــه طوری که 
متولیان و کارشناســان این شرکت همواره 
تولیــد محصــوالت جدیــد را نیــز دنبال 

می کنند.

***جایگاه ویژه گوهرشفا در استقالل 
صنعت تجهیزات پزشکی

مدیرکنتــرل کیفیت واحــد تولیدی لوازم 
پزشــکی گوهرشفا با بیان اینکه محصوالت 
آنژیوگرافی،   تولیدی شــرکت در خصوص 
اورولوژی و اکولوژی اســت، عنوان می کند: 
این شــرکت با انگیــزه تولیــد تجهیزات 
پزشــکی یکبار مصرف و تامین بخشــی از 

نیازمندی هــای پزشــکی در زمینه تولید 
محصوالت قابل رقابت با نمونه های مشــابه 
خارجــی فعالیت خود را آغــاز کرده و در 
این راســتا از علم و تکنولــوژی همچنین 
کارشناسان مجرب اســتفاده کرده است تا 
بتواند جایگاه ویــژه ی در تولید محصوالت 
پزشــکی در کنار بزرگترین تولید کنندگان 
جهانی داشــته و کمک شایانی به استقالل 
کشــور در صنعت تجهیزات پزشکی داشته 

است.
پزشکی  تجهیزات  بهاروند می گوید:  افسانه 
تولیــد شــده گوهــر شــفا در خاورمیانه 
انحصاری است، در حال حاضر 22 محصول 
متنوع در قالب ۱40 ســایز و مدل مختلف 
در شرکت تولید می شود که جوابگوی نیاز 

کشور است.
وی می افزاید: تعداد نیروی مشــغول به کار 
در شرکت 70 نفر اســت، نکته مهم اینکه 
قیمت تجهیزات تولید شــده در گوهرشفا 
نســبت به مشــابه خارجــی ده درصد هم 
نمی شــود و این موضوع کمــک خوبی به 

جلوگیری از خروج ارز از کشور دارد.

***توجه به بومی سازی و به کارگیری 
فناوری های نوین

مدیرکنتــرل کیفیت واحــد تولیدی لوازم 
پزشکی گوهرشفا خاطر نشان می کند: این  
شرکت توجه ویژه به بیماران را سرلوحه کار 
خود قرارداده و در این زمینه تالش ویژه ی 
برای بومی سازی و به کارگیری فناوری های 
نوین در جهت بهبود کیفیت درمان داشته 
باشــد، همچنین در راستای رضایت جامعه 
پزشکی گسترش و تنوع محصوالت تولیدی 

را در دستور کار خود دارد.
بهارونــد می افزاید: ما همــواره تجهیزات و 
ملزومــات  تولیدی، کنترلی و آزمایشــی 
خــود را بهبود و برای تحقق این موضوع از 

کارشناســان مجرب کمک  گرفته ایم، زیرا 
یکی از دغدغه های ما اســتفاده از بهترین 
مواد اولیــه در صنعت تجهیزات پزشــکی  
است که در عرصه بین المللی از اعتبار قابل 
توجهی برخوردار هستند تا بتواند در سطح 
باالیی تضمین کننده سالمت بیماران باشد.
وی بــا بیــان اینکه به منظور دســت یابی 
به رضایــت مشــتریان و اســتانداردهای  
بین المللی از قبیل سیستم مدیریت کیفیت 
ایزو ۹00۱ و سیســتم مدیریت کیفیت در 
تجهیزات ایزو ۱3485 مستقر است، عنوان 
می کند: ارائــه محصوالت اســتراتژیک به 
موقع در باالترین ســطح کیفیت مدیریت 
امور مشــتریان ، پاســخگویی به نظرات ، 
اعتقاد راســخ به مفهموم تحقیق و توسعه 
همچنیــن جســتجو برای یافتــن آخرین 
تکنولوژی هــای کاربــردی بــرای صنعت 
آموزش  پزشکی کشور همچنین  تجهیزات 
مستمر کارکنان به منظور ارتقا سطح دانش 
و مهــارت و جذب نیروهــای با تجربه جزو 

اهداف این شرکت است.
مدیــر کنترل کیفیت گوهر شــفا در مورد 
صادرات تجهیزات پزشــکی این شــرکت 
نیز بیان می کند: در حــال حاضر صادرات  
نداریم، امــا به دنبال دریافــت گواهینامه 
CE برای سه محصوالت اورولوژی هستیم، 
کشــور ترکیه در حال ممیزی از شــرکت 
ما اســت که بعــد از تمام شــدن ممیزی 
گواهینامــهCE صادر می شــود می توانیم 

محصوالت را به ترکیه صادر کنیم.

***عدم ترخیص به موقع مواد اولیه
بهاروند در ادامه به برخی چالش های پیش 
روی شــرکت گوهرشفا و دیگر شرکت های 
تولیدی اشــاره می کنــد و می گوید: عمده 

تریــن چالش عدم ترخیص بــه موقع مواد 
اولیه وملزومات  مورد نیاز از گمرک اســت 
این موضــوع باعث بروز مشــکالتی برای 

تولیدکنندگان می شود.
وی یکــی دیگر از مشــکالت را عدم ثبات 
قیمــت ارز عنــوان می کنــد و می افزاید: 
عدم ثبات قیمــت ارز برنامه ریزی را برای 
تولیدکننــدگان به وجود مــی آورد و این 
خود از عوامل مخرب برای در شــرکت های 

تولیدی است.
مدیرکنتــرل کیفــی واحد تولیــدی لوازم 
پزشــکی گوهرشــفا خرابی  جــاده و راه 
ارتباطی شــهرک همچنین زیرگذر شهرک 
صنعتی شــماره یک خرم آباد را هم از دیگر 
مشــکالت وادهای تولیدی مستقر در این 

شهرک عنوان می کند.

*** تاکید بر تنوع طرح های بهبود و 
پروژه ها

مدیرکنتــرل کیفــی شــرکت در ادامه با 
بیان اینکه گســتره وســیعی از محصوالت 
تخصصی در شــاخه های جراحی عمومی، 
اورولــوژی، آنکولوژی و کاردیولوژی در این 
تولید می شــود، می افزاید: شرکت  شرکت 
تخصــص و قابلیت تبدیــل ایده های نو به 
تجهیزات پزشــکی را داشــته و با استفاده 
از تیم متخصــص همچنین  ترکیب طیف 
وسیعی از  اطالعات فنی و نوآوری و کیفیت 
و بــه نتایج مطلوبی در توســعه محصوالت 
پیدا کرده و همواره در حال گســترش و به 
روزآوری  و تنوع طرح های بهبود و پروژه ها 

در کارخانه هستیم.
بهاروند تاکید می کند: این شرکت با  تمرکز 
بر کیفیت توانسته محصوالتی را تولید کند 
که قابلیت رقابت بــا محصوالت بزرگترین 
شرکت های صنایع پزشکی در جهان باشد 

و این خود موفقیت قابل توجهی است.
وی خاطر نشان می کند: هدف ما حصول  از 
ایمنی و سالمت بیماران و کاربری راحت و 
قابلیت اطمینان در عملکرد برای پزشــکان 
است و در این راستا از همه توان و ظرفیت 

خود استفاده کرده ایم.
مدیرکنتــرل کیفیت گوهر شــفا در پایان 
صحبت های خــود می گوید: عالوه بر تولید 
تجهیزات پزشــکی که مطرح شد به دلیل 
شیوع کرونا تولید محلول ضدعفونی کننده 
غیرالکلــی که هــم کاربــرد ضدعفونی و  
دارویی دارد، این محلول جهت شستشــو و 
ترمیم زخم ها از جمله زخم دیابتی، درمان 
سوختگی و زخم بستر کاربرد دارد، در حال 
گرفتن مجوزهــای الزم برای تولید و ورود 
آن به بازار هســتیم، ایــن کار یک انقالب 

بزرگ خواهد بود./فارس

تولیدات انحصاری تجهیزات پزشکی در خاورمیانه 
کشف ۱۰ میلیارد ماینر قاچاق در لرستانبا اتکا بر ظرفیت دانش بنیان بومی

فرمانــده انتظامــی لرســتان از دســتگیری یــک متهــم و کشــف 28 دســتگاه ماینــر قاچــاق بــه 
ارزش بیــش از ۱0 میلیــارد ریــال در شهرســتان ازنــا خبــر داد.

ســردار حاجــی محمــد مهدیــان نســب اظهــار کــرد: درپــی اشــراف اطالعاتــی پلیــس مبنــی 
بــر اینکــه یــک نفــر در اطــراف شــهر ازنــا اقــدام بــه تولیــد ارز دیجیتــال غیرمجــاز می کنــد، 

موضــوع در دســتور کار مأمــوران پلیــس امنیــت عمومــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت.
وی تصریــح کــرد: مأمــوران بــا انجــام کارهــای اطالعاتــی محــل مــورد نظــر را شناســایی و در 

بازرســی از آن 28 دســتگاه ماینــر قاچــاق کشــف شــد.
ــه دســتگیری یــک نفــر در ایــن رابطــه، خاطرنشــان  ــا اشــاره ب ــده انتظامــی لرســتان ب فرمان
ــد. ــرآورد کردن ــال ب ــارد ری کــرد: کارشناســان ارزش ماینرهــای کشــف شــده را بیــش از ۱0 میلی

۱۶۰۰ مشترک در لرستان از تکنولوژی جدید FTTH استفاده 
می کنند

مدیــر مخابــرات منطقــه لرســتان گفــت: ۱۶00 مشــترک FTTH  در لرســتان داریــم کــه از 
ــوژی جدیــد در منــزل اســتفاده می کننــد. ایــن تکنول

نبــی اهلل شمســی فر در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم لرســتان بــا تلفــن ثابــت 
آشــتی کننــد، اظهــار کــرد: بــا اطــالع رســانی و آگاهــی بخشــی از ســوی رســانه بایــد فرهنــگ 

اســتفاده تلفــن ثابــت در جامعــه نهادینــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه مخابــرات بــه عنــوان یــک شــرکت بورســی امانتــدار پــول و ســهم مــردم 
ــه  ــت ک ــاز نیس ــتمان ب ــادی دس ــی و اقتص ــات فن ــاظ توجیه ــه لح ــرد: ب ــح ک ــت، تصری اس

ــود. ــتفاده ای از آن نش ــچ اس ــه از آن هی ــم ک ــام دهی ــی انج ــرمایه گذاری در بخش س
مدیــر مخابــرات منطقــه لرســتان گفــت: ایــن اختیــار را نداریــم کــه ســرمایه و پــول مــردم را 

در جایــی هزینــه کنیــم کــه هیــچ توجیــه ای نــدارد.
شمســی فــر بیــان کــرد: در حــوزه تلفــن ثابــت برنامه هــای در نظــر گرفتــه در آینــده توســعه 
شــبکه  تلفــن ثابــت بــر بســتر ســیم مســی نیســت بلکــه بایــد تکنولــوژی روز را کــه همــان 
اتصــال منــازل بــه شــبکه فیبــر نــوری  یــا تحــت عنــوان FTDH  اســت بایــد انجــام شــود.

وی گفــت: در شــهرهای خرم آبــاد، بروجــرد، دورود و الیگــودرز توســعه  تکنولــوژی بــر بســتر 
فیبــر نــوری  آغــاز شــده و در حــال انجــام اســت.

مدیــر مخابــرات منطقــه لرســتان بــا بیــان اینکــه تالشــمان ایــن اســت کــه ســایر شــهرهای 
اســتان نیــز بــه ایــن تکنولــوژی روز مجهــز کنیــم، بیــان کــرد: در حــال حاضــر 7000 امکانــات 
و پــورت FTTH در اســتان ایجــاد شــده و ۱۶00 مشــترک FTYH  در لرســتان داریــم کــه 

از ایــن تکنولــوژی جدیــد در منــزل اســتفاده می کننــد.
ــوان چندیــن خــط تلفــن  ــا اســتفاده از FTTH  مــی ت ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــر ب شمســی ف
ــت  ــرد:  محدودی ــوان ک ــید، عن ــته باش ــزل مســکونی داش ــک من ــود در ی ــت خ تحــت مالکی

ــی رود. ــن م ــق FTTH از بی ــت از طری ــه اینترن ــد در اتصــال ب ــای بان پهن

ممنوع بودن کوچ زود هنگام عشایر به مراتع لرستان
ــودن کــوچ زود هنــگام عشــایر  ــع طبیعــی و آبخیــزداری لرســتان از ممنــوع ب ــرکل مناب مدی

ــه مراتــع اســتان خبــر داد. ب
شــیرزاد نجفــی اظهــار کــرد: دامــداران رعایــت تقویــم کــوچ  را مــد نظــر قــرار دهنــد و در 
حــال حاضــر بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا نیــاز اســت کــه کــوچ عشــایر بــه داخــل اســتان 

ممنــوع شــود.
ــرد و  ــوان ک ــت عن ــم اردیبهش ــتان را پانزده ــع اس ــه مرات ــوچ رو ب ــایر ک ــان ورود عش وی زم
ــت  ــان درخواس ــاه و اصفه ــدان، کرمانش ــتان های هم ــایر اس ــور عش ــران کل ام ــزود: از مدی اف

می شــود 
ــع اســتان جوابگــوی  ــد  چــرا کــه ظرفیــت مرات ــه لرســتان جلوگیــری کنن از ورود عشــایر ب

ایــن حجــم از دام هــا نیســت.
ــای اســتان  ــه از فرمانداری ه ــان اینک ــا بی ــزداری لرســتان ب ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــتان ها در  ــی و آبخیــزداری شهرس ــع طبیع ــا ادارات مناب ــکاری الزم ب ــه هم ــم ک می خواه
راســتای جلوگیــری از ورود دام هــای غیرمجــاز بــه مراتــع داشــته باشــند، خاطرنشــان کــرد: 
ــت  ــوچ را رعای ــم ک ــان تقوی ــه زم ــتند چنانچ ــرداری هس ــه بهره ب ــه دارای پروان ــی ک دامداران

ــان باطــل خواهــد شــد. نکننــد کارت چــرا آن
نجفــی بــا تاکیــد براینکــه بــا تشــکیل اکیپ هــای حفاظتــی از ورود عشــایر بــه مراتــع اســتان 
ــح کــرد: زمــان کــوچ عشــایر ۱0 اردیبهشــت تعییــن  جلوگیــری بعمــل خواهــد آمــد، تصری

شــده و کــوچ بایــر بــا خــودرو انجــام شــود.

خبر



نماینــده ولی فقیه در لرســتان گفــت: قانون 
راهبــردی لغــو تحریم هــا بایــد اجرا شــود.

حجت االسالم والمســلمین ســید احمدرضــا 
شــاهرخی در خطبه هــای نمــاز جمعــه این 
ــای  ــرد: در روزه ــار ک ــاد اظه ــه خرم آب هفت
پایانــی ســال هســتیم و مــردم از مســئولین 
اجرایــی انتظــار فعالیت هــای مفیــد و 

ــد. ــش دارن نتیجه بخ
وی تصریــح کــرد: ۱450 میلیارد تومــان در 
ــه  ــه ب ــازمان برنامه وبودج ــس س ــفر رئی س
ــد جــذب  ــت و بای لرســتان اختصــاص یاف
شــود تــا طرح هــای نیمه تمــام اســتان بــه 

ــد. ــرداری برس بهره ب
امام جمعــه خرم آبــاد خاطرنشــان کــرد: ۱0 
هــزار مســکن اقــدام ملی، مســکن و شــغل 
ــص آب  ــران، تخصی ــدان ایثارگ ــرای فرزن ب
در حــد متوســط کشــوری، شــروع بــه کار 
کارخانجــات رهــا شــده، بهبــود بازآفرینــی 
ــا  ــری نیروه ــت در به کارگی ــهری، عدال ش
در همــه ســطوح، عــدم تبعیــض و ایجــاد 
فرصــت شــغلی برابــر بایــد در اولویــت قــرار 

گیــرد.
ــی  ــای خوب ــرد: گام ه ــه ک ــاهرخی اضاف ش
ــرای احیــای کارخانجــات تعطیــل شــده  ب
توســط مســئوالن برداشــته شــده امــا 
همچنــان بایــد پیگیــر مطالبــات بــه حــق 

ــیم. ــردم باش م
وی بیــان کــرد: ریشــه گرانی اقــالم مصرفی 
مربــوط بــه ضعــف در نظــام تولیــد و توزیــع 

ــتر از  ــد بیش ــازار بای ــم ب ــه تنظی ــت ک اس
ــی الزم  ــد و هماهنگ ــه کن ــته توج گذش
بایــد بیــن دســتگاه های اجرایــی و متولــی 

صــورت گیــرد.
ــه داد:  ــتان ادام ــه در لرس ــده ولی فقی نماین
مــردم بایــد همــکاری کننــد و بیــش از نیاز 
ــازی کاال  ــه ذخیره س ــد چراک ــد نکنن خری
فضــا را بــرای گرانــی مــواد غذایــی فراهــم 

می کنــد.
شــاهرخی اظهــار کــرد: پــس از مشــخص 
شــدن رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا، آنچه 
ــه دوراز  ــه و ب ــخنان طلبکاران ــنیدیم س ش
منطــق بــود که درگذشــته هــم تکرار شــده 

اســت.
وی تصریــح کــرد: از ابتــدای برجــام آمریکا و 
ســه کشــور اروپایی بــه تعهدات خــود عمل 
نکــرده امــا ایــران بــه تعهــدات خــود پایبند 
بــود و زمانــی متوجــه شــد کــه آن هــا عمل 
نمی کننــد به تدریــج از تعهــدات خــود 

کاهــش داد.
امام جمعــه خرم آبــاد خاطرنشــان کــرد: 
ــان  ــی همچن ــور اروپای ــه کش ــکا و س آمری
ــت  ــالمی و از بازگش ــران اس ــدات ای از تعه
ــه برجــام به صــورت یــک جانبــه ســخن  ب
می گوینــد و صحبتــی از تعهدات خودشــان 
ــه ای  ــی همــان مصوب نیســت، ســخن پایان

ــدام  ــوان اق ــس تحــت عن ــه مجل اســت ک
ــوب  ــا مص ــو تحریم ه ــرای لغ ــردی ب راهب

ــرده اســت. ک
ــه  ــورهایی ک ــرد: کش ــه ک ــاهرخی اضاف ش
عضــو ســازمان آژانــس بین المللی هســتند 
بایــد مقــررات را رعایــت کننــد امــا در برجام 
ایــران متعهــد شــد کــه بازرســی های 
ــس  ــار آژان ــررات در اختی ــری را از مق فرات
ــش از  ــزی بی ــد چی ــرار ده ــی ق بین الملل

تعهــد کشــورها بــود.
ــس   ــر رئی ــفیر اخی ــرد: در س ــان ک وی بی
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی بــه ایــران 
ــات گفت وگــو کــرد، نظــارت  ــا مقام کــه ب
ــه  ــق مصوب ــود، طب ــرح ب ــی مط فراپادمان
مجلــس ایــن نظــارت را متعهــد نیســتیم، 
ــد  ــه پذیرفتن ــوه مجری ــا دســتگاه های ق ام
اطالعــات هســته ای ایــران بــه مــدت ســه 
ــط  ــس ضب ــای آژان ــط دوربین ه ــاه توس م

شــود.
ــه داد:  ــتان ادام ــه در لرس ــده ولی فقی نماین
هرچنــد که مجلــس با ایــن اقــدام مخالفت 
ــای  ــن اســت دوربین ه ــه ممک ــرد چراک ک
آنــان به عنــوان یــک جاســوس عمــل کنند.

وی عنــوان کــرد: در کشــور بایــد یــک صــدا 
شــنیده شــود و آن هم پیــروی از والیت فقیه 
و رهنمودهــای مقــام معظــم رهبری اســت، 
قانــون راهبــردی لغــو تحریم هــا بایــد اجــرا 
شــود و نبایــد بــه وعده هــای اروپــا و آمریــکا 

ــاد کرد. اعتم
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خبرخبر خبـــر

اجرای پروژه های آبخیزداری در جلوگیری 
از افت سطح آب های زیرزمینی و ذخیره 
آب موثر است و راه موثری برای کنترل و 
کاهش خسارات ناشی از سیالب محسوب 

می شود.
به گــزارش ایرنــا آبخیــزداری مجموعه 
عملیاتــی اســت که بــر اســاس اصول 
مدیریت یکپارچه حــوزه آبخیز به منظور 
حفاظــت از منابــع آب و خــاک اجرایی 
می شــود و آبخوان داری نیز با مهار و نفوذ 
بروز  از  آبخوان  ســیالب روی عرصه های 
ســیالب های مخرب جلوگیــری کرده و 
موجب احیای منابع آب و خاک می شود.

انجام عملیــات آبخیزداری و آبخوان داری 
می تواند تا حد زیادی از بروز سیالب های 
مخرب، پرشــدن سدها توســط رسوبات، 
تخریب عرصه های منابع طبیعی و تشدید 

وقوع بالیای طبیعی جلوگیری کند.
حــوزه آبخیز عرصه ای اســت که رواناب 
ناشــی از بــارش بــر روی آن از طریــق 
آبراهه هــا جمع  آوری و بــه یک خروجی 
نظیر رودخانه، آب انباشت، تاالب، دریاچه 

یا دریا هدایت می شود.
به گفته کارشناســان، اجــرای پروژه های 
آبخیــزداری در جلوگیری از افت ســطح 
آب های زیرزمینــی و ذخیره آب، کنترل 
و رســوب و کاهش خســارات ناشــی از 
سیالب، حفاظت آب و خاک و جلوگیری 
از فرســایش و بهبــود شــرایط زیســت 
محیطــی، کاهــش خســارت ناشــی از 
خشکسالی و تغذیه سفره های زیر زمینی، 
ارتقای ســطح درآمد  اشــتغال،  بهبــود 
روســتاییان و آبخیزنشــینان و باال بردن 
پوشــش  تحت  مناطق  تفرجگاهی  ارزش 

موثر است.

برای عملیات  تومان  میلیارد   30***
آبخیــزداری در لرســتان اختصاص 

یافت
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
لرســتان گفــت: 30 میلیــارد تومان از 
محل اعتبارات توســعه ملی برای اجرای 
پــروژه هــای آبخیــزداری و آبخوانداری 
اســتان اختصاص یافت و در این راســتا 
ســال گذشته در 45 حوزه آبخیز عملیات 
اولویت  بــا  آبخوانــداری  و  آبخیــزداری 

شــهرهای ســیل زده خرم آباد و پلدختر 
انجام شد.

شــیرزاد نجفی افزود: با توجــه به بارش 
باران و وقوع احتمالی ســیل در خرم آباد 
در ۱3 حوزه آبخیز این شهرستان عملیات 
آبخیــزداری و آبخوانداری به صورت ویژه 

در دستور کار قرار گرفت.
وی بیــان کرد: امســال از محل اعتبارات 
توســعه ملــی در ۱۶ حوضــه آبخیز ۱۱ 
و  آبخیزداری  اســتان عملیات  شهرستان 
آبخوانداری بــا انجام پروژه های مکانیکی 
شــامل احداث بندهای ســنگی، مالتی و 

گابیونی انجام می شود.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
لرســتان گفــت: همچنیــن تاکنون 4۱ 
میلیــارد و 700 میلیــون تومان عملیات 
آبخیزداری در شهرســتان های خرم آباد، 

بروجرد و پلدختر اجرا شده است.
نجفی ادامــه داد: حجم اقدامــات انجام 
شــده 2۶0 هزار و 573 مترمکعب است 
که ذخیــره نزوالت، جلوگیری از ســیل 
و رســوب، جلوگیری از فرســایش خاک، 
ایجاد تفرج گاه ها و بهره مند شــدن تعداد 
زیادی از خانوارهای همجوار با طرح را به 

همراه خواهد داشت.
در  آبخیــزداری  عملیــات   گفــت:  وی 
بخش هــای کــرگاه، ســرمرغ، زرین چقا، 
کرگانه و کاکاشــرف خرم آباد، واشــیان، 

دشــت جایدر و چولهول پلدختر و گندل 
گیالن بروجرد اجرا و همزمان با دهه فجر 

بهره برداری شده است.

***انجام عملیات آبخیزداری در 90 
حوزه آبخیز

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
لرســتان همچنیــن گفت: شــیب زیاد، 
کوهستانی بودن و میانگین بارندگی بیش 
از 550 میلی متر در این اســتان، اجرای 
عملیات آبخیزداری را ضروری کرده است.

نجفی با اشــاره به اینکه تا قبل از ســال 
۹7 در مجمــوع  430هزار هکتار عملیات 
آبخیــزداری در اســتان انجام شــده بود 
افزود: ســال ۹7 با توجه بــه تاکید مقام 
معظم رهبری در خصوص اجرای عملیات 
آبخیزداری 23میلیــارد تومان از صندوق 
توســعه ملــی بــه عملیات آبخیــزداری 
اختصاص پیدا کرد که این رقم در ســال 

۹8 به ۱04میلیارد تومان افزایش یافت.
به گفته نجفی طی ســه سال گذشته در 
۹0 حوزه آبریز استان عملیات آبخیزداری 
در دســتور کار قــرار گرفتــه و اقداماتی 

خوبی انجام شده است.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
لرستان همچنین گفت: از محل اعتبارات 
ســیل نیز رقم قابل توجهی برای اجرای 
به ســه شهرســتان  آبخیزداری  عملیات 

خرم آبــاد، پل دختر و چگنــی اختصاص 
پیــدا کرد که با این عملیات، اگر بارندگی 
200میلی متری داشته باشیم روان آب ها 

مهار می شوند.

چهار  در  آبخیــزداری  ***عملیات 
سال گذشته رونق پیدا کرده است

لرستان  رئیس سازمان جهاد کشــاورزی 
نیــز گفت: متوســط فرســایش خاک در 
لرســتان 25 تــن در هکتار اســت که با 
عملیات آبخیــزداری می توان این میزان 
را کاهش داد همچنیــن اهمیت خاک و 
حفظ و نگهــداری آن به مراتب مهمتر از 
آب می باشــد چرا که احیای خاک بسیار 

سخت تر است.
اسفندیار حســنی مقدم با بیان اینکه 25 
درصد تنوع زیستی جهان در خاک نهفته 
اســت اظهار کرد: احیای یک سانتی متر 
خاک بســیار زمان بر می باشد و اگر این 
پوشش از بین برود نسل آینده با مخاطره 

روبه رو شد خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه بخشــی از واکسن 
و داروهــا از خاک تهیه می شــود افزود: 
ســازمان جنگلها اقدامات خوبی را انجام 
داده اما متوسط فرسایش خاک در کشور 
۱۶ تن در هکتار می باشد که بسیار باالتر 

از میانگین جهانی است.
حســنی مقدم گفــت: اجــرای عملیات 
آبخیزداری در چهار ســال گذشته رونق 
پیدا کــرده که مورد تاکیــد مقام معظم 
رهبــری بوده و به خوبی در دســت اجرا 

است.
وی ادامــه داد: حجم عملیات آبخیزداری 
در لرســتان از ابتــدای انقالب تا ســال 
۹۶ معادل عملیات آبخیزداری طی ســه 
سال گذشــته بوده و اگر صندوق توسعه 
ملی اعتبــارات کافی برای عملیات تامین 
کند برای ۱0 ســال آینــده تا ۹0 درصد 

آبخیزداری در استان صورت می گیرد.
لرستان  رئیس سازمان جهاد کشــاورزی 
ادامــه داد: در صورت انجــام آن بیش از 
یک میلیارد مترمکعب آب در سفره های 
زیرزمینــی ذخیره و از فرســایش خاک 
جلوگیری می شــود که انجــام هر هکتار 
عملیات آبخیــزداری معادل ۹ تن کاهش 

فرسایش خاک را به همراه دارد.

عملیات آبخیزداری، 
کنترل سیالب و حفظ منابع آب و خاک

قانون راهبردی لغو تحریم ها باید اجرا شود 

تیر پژوهشکده سنگ دانشگاه لرستان به 
سنگ خورد

ــی  ــتان یک ــگاه لرس ــنگ در دانش ــکده س ــاد پژوهش ایج
ــه  ــم ب ــت ده ــوری دول ــت جمه ــفر ریاس ــات س از مصوب

ــود. ــتان ب اس
ــه  ــرد لرســتان در زمین ــه ف ــا وجــود ظرفیــت منحصــر ب ب
معــادن و ســنگ، ایــن مصوبــه باعــث خوشــحالی فعــاالن 
ــه  ــان مصوب ــد هم ــفانه در ح ــا متاس ــد ام ــه ش ــن عرص ای

ــده اســت. باقــی مان
گفــت:  لرســتان  دانشــگاه  رئیــس  عزیــزی،  خســرو 
توســعه  راســتای  در  و  علــوم  وزارت  سیاســت های 
ــک  ــای ی ــر مبن ــی ب ــوزش عال ــز آم ــکده و مراک پژوهش
هــم  ســنگ  پژوهشــکده  کــه  شاخص هاســت  ســری 

داشــت. مقدماتــی  مصوبــه 
وی بــا بیــان اینکــه پژوهشــکده ها نــوع یــک و دو دارنــد، 
تصریــح کــرد: نــوع یــک در واقــع تقاضامحــور اســت 
ــه  ــی ب ــش خصوص ــت بخ ــا حمای ــتر ب ــوالً بیش ــه معم ک

می رســند. ســرانجام 
و  شــاخص ها  مبنــای  بــر  شــد:  یــادآور  عزیــزی 
ــره  ــی و غی ــازمان زمین شناس ــد س ــه بای ــی ک همکاری های
ــه  ــتان در زمین ــه لرس ــم اینک ــد و علی رغ ــام می دادن انج
ــا  ــت ام ــات اس ــدادادی و امکان ــع خ ــب مناب ــنگ صاح س
ــم نشــدن شــاخص هایی  ــت فراه ــه عل ــن پژوهشــکده ب ای
ــه  ــن زمین ــکالتی در ای ــد و مش ــم می ش ــد فراه ــه بای ک

ــت. ــیده اس ــه نرس ــه نتیج ــوز ب ــت هن ــود داش وج
ــد  ــوم می گوی ــزود: وزارت عل ــتان اف ــگاه لرس ــس دانش رئی
ــات در  ــد و شــما امکان ــد کمــک کن بخــش خصوصــی بای
ــا پیگیری هایــی کــه انجــام  ــان قــرار دهیــد و ب اختیــار آن
ــع  ــد در واق ــاً می گفتن ــه عمدت ــن عرص ــاالن ای ــم فع دادی
پژوهشــکده نــوع دو ایجــاد شــود و ردیــف بودجــه بگیــرد 
و مثــل یــک مرکــز آموزشی پژوهشــی کار کنــد و چالــش 

اصلــی همیــن اســت.
ــه در  ــیل هایی ک ــه پتانس ــه ب ــا توج ــه ب ــت: البت وی گف
اســتان وجــود دارد، پژوهشــکده زنبــور عســل در دانشــگاه 
لرســتان ایجــاد شــده و همچنــان پیگیــر راه انــدازی 

پژوهشــکده های دیگــر هــم هســتیم. /ایســنا

تعریــف خطوط جایگزین انتقال گاز 
در شــهرها و صنایع بزرگ لرستان

ــم  ــعی کردی ــت: س ــتان گف ــرکت گاز لرس ــل ش مدیرعام
ــته  ــان داش ــن گاز اطمین ــداری تأمی ــه از پای ــرای این ک ب
ــم  ــع مه ــتان و صنای ــهرهای اس ــی از ش ــیم در خیل باش

ــم. ــف کنی ــن تعری ــوط جایگزی خط
کــرم گــودرزی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: 
ــه  ــتان و اینک ــته در اس ــال گذش ــیل س ــه س ــه ب ــا توج ب
و  توزیــع  بخــش  در  گاز  زیرســاخت های  از  تعــدادی 
ــوالن  ــی، معم ــاد، چگن ــتان های خرم آب ــه در شهرس تغذی
و پلدختــر آســیب جــدی دیدنــد، مــا نقاطــی کــه آســیب 
دیدنــد و احســاس کردیــم در آینــده دچــار آســیب 
ــش از  ــون بی ــه تاکن ــم ک ــد شــد را شناســایی کردی خواهن
450 نقطــه شناســایی و کار مقاوم ســازی انجــام شــده 

ــت. اس
ــه  ــر را ب ــهر پلدخت ــا CGS ورودی ش ــه داد: م وی ادام
ــه  ــط تغذی ــور خ ــم و همینط ــا کردی ــل جابج ــور کام ط
شــهر معمــوالن را مقاوم ســازی و بازســازی و تعویــض 

ــم. ــام دادی ــل انج ــور کام ــه ط ــط را ب خ
ــوالن  ــهر معم ــن در ورودی ش ــزود: همچنی ــودرزی اف گ
ــم  ــرار دادی ــرای شــرایط بحــران یــک خــط جایگزیــن ق ب
کــه اگــر خــط اصلــی آســب دیــد بتوانیــم از آن اســتفاده 

ــم. کنی
مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان تصریــح کــرد: در جریــان 
ــیب  ــت آس ــهر سپیددش ــال گاز ش ــه انتق ــط لول ــیل خ س
ــن  ــز در ای ــازی را نی ــاوم س ــم و مق ــه ترمی ــود ک ــده ب دی

ــم. خــط انجــام دادی
وی تأکیــد کــرد: مــا ســعی کردیــم بــرای این کــه از 
ــی  ــان داشــته باشــیم در خیل ــن گاز اطمین ــداری تأمی پای
ــن  ــوط جایگزی ــم خط ــع مه ــتان و صنای ــهرهای اس از ش

ــم. ــف کنی تعری
گــودرزی عنــوان کــرد: بــرای شــهرها و صنایــع مهــم گاز 
ــه  ــک نقط ــر ی ــه اگ ــم ک ــن می کنی ــه تأمی را از دو نقط
ــه را  ــه دوم گاز منطق ــم از نقط ــد بتوانی ــیب ش ــار آس دچ

ــم. ــن کنی تأمی

حمل تریاک در بار زغال چوب
ــده انتظامــی لرســتان از دســتگیری ســوداگر مــرگ  فرمان
و کشــف ۱37 کیلــو و ۶00 گــرم تریــاک در پوشــش بــار 

ــر داد. ــاد خب ــال چــوب در خرم آب زغ
ــرد: در  ــار ک ــب اظه ــان نس ــد مهدی ــی محم ــردار حاج س
پــی اشــراف اطالعاتــی پلیــس مبنــی برجــا به جایــی 
مقادیــری مــواد مخــدر توســط یــک ســوداگرمرگ بــا یــک 
ــاد، موضــوع در  ــت نیســان در اطــراف خرم آب دســتگاه وان

ــت. ــرار گرف ــوران ق دســتور کار مأم
وی تصریــح کــرد: مأمــوران مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــان  ــت نیس ــزام و وان ــر اع ــورد نظ ــل م ــه مح ــتان ب اس

مربوطــه را شناســایی و توقیــف کردنــد.
فرمانــده انتظامــی لرســتان خاطرنشــان کــرد: در بازرســی 
از خــودروی مذکــور ۱37 کیلــو و ۶00 گــرم تریــاک کــه 
به صــورت بطری هــای کوچــک و بــزرگ پالســتیکی و 

ــد. ــف ش ــود، کش ــده ب ــازی ش ــی جاس ــته های نایلون بس
ســردار مهدیــان نســب اضافــه کــرد: در ایــن رابطــه یــک 
ســوداگرمرگ دســتگیر و همــراه پرونــده بــه مراجــع 

ــنا ــد. /ایس ــی ش ــی معرف قضائ

معــاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی 
لرســتان گفت: ماهانه 25 هزارقلم انســولین 
ــع  ــی توزی ــی متقاض ــاران دیابت ــن بیم بی

می شــود.
دکتــر محســن اســدبیگی در گفت وگــو بــا 
ایســنا اظهار کــرد: در بحث داروی انســولین 
کمبود کشــوری وجــود دارد و خوشــبختانه 
در لرســتان بــا مدیریــت ایــن موضــوع برای 
بیمــاران دیابتــی انســولین بــه انــدازه کافــی 

وجــود دارد.
وی اضافــه کــرد: افــراد متقاضــی بــا ثبــت 
کدملــی خود در ســامانه غذا و دارو دانشــگاه 
علــوم پزشــکی لرســتان دارو مــورد نیــاز را 

ــد. ــت می کن دریاف
معــاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــم  ــزار قل ــه 25 ه ــت: ماهان ــتان گف لرس
انســولین بیــن بیمــاران دیابتــی متقاضــی 
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــود ک ــع می ش توزی
ــم ســهمیه  ــزار قل گذشــته  امســال 50 ه

ــم. ــت کردی ــرای اســتان دریاف ــه ب اضاف
اســدبیگی بــا بیــان اینکــه برندهــا و 
کارخانجــات تولید انســولین متفاوت اســت، 
اظهــار کــرد: برخــی از مــردم به دنبــال برند 
ــه برخــی از  خــاص و خارجــی هســتند ک

ــه و  ــرار گرفت ــم ق ــر تحری آنهــا تحــت ثاتی
بــرای واردات آن بــا مشــکل مواجه هســتیم 
ــن  ــود و ای ــت می ش ــر دریاف ــا تاخی ــا ب و ی
مســاله ای کشــوری اســت و تنهــا مختــص 

لرســتان نیســت.
وی بــا بیــان اینکه انســولین انــواع مختلفی 
 NPH دارد کــه ویال هــای انســولین و نــوع
آن در کشــور و اســتان بــه وفــور وجــود دارد، 
عنــوان کــرد: یکــی ســری قلــم انســولین 
خارجــی النتــوس »LANTUS« وارداتــی 

ــه  ــا ب ــادی دارد ام ــه متقاضــی زی اســت ک
دلیلــی تحریــم و قیمــت ارز واردات آن 

مشــکل اســت.
معــاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی 
لرســتان بــا بیــان اینکــه کارخانه داروســازی 
ــولین  ــده انس ــادر کنن ــرد ص ــیر بروج اکس
اســت، عنــوان کــرد: اثربخشــی برنــد ایرانی 
ــم  ــد باه ــا ۱5 درص ــن ۱0 ت ــی بی و خارج
ــه  ــت ک ــه نیس ــت و اینگون ــاوت اس متف

اثربخشــی نداشــته باشــند.

اســدبیگی تصریح کــرد: ما مســئول تجاری 
ســازی و تولیــد یک کارخانه خاص نیســتم 
ــازار  بلکــه هدفمــان ایــن اســت همــه در ب
دارویــی باشــند و چندین برند هم ســفارش 
می دهیــم تــا ایــن دارو بــه راحتــی در 

دســترس مــردم قــرار گیــرد.
وی در خصــوص داروی بیمــاران خــاص 
ــا بیــان اینکــه در ایــن شــرایط کرونایــی  ب
داروی بیمــاران خــاص براســاس پرونــده ای 
کــه در معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه 
ــد بیــن آنهــا  علــوم پزشــکی لرســتان دارن
توزیــع می شــود، گفــت: بیمــاران هموفیلی، 
دیالیــزی، ام اس، پیونــدی و ... جــزو بیماران 
خــاص هســتند کــه داروهــای آنهــا متفاوت 
اســت و بســته بــه نــوع بیمــاری هــر کــدام 
از آنــان داروی مــورد نیــاز خــود را دریافــت 

می کنــد.
معــاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــش از  ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب لرس
2000 بیمــار خــاص در اســتان داریــم کــه 
داروی خــود را از طریــق ایــن معاونــت تهیه 
می کننــد، بیــان کــرد: تمــام ایــن داروهــای 
تحــت پوشــش بیمــه هســتند و براســاس 

ــع می شــود. ــا توزی ــن آنه ــده بی پرون

ماهانه ۲۵ هزار قلم انسولین بین بیماران دیابتی متقاضی توزیع می شود

عضو مجمع مشــارکت های 
مردمــی گفت: 300 بســته 
معیشــتی، ۱50 بسته جهت 
مرکز نیکوکاری قرارگاه، ۱50 
بهداشتی  و  معیشــتی  بسته 
زندانیان  خانواده هــای  جهت 
نیازمند و ۱3 گوسفند به نیابت 
۱3 رجب بین نیازمندان توزیع 

شد.
محمدکریم خورشیدوند ، ضمن تبریک والدت 
حضرت علی)ع(  و روز پدر خاطر نشــان کرد 
: در سالروز والدت بزرگترین حامی مظلومان 
و نیازمندان امیرالمومنین علی علیه السالم در 
لبیک گویی به فرمان حضرت آیت اهلل خامنه ای 
و در تــداوم رزمایش کمک مومنانه به همت 
قرارگاه مردمی امام خامنه ای، مرحله دیگری 
از همدلی و مســاوات با همراهــی خیران و 

نیکوکاران انجام شد.
وی افزود: 300 بســته معیشتی، ۱50 بسته 
جهت مرکز نیکوکاری قرارگاه، ۱50 بســته 
معیشــتی و بهداشــتی جهت خانواده های 
زندانیان نیازمند، ۱3 گوســفند به نیابت ۱3 

توزیع  نیازمندان  بین  رجب 
شد.

امام  مردمی  قرارگاه  مسؤول 
خامنه ای گفــت: با توجه به 
سالروز صدور بیانیه گام دوم 
این  اجرایی شــدن  انقالب، 
بیانیه مطالبه جدی  مردم از 

مسئوالن است. 
رئیس مجمع کانون های فرهنگی لرستان بیان 
کرد: توصیه سوم مقام معظم رهبری در بیانیه 
راهبردی در توصیه اقتصادی و معیشتی است.

وی تحریم ظالمانه، خود تحریمی و بی تدبیری 
برخی از مسئوالن را مهمترین چالش اقتصادی 
عنوان کرد و گفت:  ما در دروازه تمدنی ۱400 
هســتیم برای حرکت به سمت تمدن بزرگ 
اسالمی که افق چشم انداز آن در سند تحول 

۱440 ابالغ شده است. 
عضو مجمع مشــارکت هــای مردمی  اظهار 
داشــت: اگر فرهنگ انفاق، مواسات و کمک 
مومنانه نبود، خیلی از خانواده ها زیر چرخ های 
بی تدبیری، تفکر سکوالر و اقتصاد لیبرال نابود 

می شد./فارس

توزیع 3۰۰ بسته معیشتی و بهداشتی بین نیازمندان لرستانی

رومشــکان سال ۹2 با جدایی از کوهدشت 
به شهرســتان تبدیل شــد و لرستان را به 

عدد ۱۱ شهرستان رساند.
این شهرســتان تازه تاســیس که مطابق 
سرشــماری ســال ۹5 حدود 40 هزار نفر 
جمعیت دارد با مشــکالت زیادی در بحث 
زیرساخت ها دست و پنجه نرم می کرد که 
بــه مرور زمان برخی از آنها یا تامین شــد 
یا برای فراهم کردن زیرساخت ها اقداماتی 

انجام شد.
یکی از مشکالت اصلی این شهرستان نبود 
بیمارستان است و چون به گفته مسئوالن 
نداشت،  وجود  بیمارســتان  احداث  امکان 
پــروژه مرکز درمان بســتر32 تختخوابی، 
بهمن ۹۶ در زمینی به مســاحت 20 هزار 

مترمربع کلنگ زنی شد.
اســتارت احــداث این مرکز با مشــارکت 
دانشــگاه علوم پزشــکی و بنیاد برکت و با 
اهدای یــک زمین از طــرف خانواده خیر 
رومشــکانی زده شد و در زمان کلنگ زنی، 
ســخنرانان از روز تاریخی برای رومشکان 
ســخن گفته بودند اما این درمان بستر هم 

زخم های رومشکان را درمان نکرده است.

امســال برای افتتاح این مرکز صحبت های 
زیادی شنیده شد و کار به جایی رسید که 
استاندار لرســتان ورود و یک تیم را مامور 
بررســی وضعیت این مرکز کرد که شرایط 

افتتاح را دارد یا نه!
دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر افتتاح این 
اما مسئوالن رومشکان  تاکید داشت  مرکز 
آن را فاقــد امکانــات الزم بــرای افتتاح 
می دانســتند و چالش های زیادی ایجاد و 

سرانجام خرداد ۹۹ افتتاح شد.
نعمت اهلل دســتیاری فرماندار رومشکان در 
خصوص آخریــن وضعیت ایــن پروژه به 
ایســنا گفت: با توجه بــه کمبود امکانات، 
این مرکز به آن حدی نرســیده که امکان 

»بستری« را داشته باشد.
وی ادامــه داد: بــه عنــوان مثال تســت 
کرونــا در ایــن مرکز گرفته می شــود اما 
اگر کســی نیاز به بســتری داشــته باشد 
به شهرســتان های همجــوار اعزام خواهد 
شد.دســتیاری تاکیــد کــرد: تجهیز این 
مرکز و فراهم کردن شــرایط مناسب یکی 
از مطالبات بحق مردم رومشــکان است. /

ایسنا

و  راهــداری  مدیــرکل 
لرستان  جاده ای  حمل ونقل 
گفت: تمــام راه های اصلی 
و شــریانی اســتان بــاز و 
تردد در آن ها برقرار اســت 
شهرســتان  راهــداران  و 
برف روبی  در حال  الیگودرز 

گردنه گله بادوش هستند.
عباس شرفی اظهار کرد: با توجه به بارش 
بــرف در بامــداد امروز با تــالش بی وقفه 
راهــداران هیچ یــک از محورهــای اصلی 
مسدود نشد و در حال حاضر تردد در همه 

محورها برقرار است.
وی تصریــح کــرد: هم اکنــون فقــط در 
گردنه هــای چمن ســلطان و گله بادوش 
بــارش خفیف برف  الیگودرز  شهرســتان 
داریم و ســایر محورها بدون بارش بوده و 
یا بارش خفیف باران مشــاهده می شود، با 
توجه به بسته شدن گردنه گله بادوش در 
راهدار  همکاران  الیگودرز_شول آباد  محور 

در  الیگــودرز  شهرســتان 
حال برف روبــی این گردنه 

هستند.
و  راهــداری  مدیــرکل 
لرستان  جاده ای  حمل ونقل 
گردنه  در  کرد:  خاطرنشان 
گاماسیاب شهرستان دلفان 
نیز کوالک شدید داریم اما 

هیچ گونه مشکلی در تردد وجود ندارد.
شرفی اضافه کرد: از روز گذشته 40 اکیپ 
راهــداری در راهدارخانه هــا و گردنه های 
برف گیر مستقر و مشغول خدمت رسانی به 

مردم هستند.
وی توصیه کرد مردم در شــرایط ناپایدار 
جوی از سفرهای غیرضروری پرهیز نموده 
و در صورت ضرورت حتماً تجهیزات ایمنی 
همراه داشــته باشــند و با رعایت سرعت 
مطمئنه سفری ایمن برای خود و دیگران 

رقم بزنند. /ایسنا

مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی لرستان از شناسایی 
۱۶ خوشه کســب و کار در 

استان خبر داد.
بختیار رازانــی در گفت وگو 
با ایســنا اظهار کرد: کوچک 
کردن امور اقتصادی موضوعی 
بوده که در سال های اخیر به 

آن توجه شده است.
وی بــا بیــان اینکه این روند ســبب افزایش 
چشمگیر توسعه بنگاه های کوچک و متوسط 
شده است، اضافه کرد: بنگاه های کوچک  دارای 
مزایای زیادی نسبت به صنایع بزرگ هستند 
که ارزش افزوده، نوآوری، فرصت های شغلی و 

اشتغال آفرینی از جمله مزایای آنان است.
 مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستانبا 
اشاره به اینکه یکی از سیاست های این شهرک 
حمایت از صنایع کوچک اســت، اضافه کرد: 
اشتغالی که دولت ها به دنبال آن هستند جز 
با صنایع کوچک محقق نمی شود و ما می توانیم 
آن را  محقق کنیم.وی ادامه داد: سازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران با هدف 

ارتقــای تــوان رقابتی صنایع 
کوچک از سال 87 تاکنون بر 
توسعه خوشه ای  مدل  اجرای 
متمرکز شده و به دستاوردهای 

ارزشمندی رسیده است.
رازانــی افزود: در این راســتا 
صنعتی  شــهرکهای  شرکت 
لرســتان نیز با پــروژه به روز 
فراگیــر،  مطالعــه  رســانی، 
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و 
کار؛ ۱۶ خوشه  را شناســایی کرده است.وی 
تصریح کــرد: در حال حاضر فرآیند توســعه 
پروژه خوشه های سنگ و گلیم لرستان به پایان 
رســیده و خوشه های فرش دستباف لرستان، 

عسل و آبزی پروری در حال توسعه هستند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان 
عنوان کرد: امیدواریم با همکاری همه جانبه و 
همراهی سایر سازمان ها، تشکل ها و نهادهای 
نقش آفرین با شناســایی نقاط قوت، ضعف، 
فرصت، و تهدید با عاملیت توسعه خوشه ها و 
تعریف و تدوین برنامه های عمالتی متناسب 
با این ظرفیت های اســتان حلقه های مفقوده 

درمان بستر، همچنان بی بستری

راهداران در حال برف روبی گردنه گله بادوش لرستان/
راه های اصلی استان باز است

شناسایی ۱۶ خوشه کسب و کار در لرستان
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اهدای عضو پدر خرم آبادی به سه نفر جان 
دوباره بخشید

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش ــد اعض ــد پیون ــؤول واح مس
لرســتان بــا اشــاره بــه اهــدای عضــو پــدر خرم آبــادی، اظهــار 
کــرد: اهــدای اعضــای مرحــوم محمدرضــا گوهــری راد جــان 

ســه نفــر را نجــات داد.
ــارس در  ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــروز در گفت وگ ــی ام ــه امان فاطم
ــادی،  ــدر خرم آب ــو پ ــدای عض ــه اه ــاره ب ــا اش ــاد، ب خرم آب
اظهــار کــرد: اهــدای اعضــای مرحــوم محمدرضــا گوهــری راد 

جــان ســه نفــر را نجــات داد.
ــه  ــه ب ــری ک ــوم گوه ــای مرح ــرد: اعض ــان ک وی خاطرنش
دلیــل تصــادف دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود، بــا رضایــت 

ــه ســه نفــر اهــدا شــد. ــواده ب خان
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش ــد اعض ــد پیون ــؤول واح مس
ــان اینکــه از ابتــدای ســال تاکنــون ۶ مــورد  ــا بی لرســتان ب
ــل  ــه دلی ــزود: ب ــده، اف ــام ش ــتان انج ــو در اس ــدای عض اه
ــن  ــی ای ــده، ط ــاد ش ــای ایج ــا و محدودیت ه ــیوع کرون ش

ــت. ــده اس ــام ش ــا انج ــد اعض ــورد پیون ــدت ۶ م م
ــز اعضــای  ــی اظهــار داشــت: طــی روزهــای گذشــته نی امان
ــان  ــت ج ــتان دورود توانس ــی شهرس ــیخ از اهال ــوم ش مرح

ــد. ــر را نجــات ده ــد نف چن

لرستان ۱۲ درصد از شبکه های آب جاری 
کشور را در خود جای داده است

مدیرعامــل آب منطقــه ای لرســتان گفــت: اســتان ۱2 
ــود  ــور را در خ ــاری کل کش ــبکه های آب ج ــد از ش درص

ــت. ــای داده اس ج
ــزار و  ــتان 28 ه ــرد: لرس ــار ک ــن نژاد اظه ــوش حس داری
2۹0 کیلومترمربــع وســعت دارد کــه حــدود 7۱ درصــد آن 
ــت  ــه در 30 دش ــوده ک ــت ب ــد دش ــتان و 2۹ درص کوهس

شــاخص گســترده شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: بــر اســاس نقشــه های موجــود 5۹ 
درصــد مســاحت اســتان در حــوزه کرخــه و 4۱ درصــد در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــزرگ ق ــه کارون ب حوض
مدیرعامــل آب منطقــه ای لرســتان خاطرنشــان کــرد: 
ــی  ــی و فصل ــه دائم ــش از ۱30 رودخان ــا بی ــا ب ــتان م اس
بــا طــول حــدود ۹000 کیلومتــر در دو حوضــه کارون 
ــب  ــارد مترمکع ــت میلی ــدود هش ــد ح ــا تولی ــه ب و کرخ
ــاب ورودی  ــارد مترمکعــب روان ــاب و حــدود 4.5 میلی روان
بــه اســتان در مجمــوع ۱2.5 میلیــارد مترمکعــب، معــادل 
ــکیل داده و  ــور را تش ــاری کش ــای ج ــد از آب ه ۱2 درص
یکــی از غنی تریــن شــبکه های آب ســطحی کشــور اســت.

حســن نژاد اضافــه کــرد: بــر اســاس آماربــرداری دوره 
ســوم در اســتان ۱02۱2 دهنــه چشــمه بــا خروجــی 
ــته  ــب و ۱۶۶3 رش ــون مترمکع ــدود ۹00 میلی ــاالنه ح س
قنــات بــا خروجــی ســاالنه حــدود 80 میلیــون مترمکعــب 
و مقــدار 700 میلیــون مترمکعــب از چاه هــای آب تخلیــه 

/ایســنا بهره بــرداری می شــود.  و 

هر تاکسی؛ یک ایستگاه سیار آتش نشانی
معــاون عملیــات آتش نشــانی بروجــرد از آغــاز طــرح 
بــه  درون شــهری شهرســتان  نــاوگان  کــردن  تجهیــز 

داد. خبــر  دســتی  خاموش کننده هــای 
نــادر موســیوند در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: 
شــهرداری  ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان 
بــه  آتش نشــانی  آموزش هــای  ارائــه  بــرای  بروجــرد 
دارد. کامــل  آمادگــی  درون شــهری  نــاوگان  راننــدگان 

حمل ونقــل  نــاوگان  تجهیــز  کــرد:  تصریــح  وی 
درون شــهری بــه کپســول آتش نشــانی یــک ضــرورت 
مواقــع  در  بتواننــد  راننــدگان  تــا  محســوب می شــود 
ضــروری و لحظه هــای اولیــه آتش ســوزی، اقــدام بــه 

خامــوش کــردن آتــش کننــد.
ــرد:  ــان ک ــرد خاطرنش ــانی بروج ــات آتش نش ــاون عملی مع
لــذا ایــن ســازمان بــا همــکاری ســازمان حمل ونقــل 
ــه  ــاوگان ب ــن ن ــز کــردن ای ــه تجهی ــدام ب ــار و مســافر اق ب

کــرد. دســتی  خاموش کننده هــای 
موســیوند اضافــه کــرد: بعــد از تحویــل خاموش کننده هــای 
دســتی، نحــوه اســتفاده از آن بــه راننــدگان آمــوزش داده 

خواهــد شــد.

ــه ي  ــون 13 آیین نام ــاده ي 3 قان ــوع م ــي موض آگه
تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــي و ســاختمان هاي 

فاقــد ســند رســمي
آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر 
در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد 

ــل: بشــرح ذی
رای  و   ۱3۹7۱۱442500۱00۱07۱ کالســه  پرونــده 
شــماره ۱3۹۹۶032500۱00۹32۱  مــورخ ۹۹/۱۱/08 
ــا  ــد محمدرض ــژاد فرزن ــاری ن ــود مخت ــای محم ــه تقاض ب
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
۱۶4/۱5 متــر مربــع تحــت پــالک شــماره 38 اصلــی واقــع 
ــت  ــی از مالکی ــاد خروج ــرم آب ــتان خ ــش 2شهرس در بخ
ــد  ــیدگی و تایی ــدی رس ــر دریکون ــی می ــه  ول ــک اولی مال
ــن  ــون تعیی ــاده 3 قان ــب در اجــرای م و انشــاء گردید.مرات
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در دو 
ــه ۱5 روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر  ــه فاصل ــت ب نوب
صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی 
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــردد در صورت ــی میگ آگه
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
میتواننــداز تاریــخ اولیــن انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــد. ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص

ــف  4۱55۹04۹7  ــد./م ال ــد ش خواه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱2/۱0 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱2/25

  صیدآقا نجفوند دریکوندی رئیس اســناد و امالک 
خرم آباد

خبرخبـــرخبر

آگهي موضوع ماده ي 3 قانون 13 آیین نامه ي تعیین تکلیف وضعیت 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و 
امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:

شــماره  رای  و   ۱3۹۹۱۱442500۱0003۱2 کالســه  پرونــده 
۱3۹۹۶0322500۱00۹7۹۹  مــورخ ۹۹/۱۱/۱8 به تقاضای آقای حســن 
احمدی نجو برانی فرزند عزیزمراد نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت ۶3/45 متر مربع تحت پالک شــماره ۹0۹ فرعی از 5 اصلی واقع 
در بخش 4 شهرســتان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه  سید محمد 
موسوی رسیدگی و تایید و انشاء گردید.مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی 
آگهی میگردد در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند میتواننداز تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./م الف  4۱55۹00470 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱2/۱0 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱2/2۶

      صیدآقا نجفوند دریکوندی رئیس اسناد و امالک خرم آباد

رئیس اداره طیور دامپزشکی 
لرستان با اشاره به شناسایی 
نخســتین کانون آنفلوآنزای 
در  پرنــدگان  حــاد  فــوق 
خرم آباد، گفــت: یک کانون 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
روز جمعه در منطقه »سراب 
چنگایی« محدوده شــهرک 
شناسایی  خرم آباد  باباعباس 

و 2۶5 قطعه پرنده آلوده معدوم شد.
عزیزاله نورالهی امروز در گفت وگو با خبرنگار 
فــارس در خرم آباد، با اشــاره به شناســایی 
نخستین کانون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
در این شهرســتان، اظهار کــرد: یک کانون  
آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان روز جمعه در 
»ســراب چنگایی« محدوده شهرک  منطقه 

باباعباس خرم آباد شناسایی شد.
وی خاطرنشــان کرد: در ادامه رصد و پایش 
آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان، منطقه آلوده 
توسط نیروهای دامپزشکی شناسایی و مورد 

بررسی قرار گرفت.
رئیس اداره طیور دامپزشکی 
معدوم ســازی  از  لرســتان 
2۶5 قطعه پرنــده آلوده به 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
خبر و ادامه داد: یک شهروند 
در اقدامی غیرقانونی اقدام به 
خرید چند غاز از استان های 
مجاور و  آلوده به آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان کرده و پس از انتقال آن ها 
بــه خرم آباد و مجاورت بــا پرندگان مهاجر، 

موجب انتشار بیماری در بین آن ها شد.
نورالهی بیان داشــت: در حال حاضر منطقه 
موردنظر پس از معدوم سازی، پاکسازی شده 
با این وجود رصــد و پایش همچنان در این 

منطقه و دیگر نقاط شهرستان ادامه دارد.
وی از شــهروندان درخواســت کــرد ضمن 
خودداری از خرید هرگونه طیور زنده، هرگونه 
نشانه بیماری در پرندگان را جدی گرفته و به 

مراکز دامپزشکی اطالع دهند.

شناسایی نخستین کانون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در خرم آباد

دارنده نشــان طال و برنز 
کشتی فرنگی نوجوانان در 
جهان  و  آسیا  رقابت های 
می گوید: پــدرش جانباز 
بوده و فوت کرده و مجبور 

است که چوپانی کند.
در  محرابــی  محمــد 

گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: متاسفانه 
پــس از رقابت های  کشــتی قهرمانی 
نوجوانان جهان و بازگشــت به زادگاهم 
از ســوی  پلدختر برخــی بی مهری ها 
مسئوالن ورزشی شهر و استانم موجب 
شــد تا به کوچ اجباری تن دهم و برای 
دســت یابی به اهداف ورزشــی ام راهی 

استان البرز شوم .
وی ادامه داد: در آخرین رویداد ورزشی 
پیش از شــیوع ویروس کرونا توانستم 
در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی 
فرنگی امید به عنوان نخســت دســت 
یابــم اما با بدشانســی تمــام و باخت 
در پیکارهــای انتخابــی درون اردویی 
نتوانستم راهی مسابقات جهانی زیر 23 
ســال شــوم. هرچند که می دانم با این 
شرایط اگر امروز مدال امیدهای جهان 
را نیز داشتم نمی توانست ذره ای به رفع 

مشکالت و گرفتاری هایم کمک کند.
محرابی با اشاره به وقوع سیل فروردین  
۹8 در پلدختر خاطرنشان کرد: پدرم از 
جانبازان جنگ تحمیلی بود و ســال ها 
قبل فوت شد و تنها دارایی ما یک خانه 
در پلدختر نیز در ســیل به صورت صد 

درصد تخریــب و توفیق 
اجباری شــامل حالم شد 
و بار دیگر راهی شــهرم 
شدم تا بتوانم در عملیات 
ساخت و ساز کمک حال 
باشــم و حداقل  خانواده 
پول کمتــری را به کارگر 

بدهیم .
قهرمان جام یادگار امام افزود: یک سالی 
می شود که از سر اجبار و تامین بخشی 
از نیازهــای زندگی در کنار تحصیل در 
دانشگاه مجبورم از گوسفندان مواظبت 

کنم و به چوپانی مشغولم.
وی گفت: گوسفندان یکی از بستگانمان 
اســت و تنها در ازای چوپانی مبلغی را 
ماهیانــه دریافــت می کنم.محرابی که 
بغض اجــازه نمــی داد راحت صحبت 
کند، اضافه کرد: پلدختر شهر کوچکی 
است و کار نیز به سختی پیدا می شود و 
اگر شــغلی باشد اولویت با مِن ورزشکار 
نیست. هر روزی که به چوپانی مشغول 
هســتم احســاس می کنــم از اهداف 
ورزشی ام دور و دورتر می شوم اما چاره 
دیگری ندارم. وی با بیان اینکه شــاید 
نمی شــود به تنهایی و دست خالی به 
جنگ روزگار و سرنوشــت رفت، گفت: 
امیدوارم بتوانم روزی به خوش رنگ ترین 
مدال های جهانی و المپیک دست یابم و 
این روزهای سخت و تلخ را به فراموشی 

بسپارم.

معــاون بهداشــتی و دبیر 
کرونا  بــا  مبــارزه  ســتاد 
دانشــگاه علــوم پزشــکی 
لرســتان از ابتــالی ابتالی 
۱28 مــورد کرونای مثبت 

جدید در استان خبر داد.
مریم کوشــکی اظهار کرد: 
از ابتــدای شــیوع بیماری 
ویروس کرونــا تا پایان روز 

ســوم اســفندماه 2۱3 هزار و 747 نمونه 
تست ارسالی انجام شده است.

وی تصریح کرد: از ایــن تعداد 2۱2 هزار 
و 342 نمونه تســت جواب داده شــده که 
۶۶ هــزار و 58۱ نمونه تســت مثبت بوده 
اســت.معاون بهداشتی و دبیر ستاد مبارزه 
با کرونا دانشــگاه علوم پزشــکی لرستان 
خاطرنشــان کرد: همچنین از تعداد تست 
جواب داده شــده ۱45 هزار و 7۶0 مورد 

منفی بوده است.
کوشکی یادآور شد: متأســفانه تاکنون بر 
اثر بیمــاری کرونا ویــروس۱345 نفر در 
اســتان جان خود را از دست داده اند.وی 

بــا تاکید براینکــه کرونای 
دروازههای  پشت  انگلیسی 
لرســتان قرار دارد، تصریح  
از  بــرای جلوگیری  کــرد: 
تشــدید کرونا ویــروس از 
ترددهای  تجمــع،  هرگونه 
غیرضروری اجتناب و حتما 
در محیطهــای مســقف از 
استفاده  فضا  مناسب  تهویه 
شــود و ایــن مهمترین راه پیشــگیری از 

بیماری است.
دبیر ســتاد مبارزه با کرونا دانشــگاه علوم 
پزشکی لرستان گفت: مردم استان از خود 
و فرزندانشان  در برابر این بیماری مراقبت 

کنند.
کوشکی عنوان کرد: تعداد بیماران بستری 
شــده در مراکز درمانی و بیمارســتانهای 
لرستان که مشکوک و قطعی هستند۱38 
نفر گزارش شــده اســت.بر اســاس آمار 
روزهای دوم و ســوم  اسفندماه ۱28 مورد 
تست مثبت جدید بدون فوتی گزارش شده 

است.

چوپانی شغِل دارنده نشان طالی کشتی فرنگی آسیا و برنز جهان

ابتالی ۱۲۸ مورد کرونای مثبت جدید و بدون فوتی 
در لرستان

ــر از  ــن خب ــت؛زمانی که اولی ــنا نوش ایس
شــیوع بیمــاری کوویــد-۱۹ منتشــر شــد 
ــروس  ــن وی ــه ای ــتند ک ــردم نمی دانس م
کوچــک چطور زندگــی و کار مــردم روی 

ــد. ــون می کن ــن را دگرگ ــره زمی ک
حــال کــه بیــش از یــک ســال از وجــود 
کرونــا در روی کــره زمیــن می گــذرد 
چنــد رنــگ بــه خــود گرفتــه کــه هــر در 
ــگ خــاص خــود دارد کــه هــر  شــهر رن
ــن  ــف ای ــای شــدت و ضع ــگ آن گوی رن

بیمــاری اســت.
ســفید، آبــی، زرد، نارنجــی، قرمز و ســیاه 
رنگ هــای ایــن بیمــاری منحــوس اســت 
و هــر هفتــه براســاس بیمــاران بســتری 
و مرگ ومیــر براثــر بیمــاری کرونــا رنــگ 

ــود. ــخص می ش آن مش
اســتان لرســتان حــدود یــک مــاه پیــش 
وضعیــت خوبــی داشــت به طوری کــه 
بیشــتر شــهرهای آن رنــگ آبــی بــه 
ــی دیــری نپاییــد کــه  خــود گرفتنــد ول
ــود را  ــگ خ ــوس رن ــاری منح ــن بیم ای
ــر  ــه درجــات خطرناک ت عــوض کــرد و ب

ــک شــد. نزدی
یکــی از علت هــای رنــگ عــوض کــردن 
ایــن بیمــاری شــاید عــادی انــگاری 
مــردم بــود کــه به زعــم خــود ایــن 
ــام  ــرد و تم ــر اوج نمی گی ــاری دیگ بیم
شــده راهــی خیابــان شــدند بــرای خریــد 
شــب عیــد و مراســمات عروســی و عــزا 

ــا شــد. برپ
ــه از  ــگاری جامع ــادی ان ــا ع ــاالً ب احتم
ــاهد اوج  ــر ش ــار دیگ ــد ب ــرایط جدی ش
ــد و صعــودی شــدن آمــار  گرفتــن کووی
ــار  ــا باشــیم، کن ــان و مرگ ومیره مبتالی
برخــی  ســوی  از  ماســک  گذاشــتن 
غیرضــروری  حضورهــای  شــهروندان، 
ــه و ترافیــک و شــلوغی  در خــارج از خان
دورهمی هــا  افزایــش  و  خیابان هــا 
حاکــی از آن اســت کــه بایــد ایــن بیــم 

ــت. ــدی گرف ــی را ج و نگران

ــت  ــتان در وضعی ــهر اس ***9 ش
زرد

ــه  ــس کمیت ــی رئی ــین فتای ــد حس احم
ــت  ــتانی مدیری ــتاد اس ــانی س اطالع رس
بیمــاری کرونــا در این بــاره، اظهــار کــرد: 
ــت  ــت بهداش ــالم معاون ــاس اع ــر اس ب
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
پزشــکی و تائیــد ســتاد اســتانی مدیریت 
بیمــاری کرونــا، ۹ شهرســتان اســتان در 

ــرار دارد. ــت زرد ق وضعی
شهرســتان های  کــرد:  تصریــح  وی 
الیگــودرز، دورود،  خرم آبــاد، بروجــرد، 
ازنــا، کوهدشــت، پلدختــر، دلفــان و 
ــد. ــرار دارن ــت زرد ق ــله در وضعی سلس
اطالع رســانی ســتاد  رئیــس کمیتــه 
کرونــا  بیمــاری  مدیریــت  اســتانی 
شهرســتان های  کــرد:  خاطرنشــان 
ــی  ــت آب ــی در وضعی ــکان و چگن رومش

قــرار دارنــد.
ــر همیــن اســاس  فتایــی اضافــه کــرد: ب
از تمامــی مــردم شــریف اســتان تقاضــا 
ــق  ــت دقی ــوص رعای ــود، در خص می ش
اســتفاده  و  بهداشــتی  پروتکل هــای 
مــداوم از ماســک، کاهــش ترددهــای 
غیرضــروری شــهری و مســافرت های 
ــور در  ــدم حض ــژه ع ــهری و به وی بین ش
ــه حضــور  ــن از جمل ــات خطرآفری تجمع
را  بیشــتری  اهتمــام  آرامســتان ها  در 

ــد. ــال کنن اعم
وی بیــان کــرد: بــا ادامــه رونــد موجــود، 
ــرایط  ــه ش ــتان ب ــت اس ــال بازگش احتم
نارنجــی طــی هفته هــای آینــده محتمــل 
ــان و  ــداد مبتالی ــش تع ــه افزای ــوده ک ب
مرگ ومیــر را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

چگنــی  و  خرم آبــاد  مــردم  نماینــده 
در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
و  اســت  حــاد  خوزســتان  وضعیــت 
محدودیــت تــردد و ورود و خــروج از ایــن 

ــود. ــال ش ــتان اعم ــه لرس ــتان ب اس
البتــه عــوض شــدن رنــگ ایــن بیمــاری 
ــر  ــت متأث ــوان گف ــاید بت ــتان ش در لرس
نیــز هســت  از اســتان های همجــوار 
ــت  ــر وضعی ــال حاض ــه در ح به طوری ک
ــده و  ــالم ش ــاد اع ــتان ح ــتان خوزس اس
ــه  ــتانی ها ب ــه خوزس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
لرســتان ســفر می کننــد و حتــی در 
ــه  برخــی از شــهرها ماننــد بروجــرد خان
دارنــد پــس رنــگ ایــن بیمــاری در 

ــود. ــوض می ش ــز ع ــتان نی لرس

***وضعیــت خوزســتان حــاد 
ــت اس

دکتــر مهــرداد ویس کرمــی نماینــده 
ــاره،  ــی در این ب ــاد و چگن ــردم خرم آب م
ــه  ــای مقابل ــی از راه ه ــرد: یک ــار ک اظه
ــا ویــروس پیشــگیری و رعایــت  ــا کرون ب
در  و  اســت  بهداشــتی  پروتکل هــای 
ــت  ــی الزم اس ــال مراقبت های ــورت ابت ص

ــد. ــدا کن ــود پی ــال بهب ــرد مبت ــا ف ت
همــه  کرونــا  کــرد:  اضافــه  وی 

ویژگی هــای ویــروس را بــه نحــو خیلــی 
ــگفت انگیزی  ــره ای و ش ــل غیرمنتظ قاب
دارد و اصــل راهکارهــای مقابلــه بــه 
رعایــت مــردم برمی گــردد کــه تجمعــات 

ــود. ــر ش کمت
ــی در  ــاد و چگن ــردم خرم آب ــده م نماین
مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکه 
ــده  ــر ش ــا کمت ــرس از کرون ــفانه ت متأس
و مــردم تصــور می کننــد بــا وجــود 
واکســن ایــن بیمــاری تمام شــده اســت، 
گفــت: چنانچــه در جاهــای دیگــر رعایت 
نشــود  محدودیت هــا  و  پروتکل هــا 
ممکــن اســت پیــک چهــارم بــه بحرانــی 

ــل شــود. در کشــور تبدی
ــورد  ــه در م ــان اینک ــا بی ــی ب ویس کرم
قرنطینــه کــردن دو هفتــه ای اســتان 
یــک وجــه موضــوع بیمــاری کروناســت 
و موضــوع دیگــر معیشــت مــردم اســت، 
عنــوان کــرد: مســئولین اســتانی بــا توجه 
بــه شــرایط موجــود بایــد در ســتاد کرونا 

ــد. ــری کنن تصمیم گی
ــه  ــی ک ــرد: محدودیت های ــوان ک وی عن
ایجــاد می شــود مســائل اقتصــادی و 
اجتماعــی را بــه دنبــال دارد امــا چــاره ای 
نیســت عاقالنــه ایــن اســت کــه بیــن بــد 

و بدتــر بــد را انتخــاب کنیــم.
چگنــی  و  خرم آبــاد  مــردم  نماینــده 
در مجلــس شــورای اســالمی افــزود: 
ــتان  ــت اس ــه وضعی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
خوزســتان حــاد اســت بایــد ورود و 
ــم. ــدود کنی ــتان را مح ــه اس ــروج ب خ

ویس کرمــی بیــان کــرد: بــر اســاس 
ــهرهایی  ــا، ش ــی کرون ــتاد مل ــط س ضواب
کــه قرمــز هســتند شــرایط ســخت تری 

ــد. ــد ش ــه خواه ــر گرفت در نظ
ــرورت  ــوی ض ــالع ثان ــا اط ــت: ت وی گف
دارد فاصلــه اجتماعــی رعایــت شــود تــا 
بتوانیــم ایــن بیمــاری را کنتــرل کنیــم.

ــی در  ــاد و چگن ــردم خرم آب ــده م  نماین
ــرد:  ــار ک ــس شــورای اســالمی اظه مجل
عــادی انــگاری بیمــاری مشــکل زا شــده 
در کشــور و کادر درمانی فرســوده شــدند 
ــی  ــی و روان ــمی و روح ــتگی جس و خس

دارنــد.
ویــس کرمــی یــادآور شــد: مراعــات 
ــا  ــردن آن ه ــرکت نک ــردم و ش ــردن م ک
ــان از  ــزا نش ــی و ع ــمات عروس در مراس
فرهنــگ بــاالی مــردم دارد اما متأســفانه 
در روســتاها و مناطقــی کــه کنترلــی 
روی آن هــا نیســت و تجمعاتــی صــورت 
می گیــرد؛ به طــور طبیعــی چنانچــه 
ــه طــول  ــا ســه ســاعت تجمعــات ب دو ت
ــدا  ــش پی ــیوع افزای ــد شــدت ش بیانجام

ــرد. ــد ک خواه

ــی در  ــع تحصیل ــه مقاط ***کلی
بروجــرد تعطیــل می شــوند

معــاون اســتاندار لرســتان و فرمانــدار 
ــرد:  ــار ک ــاره، اظه ــز در این ب ــرد نی بروج
چنــد مــاه پیــش شهرســتان در وضعیــت 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــت ک ــرار داش ــز ق قرم
ــه وضعیــت  ــان ب ــاف و بازاری ــردم، اصن م
شهرســتان زرد و بعــد آبــی تبدیــل شــد.

در حــال حاضــر  کــرد:  تصریــح  وی 
وضعیــت بروجــرد زرد اســت کــه در 
پروتکل هــای  رعایــت  عــدم  صــورت 
بهداشــتی وضعیــت شهرســتان نارنجــی 

ــد. ــد ش ــز خواه و قرم
ــه در  ــان اینک ــا بی ــرد ب ــدار بروج فرمان
صــورت قــرار گرفتــن شهرســتان در 
وضعیــت قرمــز مجــدد محدودیت هــا 
اعمــال خواهــد شــد، افــزود: کلیــه 
ــل  ــرد تعطی ــی در بروج ــع تحصیل مقاط

ــد. ــد ش خواهن
ــی از  ــرد: برخ ــان ک ــان خاطرنش گودرزی
مــدارس غیرانتفاعــی در مقاطــع مختلــف 
اقــدام بــه بازگشــایی مــدارس کــرده 
ــد  ــدارس بای ــن م ــه ای ــه کلی ــد ک بودن

ــوند. ــل ش تعطی
آموزشــگاه های  کــرد:  اضافــه  وی 

رانندگــی نیــز در ســطح شهرســتان 
ــد و از  ــی برون ــمت تعطیل ــه س ــد ب بای
ــا پــالک خوزســتان  تــردد خودروهــای ب
در  اینکــه  مگــر  شــود  جلوگیــری 

باشــند. ســاکن  شهرســتان 
ــرد:  ــان ک ــتان بی ــتاندار لرس ــاون اس مع
هفتــه گذشــته ســه تــاالر پذیرایــی 
ــای  ــت پروتکل ه ــدم رعای ــل ع ــه دلی ب
ــردد  ــع ت ــدند و من ــب ش ــتی پلم بهداش
ــان در  ــح همچن ــا 3 صب ــاعت 2۱ ت از س

ســطح شهرســتان اعمــال می شــود.
اینکــه  بــرای  داد:  ادامــه  گودرزیــان 
روغــن  و  مــرغ  طوالنــی  صف هــای 
ــیده  ــر الزم اندیش ــود تدابی ــکیل نش تش
در  مایــع  روغــن  بــه زودی  و  شــده 
فروشــگاه های زنجیــره ای توزیــع خواهــد 

ــد. ش
ــدت  ــه م ــن ب ــرد: همچنی ــار ک وی اظه
ــرغ در  ــن م ــب 70 ت ــر ش ــب ه ۱0 ش
ــر  ــا دیگ ــود ت ــع می ش ــگاه ها توزی فروش

ــیم. ــی نباش ــای طوالن ــاهد صف ه ش
در  کرونــا  مجــدد  اوج گیــری  شــاهد 

هســتیم بروجــرد 
شــبکه  معــاون  ممدوحــی  شــهرام 
بهداشــت و درمــان بروجــرد نیــز در 
ــاره، اظهــار کــرد: تعــداد بســتری ها  این ب
در شهرســتان رو بــه افزایــش اســت و اگر 
بــه همیــن منــوال پیــش بــرود وضعیــت 

ــد. ــد ش ــی خواه ــتان نارنج شهرس
وی تصریــح کــرد: بیشــترین تعــداد 
آبان مــاه  براثــر کرونــا در  مرگ ومیــر 
حاضــر  حــال  در  و  اســت  داده  رخ 
شــاهد اوج گیــری شــیوع بیمــاری کرونــا 

هســتیم.
درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  معــاون 
بروجــرد خاطرنشــان کــرد: زمانی کــه 
می یابــد  افزایــش  بســتری ها  تعــداد 
ــدا  ــش پی ــز افزای ــا نی ــداد مرگ ومیره تع

. می کنــد
ــهید  ــرح ش ــرد: ط ــه ک ــی اضاف ممدوح
حــال  در  شهرســتان  در  ســلیمانی 
ــن طــرح  ــا اجــرای ای اجــرا اســت کــه ب
ــی  ــرل کــرد ول ــوان بیمــاری را کنت می ت

ــت. ــی نیس ــن کاف ای
ــت  ــر االن رعای ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــت تأســف شــاهد مــرگ  ــا نهای نشــود ب
ــزود:  ــود، اف ــم ش ــود خواهی ــزان خ عزی
بــه خاطــر خریــد شــب عیــد خیابان هــا 
ــک  ــث ترافی ــده و باع ــلوغ ش ــی ش خیل

ــت. ــده اس ــنگین ش س
درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  معــاون 
بروجــرد اظهــار کــرد: تاکنــون 303 نفــر 
ــود را از  ــان خ ــا ج ــه کرون ــال ب ــر ابت براث
ــداد 48  ــن تع ــه از ای ــد ک ــت داده ان دس
درصــد زن و 52 درصــد مردهــا بوده انــد.

ممدوحــی تصریــح کــرد: عروســی ها، 
تشــییع جنازه هــا و تــردد شــبانه چالــش 
ــون  ــت و تاکن ــاری اس ــن بیم ــی ای اصل
ــا انگلیســی در شهرســتان  بیمــاری کرون

مشــاهده نشــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: صفــوف مختلفــی 
رعایــت  عــدم  و  دارد  وجــود  کــه 
بانک هــا  از  برخــی  در  پروتکل هــا 
ایــن  اوج گیــری  علت هــا  از  ادارات  و 

اســت. بیمــاری 
و  پروتکل هــا  اگــر  کــرد:  اضافــه  وی 
رعایــت  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
نشــود شــاهد مــرگ عزیــزان خــود 

خواهیــم بــود.
همانطــور کــه اشــاره شــد یکــی از 
ــاری و اوج  ــن بیم ــیوع ای ــای ش علت ه
گیــری مجــدد آن صفــوف مختلفــی 
ــا به خاطــر روغــن  ــن روزه اســت کــه ای

و مــرغ بــه وجــود می آیــد.

ــش  ــرای کاه ــی ب ــر تاکتیک ***ه
صفــوف بــه کار گرفته شــده اســت

ــت  ــس اداره صم ــت رئی ــد آزادبخ حمی
ــر  ــرد: ه ــار ک ــاره، اظه ــرد در این ب بروج
تاکتیکــی بــرای کاهــش صف هــا بــه کار 

گرفتــه شــده اســت.

ــکل  ــرد مش ــرد: در بروج ــح ک وی تصری
ــود  ــن وج ــن روغ ــر تأمی ــی از نظ خاص
نــدارد و برخــی بــا احتــکار خانگــی 
ــی  ــای طوالن ــکیل صف ه ــه تش ــدام ب اق
ویــروس  وجــود  کنونــی  شــرایط  در 
کرونــا موجــب اســترس و نگرانــی مــردم 

می شــوند.
رئیــس اداره صمــت بروجــرد خاطرنشــان 
کــرد: یکــی از دالیــل ازدحــام مــردم برای 
خریــد روغــن خوراکــی از فروشــگاه های 
معتبــر را اختــالف قیمــت ایــن محصــول 

در بــازار اســت.
ــی از  ــرد: در مناطق ــه ک ــت اضاف آزادبخ
شــهر کــه بــه دلیــل جــو ناخوشــایندی 
کــه دارد و امــکان توزیــع روغــن از طریق 
ــا  ــدارد ب فروشــگاه های عامل هــا وجــود ن
حضــور نیروهــای بســیج شــبانه روغــن 

ــود. ــع می ش ــزل توزی ــر من درب ه
وی هــدف از توزیــع روغــن را تأمیــن 
نیــاز جهــت مصــرف شــهروندان، تنظیــم 
ــت و  ــش قیم ــری از افزای ــازار و جلوگی ب
احتــکار کاال در فروشــگاه های معتبــر 
ــته  ــاه گذش ــه داد: م ــرد و ادام ــالم ک اع
ــن روغــن در ســطح  ــز حــدود 300 ت نی
فروشــگاه های ســطح شــهر توزیــع شــده 

اســت.
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع رئی
بروجــرد یــادآور شــد: بــرای جبــران 
کمبــود بــازار مصــرف روغــن مقــدار مورد 
نیــاز روغــن در بــازار عرضــه خواهــد شــد 
ــازار و آرامــش  و ایــن توزیــع تــا اشــیاء ب

خاطــر مــردم ادامــه خواهــد یافــت.

***رونــد بیمــاری بــه ســمت 
ــی رود ــن م ــم س ــراد ک اف

ــبکه بهداشــت و  ــدی سرپرســت ش احم
ــرد: در حــال  ــار ک ــان بروجــرد، اظه درم
حاضــر وضعیــت بروجــرد زرد اســت ولــی 

رونــد صعــودی داریــم.
ــه  ــاری ب ــد بیم ــرد: رون ــح ک وی تصری
افــراد کــم ســن مــی رود و  ســمت 
مصوبــات جلســات بایــد بــه ســمت 
ــرود چــون در حــال  وضعیــت نارنجــی ب
ــی  ــت نارنج ــه وضعی ــدن ب ــل ش تبدی

هســتیم.
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس
بروجــرد خاطرنشــان کــرد: در بیــن 
تســت های کــه گرفتــه می شــود 30 
شهرســتان  و  هســتند  کاذب  درصــد 
از  به خصــوص  بــوده  مهمان پذیــر 
خانــه  بروجــرد  در  کــه  خوزســتان 

دارنــد.
عــادی  کــرد:  اضافــه  احمــدی 
نیــز  جامعــه  کــف  در  انــگاری 
در  خــود مشکل ســاز خواهــد شــد 
حالی کــه ایــن بیمــاری اصــاًل شــوخی 

نیســت. بــردار 
گــوش  بــه  کرونــا  خطــر  زنــگ 

ســد می ر
جعفــر طوالبــی فرمانــدار خرم آبــاد 
کــرد:  اظهــار  این بــاره،  در  نیــز 
وضعیــت خرم آبــاد در بحــث کرونــا 
اگــر  و  اســت  زرد  اکنــون  هــم 
دســتورالعمل های بهداشــتی رعایــت 
نشــود شــرایط از ایــن هــم بدتــر 

خواهــد شــد.
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــه  ــورمان از جمل ــاط کش ــی نق در برخ
ــیوع  ــی ش ــای انگلیس ــتان کرون خوزس
پیــدا کــرده بایــد بیــش از پیــش 
فاصله گــذاری  و  بهداشــتی  مــوارد 

ــود. ــت ش ــی رعای اجتماع
طوالبــی تأکیــد کــرد: در روزهــای 
اندکــی  کرونایی هــا  آمــار  اخیــر 
افزایشــی شــده و همیــن زنــگ خطری 
اســت کــه دوبــاره محدودیت هــای 

ــود. ــال ش ــدی اعم جدی
گفــت:  لرســتان  مرکــز  فرمانــدار 
ــت  ــر وق ــه ه ــرده ک ــت ک ــا ثاب کرون
ــار ســیر  ــم آم آن را دســت کــم بگیری

می کنــد. پیــدا  صعــودی 
وی بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن 
ــن  ــرد: در ای ــح ک ــوروز تصری ــام ن ای
ــدام  ــد اق ــرای خری ــردم ب ــر م ــام اگ ای
بهداشــتی  نــکات  بایــد  می کننــد 
رعایــت شــود کــه جلــوی شــیوع 
بیشــتر ایــن ویــروس منحــوس گرفتــه 

ــود. ش
طوالبــی گفــت: هــر چقــدر بــرای 
مقابلــه بــا کرونــا اقدامــات پیشــگیرانه 
ــه  ــت و ب ــم اس ــم ک ــود بازه ــرا ش اج

ــم. ــاز داری ــردم نی ــک م کم
ــگ  ــا رن ــن روزه ــان ای ــال و روزم ح
دلمــان  گرفتــه،  کرونایــی  بــوی  و 
خواهــد،  مــی  را  گذشــته  زندگــی 
ــه  ــا رخن ــه م ــود هم ــی در وج نگران
ــان  ــه خودم ــه ب ــا هم ــا اینه ــرده ام ک
بســتگی دارد کــه چگونــه بتوانیــم 
کرونــا را شکســت دهیــم. زنجیــره 
ــا  ــم از دورهمی ه ــال را قطــع کنی انتق

پرهیــز کنیــم.

زندگی به رنگ کرونا
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زندان هــای  مدیــرکل 
لرســتان گفــت: یکــی از 
کــه  کارهایــی  بهتریــن 
ندامتگاه هــا  می توانــد در 
بــه کاهش ارتــکاب جرم، 
زندانیان  رشــد  و  پرورش 
کتاب خوانی  شــود،  منجر 

است.
عبدالمجید کشوری با اشاره به راه اندازی 
برای زندان های استان،  پویش نذر کتاب 
اظهار کرد: یکــی از بهترین کارهایی که 
می تواند در ندامتگاه ها به کاهش ارتکاب 
جــرم، پرورش و رشــد زندانیــان منجر 

است. کتاب خوانی  شود، 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از 
مــردم کتاب هــای فراوانــی در منــازل 
یــا کتابخانه هــای شــخصی دارنــد که 
بالاســتفاده مانــده و خــاک می خورند، 
ادامــه داد: در این پویش مردم می توانند 
کتب مازاد خود را به زندانیان اهدا کنند.
کشوری با اشــاره به اثرات مثبت اجرای 
پویــش نــذر کتــاب بــرای زندان های 
این پویش سرانه  لرســتان، تصریح کرد: 
مطالعــه زندانیــان را باال می بــرد و در 
افزایــش اطالعات اجتماعــی مددجویان 

ریشه  چراکه  اســت،  مؤثر 
بســیاری از بزهکاری هــا، 
از عــدم آگاهی و  ناشــی 

است. جهل 
زندان هــای  مدیــرکل 
کرد:  خطرنشــان  لرستان 
شــرکت  به  عالقه منــدان 
می توانند  پویــش  این  در 
کتاب های مــازاد خود را طــی روزهای 
پنجــم تــا هفتــم اســفندماه به صورت 
حضوری به پایگاه های مســتقر در سطح 
شــهر خرم آباد در میدان های 22 بهمن و 
یا به صورت  امام حسین)ع( تحویل دهند 
با شــماره های  تمــاس  با  غیرحضــوری 
 0۹۱۶۶۶۹2۱۹8 و   0۶۶3332۶288
و 0۹۱۶۱۶۱۱8۶8 درب منــزل تحویل 

دهند. مربوطه  مسئوالن 
وی بــه وجود ۹ مرکز اصالح و تربیت در 
استان اشــاره کرد و افزود: در شهرستان 
خرم آبــاد، پنــج مرکز اصــالح و تربیت 
و مابقــی در شهرســتان های الیگــودرز، 
بروجــرد و درود قــرار دارد کمااینکه با 
تکمیــل پروژه های در حال ســاخت این 
اداره کل، ســرانه فضای زندان های استان 

می رسد. کشوری  میانگین  به 

ارشــاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اســالمی لرســتان گفــت: 
به هــر میزان کــه هنر در 
جامعه رواج یابد، آسیب های 
اجتماعــی کاهــش پیــدا 

می کند.
در  فتایی  احمــد حســین 
آیین تجلیــل از برگزیدگان 

ملی  جشــنواره  چهاردهمیــن  لرســتانی 
موســیقی جــوان ،ضمن تبریــک والدت 
باســعادت حضرت امیرالمؤمنین )ع( و روز 
پدر، اظهار کرد: هنرمندان اســتان در طی 
یک سال گذشته به خوبی خود را با شرایط 
موجود وفق داده و علی رغم بروز مشکالت، 
محدودیت هــا و تعطیلی های گســترده به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، در فضای مجازی 

به خلق آثار هنری پرداختند.
وی تصریــح کرد: هنــر عالوه بــر انتقال 
مفاهیم ماندگار، تاب آوری اجتماعی را نیز 
افزایش می دهد و در شرایط موجود کشور، 
ایجاد نشــاط و امید در جامعه و همچنین 
ترغیب مردم بــه رعایت دقیق پروتکل ها و 
محدودیت ها از وظایف هنرمندان و اصحاب 
فرهنگ و رسانه است که انصافاً به خوبی آن 

را جامه عمل پوشانده اند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی لرستان 
ســپس با اشــاره به ظرفیت ویژه لرستان 
درزمینه_ هنر موســیقی، خاطرنشان کرد: 
حفــظ مقام های قدیمــی و رواج آیین ها و 
رســوم بومی موردقبول جامعــه در قالب 
موســیقی از مهم ترین موضوعاتی است که 

باید مدنظــر هنرمندان این 
رشته قرار گیرد.

فتایی اضافه کرد: لرســتان 
در حوزه آموزش موسیقی از 
مطرح  و  سرآمد  استان های 
و  نوجوانان  که  است  استان 
این  به  را  جوانان بســیاری 
عرصه معرفی کرده که پس 
از طی مراحل مختلف و باپشتکار و تمرین 
و ممارست، می توانند به چهره های شاخص 

ملی و حتی بین المللی مبدل شوند.
فرید رحمتــی معاون هنری و ســینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی نیز با 
تأکیــد بر نقش ویژه پدر و مادر در ســوق 
یافتن فرزندان به ســمت هنر و موسیقی، 
اظهــار کــرد: لرســتان در چهاردهمیــن 
جشــنواره ملی موســیقی جوان در شئون 
درخشــید  مختلف خوش  جایگاه هــای  و 
و حضــور اســاتیدی همچــون علی اکبــر 
شکارچی، رضا پرویز زاده و فرج علیپور در 
ترکیب هیئت داوران با درخشــش جوانان 
هنرمند لرســتانی در این جشنواره معنای 

کامل تری یافت.
وی خاطرنشان کرد: شش تن از هنرمندان 
لرســتانی شــرکت کننده در این جشنواره 
موفق به کسب رتبه های اول در بخش های 
مختلف شــدند که به دلیل محدودیت های 
کرونایی در این جلسه از هنرمندان ساکن 
خرم آبــاد تجلیل شــده و آییــن تجلیل از 
ســایر هنرمندان در شهرســتان های محل 

سکونتشان برگزار می شود.

صدای قرچ قرچ برف ها

چند وقتی اســت که اصغر آقا از این محله 
رفته و دیگر ما می توانیم توی میدان راحت 
بازی کنیــم. ای کاش اصغر آقا تابســتان 
می رفت و ما می توانســتیم همه ی تابستان 
را توی میــدان بازی کنیم. حــاال که باید 
باشــد نیســت، ولی وقتی که نباید باشــد 
هســت. مدرسه ها دو ماه اســت که شروع 
شــده اند و دیگر کسی نمی آید بازی کنیم. 
همه شان مدرسه را بهانه کرده اند که بازی 
نکنند و ساعت ها بنشینند پای کامپیوتر و 
الکی بازی کننــد و یا این که فوقش بروند 
توی بلوار لم بدهند، دلســتر بخورند و هی 
فک بزنند. حالم از این کارهای شــان به هم 

می خورد. صدای زنگ تلفن می آید.
- نمیای با بچه ها بشینیم تو بلوار؟

- میام ولی به شــرط اینکــه فوتبال بازی 
کنیم.

نزدیک غروب اســت. قبل ترهــا با این که 
اصغر آقا نمی گذاشــت بازی کنیم ولی باز 
هم همان نیم ســاعتی کــه دزدکی بازی 
می کردیــم کلــی خوشــحال مان می کرد. 
ساعت هفت صبح است. باید بروم مدرسه. 
پاهام را کــه روی برف ها می گذارم صدای 
قرچ قرچ شان گوشــم را پر می کند. سردی 
هوا به استخوانم می زند. مهدی چابلوس را 
می بینم که با ماشــین شاسی بلند پدرش 
می آیــد، آن وقت من دارم توی ســرما یخ 
می زنم. هر وقت مهدی چابلوس را می بینم 

یاد مسابقه فوتبال می افتم.
زنگ تفریح خورده بــود. از پله ها که آمدم 
پایین معلم ورزش را دیدم که داشت از این 
سر حیاط بزرگ مدرسه تا آن سرش شوت 
مــی زد و دریبل می کــرد. مهدی چابلوس 

توی دروازه ایستاده بود و می گفت:
- وای چه شــوتی! آقا شما چه طور نرفتید 

تیم ملی؟
- حقمو خوردن مهدی.

خنــده ام گرفت. بچه هــا دور معلم ورزش 
جمع شده بودند و می گفتند:

- وای خدای من! چقد خوب بازی می کنید 
آقا.

- باور نکردنیه!
این ها را بــه خاطر بازی خوب معلم ورزش 
نمی گفتند، برای ایــن می گفتند که برای 

تیم انتخاب شوند.
بازم دیر رسیدم سر کالس. می گویم:

- خانــم ببخشــید برف بود نمی تونســتم 
سریع تر بیام.

زنگ تعطیل می خورد. باران محکم می کوبد 
توی صورتــم. دارم یخ می زنــم. مهدی را 
می بینم که با ماشین پدرش می رود خانه. و 

من باید توی این سرما بلرزم.
بــاز هم ســاعت هفت صبح اســت و باید 
بروم مدرســه. دعا می کنم که توی لیست 
تیم باشم. معلم ورزش لیست را می خواند. 
سردم نیست ولی می لرزم. »ایول!« اسم مرا 
خواند. خیلی خوشحالم که مهدی چابلوس 

قبول نشد. معلم ورزش می گوید:
- یه فتوکپی شناسنامه بیارید. تا بعد بهتون 

لباس ورزشی بدیم.
دارم می روم مدرسه، هوا باز هم سرد است. 
هنوز چشم هام خواب آلود است. این بار زود 
می رســم. معلم ورزش را می بینم که با پدر 
مهدی چابلوس دارند حرف می زنند. معلم 
ورزش می آید سر کالس، به مهدی و چند 
تــا از بچه ها می گوید: »بیایــد مینی بوس 
منتظره«. من هم با عجله می روم... در مینی 

بوس انگار کوبیده می شود توی صورتم. _

کسرا دارابی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
لرستان گفت: خوشه فرش دستباف استان 
با اســتفاده از ظرفیت ها و پتانســیل های 
موجود و بــا تکیه بر هنر اصیــل قادر به 

احیای برند فرش لری خواهد بود.
اســد عبدالهــی در گفت وگــو با ایســنا 
اظهار کرد: شناســایی و معرفی امکانات و 
استعدادهای موجود در مناطق و بخش های 
مختلــف اقتصــادی که بتوانــد جایگزین 
درآمدهای نفتی شــود از اهمیت بسزایی 

برخوردار است.
وی ادامــه داد: در بیشــتر مناطق صنایع 
دستی به دلیل مزیت های نسبی فوق العاده 
و وفــور مواد اولیه مــورد نیاز آن در داخل 
کشور، عدم سرمایه گذاری زیاد و تکنولوژی 
پیچیده وارداتی، پایین بودن هزینه سرانه 
آموزش، ایجاد اشــتغال و ... به عنوان یکی 
از محورهای اســتراتژی صادرات غیرنفتی 

تلقی می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
لرســتان گفــت: به عنــوان مثــال  هنر 

فرش بافی یکی از موارد صنایع دستی بوده 
که از دیرباز مورد توجه همگان بوده است 
و امروز نیز در همه استان ها شاهد بافت آن 

با طرح ها و در رنگ های مختلف هستیم.
عبدالهی بیــان کرد: هنر فرش بافی بازتابی 
از فرهنگ و هنر یک قوم و ملت محسوب 
می شود که باید مورد اهتمام ویژه مسئولین 

قرار گیرد.
وی گفت: بســیاری از بافندگان طرح ها و 
نقش های مختص استان و مناطق خود را 
بکار می برند و لرستان نیز سابقه طوالنی در 
تولید فرش دســتباف داشته است چنانکه 
مفرغ های کشــف شده که بسیار به وسایل 
فرش بافی شــبیه بوده گواه بر این موضوع 

است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
لرســتان تصریح کرد: قطعا خوشــه فرش 
دستباف لرستان با اســتفاده از ظرفیت ها 
و پتانســیل های موجود و بــا تکیه بر هنر 
اصیل فرش لری قادر بــه احیای برند آن 

خواهد بود.
عبدالهی اضافه کرد: ارتقای مهارت نیروی 
انسانی، باالبردن کیفیت محصول، تولید و 
تامین مواد اولیه، به روز رســانی طرح های 
فرش لری مطابق با سالیق بازارهای هدف 
و ... از جمله اهداف خوشه فرش لری است 
که امید می رود این صنعت کهن بتواند در 
بازارهای داخلــی و خارجی جایگاه اصلی 

خود را پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به توسعه 
فرش لرستان خوشه فرش از سال ۹7 کار 
خــود را آغاز کرده تا بــا تکیه بر همکاری 
تولیدکننــدگان ایــن صنعــت، شــرکت 
شهرک ها و سازمان صمت و ... گامی موثر 

در رونق این صنعت بردارند.

راه اندازی پویش نذر کتاب برای زندان های لرستان

برگزیدگان بخش ادبی مهرواره »ستاره های بی نشان«
 اعالم شد

برخیز و مخور غم جهان گذران
خوش باش و دمی به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت به تو خود نیامدی از دگران

متوســطه  آمــوزش  معــاون 
ــی  ــت: ط ــتان گف ــرورش لرس آموزش وپ
ــا  ــه ب ــدیم ک ــه ش ــر متوج ــای اخی روزه
ــئوالن  ــتان مس ــدگان اس ــری نماین پیگی
دولــت وعــده تامیــن ۱00 هــزار تبلــت را 
ــوزان لرســتانی داده اســت  ــرای دانش آم ب
ــت  ــوع کیفی ــن موض ــق ای ــا تحق ــه ب ک
ــور  ــه ط ــتان ب ــازی در لرس ــوزش مج آم
ــد. ــدا می کن ــش پی ــری افزای ــم گی چش

نصــراهلل بازگیریــان اظهــار داشــت: حــدود 
یــک ســال اســت کــه مــدارس کشــور و 
ــتر  ــود را در بس ــای خ ــتان آموزش ه لرس
ــا  ــد ام ــری می کنن فضــای مجــازی پیگی
ــوزان  ــادی از دانش آم ــداد زی متاســفانه تع
بــه علــت مشــکالت اقتصــادی فاقــد تلفن 

ــمند هستند. هوش
وی بابیــان اینکــه در مجمــوع نزدیــک بــه 
ــتانی دارای  ــوز لرس ــش آم ــزار دان ۱00 ه
تلفن هوشــمند مســتقل نیســتند، افــزود: 
طــی روزهــای اخیــر متوجــه شــدیم کــه 
با پیگیــری نماینــدگان محترم مســئوالن 
دولــت وعــده تامیــن ۱00 هــزار تبلــت را 
ــن  ــق ای ــا تحق ــد ب ــرای لرســتان داده ان ب
ــازی در  ــوزش مج ــت آم ــوع کیفی موض
ــزای  ــه طــور چشــم گیــری اف لرســتان ب

ــد. ــدا می کن پی
متوســطه  آمــوزش  معــاون 
آموزش وپــرورش لرســتان بیــان کــرد: 
ــک ســال گذشــته  ســامانه شــاد طــی ی
ــروز  ــی داشــته اســت و ام پیشــرفت خوب
مــی تــوان بــه جــرات گفــت ایــن ســامانه 
تقریبــا تمــام نیازهای آموزشــی مــدارس را 
پوشــش می دهــد همچنیــن در ماه هــای 

اخیــر بــرای برگــزاری جلســات بــا مدیران 
اســتفاده  ایــن ســامانه  از  معلمــان  و 
کرده ایــم تعــداد افــراد شــرکت کننــده در 
ایــن جلســات گاهــا بــه حــدود ۱0 هــزار 

ــت. ــیده اس ــز رس ــر نی نف
بازگیریــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دنبــال 
ــوزان  ــش آم ــی دان ــطح علم ــش س افزای
اســتان هســتیم، تصریــح کــرد: در همیــن 
ــش  ــتر دان ــی بیش ــرای آمادگ ــتای ب راس
آمــوزان پایــه دوازدهــم بــرای شــرکت در 
ــای  ــور کالس ه ــی و کنک ــات نهای امتحان
رعایــت  بــا  عیــد  از  بعــد  تقویتــی 
پروتکل هــای بهداشــتی شــروع می شــوند 
همچنیــن بــرای دانــش آمــوزان مناطــق 
محــروم نیــز نمونــه ســواالت نهایــی آماده 
ــرد. ــرار می گی ــان ق ــار آن شــده و در اختی

و  آمــوزش  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 

پــرورش لرســتان گفــت: در راســتای ایجاد 
تحــول بنیادیــن در مــدارس ابتدایــی برای 
ــی در  ــا ششــم ابتدای ــارم ت ــای چه پایه ه
ــوزش  ــان آم ــاعت از زم ــه دو س ــر هفت ه
ــرار  ــار تیــم مدیریتــی مدرســه ق در اختی
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــه آن ه ــود ک داده می ش
ظرفیت هــای بومــی منطقــه آموزش هــای 
کاربــردی بــه دانــش آمــوزان ارائــه دهنــد.

ــا  ــو ب ــروز در گفت وگ ــدی ام ــه معتم رقی
خبرنــگار فــارس در خرم آبــاد، اظهــار 
داشــت: وزارت آمــوزش و پــرورش در 
راســتای ایجاد تحــول بنیادیــن در مدارس 
ــال  ــطه اول در ح ــه متوس ــی و پای ابتدای
اجــرای  برنامــه ویــژه مدرســه)بوم( اســت.

ــن  ــی ای ــدف اصل ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــم  ــه تی ــتر ب ــارات بیش ــرح دادن اختی ط
مدیریتــی مــدارس در راســتای ارائــه 

آمــوزش مبتنــی بــر ظرفیت هــای بومــی 
اســت ، افــزود: بــر اســاس ایــن طــرح بــرای 
ــی در  ــا ششــم ابتدای ــارم ت ــای چه پایه ه
هــر هفتــه دو ســاعت از زمــان آمــوزش در 
اختیــار تیــم مدیریتــی مدرســه بــرای ارائه 

ــت. ــردی اس ــای کارب آموزش ه
و  آمــوزش  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
ــرورش لرســتان بیــان کــرد: در ایــن دو  پ
ســاعت تیــم مدیریتــی مدرســه می توانــد 
منطقــه  زیرســاخت های  توجــه  بــا 
آموزش هــای اقتصــادی، فرهنگــی و فنــی 
ــه دهنــد همچنیــن  ــه دانش آمــوزان ارائ ب
می تواننــد بــرای ارائــه ایــن آموزش هــا آن 
هــا را بــه کارگاه هــای فنــی، کشــاورزی و 

ــد. ــداری ببرن دام
معتمــدی بــا اشــاره بــه اینکه رکــن اصلی  
ایــن طــرح معلمان هســتند، تصریــح کرد: 
ــان  ــارت معلم ــطح مه ــش س ــرای افزای ب
ــای  ــان کارگاه ه ــرای آن ــرح ب ــن ط در ای
ــزار شــده اســت  ــددی برگ آموزشــی متع
همچنیــن در حــال حاضــر نیــز در فضــای 

مجــازی ایــن کارگاه هــا ادامــه دارنــد.
ــرح از دی  ــن ط ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
مــاه ســال ۹7 در کشــور آغــاز شــده 
ــورت  ــه ص ــروز ب ــه ام ــا ب ــا ت ــت ام اس
ــده  ــی نش ــدارس اجرای ــط م ــدی توس ج
اســت امــا در اســتان لرســتان در 802 
ــا  ــرح ب ــن ط ــام ای ــال انج ــه در ح مدرس
اســتفاده از بســتر فضــای مجازی هســتیم 
و امیدواریــم در ســال تحصیلــی آینــده بــا 
حــل شــدن معضــل کرونــا ایــن طــرح بــه 
ــود./فارس ــال ش ــر دنب ــدی ت ــورت ج ص

ــه  ــی ک ــام فرازوفرودهای ــا تم ــا ب کرون
ورزشــی،  اقتصــادی،  حوزه هــای  در 
آموزشــی و حتــی سیاســی داشــت، 
ــی  ــل مهم ــه عام ــک ب ــدون ش ــا ب ام
ــزات حــوزه بهداشــت  ــای تجهی در ارتق
و درمــان لرســتان تبدیــل شــد تــا 
ــش  ــته بی ــال گذش ــه دریکس ــی ک جای
از 200 میلیــارد تومــان امکانــات بخــش 
ــن شــده  ــن اســتان تامی ســالمت در ای

ــت. اس
بــه گــزارش ایرنــا، شــیوع ویــروس کرونا 
کمبــود دســتگاه هــای تنفســی و تخــت 
هــای مراقبــت ویــژه را در لرســتان بیش 
ــووالن  ــا مس ــرد ت ــان ک ــش نمای از پی
اســتان و کشــور دســت در دســت 
خیــران بــرای تهیــه ایــن امکانــات 

ــد. ــالش کنن ت
ــط  ــس« توس ــش » نف ــدازی پوی راه ان
بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی، 
ــتگاههای  ــا دس ــد ت ــی ش ــدا خدمت مب
اکســیژن ســاز و ونتیالتــور) تنفــس 
مصنوعــی( بــا کمــک فعــاالن اقتصــادی 
ــد  ــن رون ــه ای ــود و ادام ــداری ش خری
ــا  ــد ت ــف نش ــت متوق ــط دول ــز توس نی
ــا گذشــت یکســال از شــیوع  جاییکــه ب
کرونــا، ۱70 دســتگاه از ایــن تجهیــزات 

ــت. ــده اس ــتان ش وارد لرس
و  نقــدی  هــای  بــر کمــک  عــالوه 
تجهیزاتــی خیــران بــه حــوزه بهداشــت 
ــای  و درمــان اســتان، بانــک هــا نیــز پ
ــهیالت  ــت تس ــا پرداخ ــد و ب کار آمدن
میلیــاردی، علــوم پزشــکی را بــرای 
تهیــه امکانــات درمانــی و آزمایشــگاهی 

ــد. ــی کردن ــا همراه کرون
ــزار و  ــدود یکه ــرگ ح ــک م ــدون ش ب
ــا  ــر کرون ــتانی در اث ــهروند لرس 400ش
عارضــه ای فرامــوش نشــدنی اســت 
ــراد،  ــن اف ــدار ای ــای داغ ــواده ه و خان
ــه ای  ــا حســرت لحظ ــال ب ــالهای س س
غفلــت خــود یــا اطرافیانشــان در ســوگ 

ــینند. ــی نش ــزان م عزی
ــر  ــزار نف ــدود۶7 ه ــی ح ــالی قطع ابت
ــی  ــا، تعطیل ــه کرون ــردم لرســتان ب از م
ــای  ــی واحده ــش برخ ــم و بی ــای ک ه
ــه  ــروس ب ــن وی ــان ای ــادی و زی اقتص
ــر کســی پوشــیده نیســت و  ــان ب بازاری
هســتند افــرادی کــه بــه دلیــل تبعــات 
ــود  ــی خ ــور زندگ ــا در ام ــیوع کرون ش
ــن  ــا ای ــا ب ــد ام دچــار مشــکل شــده ان
ــا تمــام ســیاهی هایــی  ــا ب وجــود کرون
ــان  ــه دارد در حــوزه بهداشــت و درم ک

ــاید  ــود، ش ــق نب ــیاه مطل ــتان س لرس
بتــوان کوویــد ۱۹ را در ایــن بخــش 

ــد. ــتری دی خاکس
ــر  ــالوه ب ــا ع ــه کرون ــت ک ــت اس درس
شــهروندان و مســووالن، کادر درمــان را 
خســته کــرد و حــدود 500 نفــر از ایــن 
کادر فــداکار در لرســتان بــه کوویــد 
۱۹ مبتــال شــدند و حتــی شــهدایی 
ــا  ــد ام ــم کردن ــه تقدی ــه جامع ــز ب نی
ــال شــیوع  ــی در قب ــات و تجهیزات امکان
ــه بهداشــت  ــروس وارد مجموع ــن وی ای
ــاید در  ــه ش ــد ک ــتان ش ــان لرس و درم
حالــت عــادی ســالها طــول مــی کشــید 
ــات  ــه ایــن امکان ــا لرســتان محــروم ب ت

ــز شــود. تجهی
بــه گفتــه رییــس دانشــگاه علــوم 
در حــال حاضــر  لرســتان  پزشــکی 
بخــش  در  تخــت   225 و  هــزار   2
غیــر  تخــت   700 و  دانشــگاهی 
ــال  دانشــگاهی بســتری در لرســتان فع
ــت  ــداد 224 تخ ــن تع ــوع ای و از مجم
مربــوط بــه مراقبــت هــای ویــژه اســت.

ــت:  ــا گف ــه ایرن محمدرضــا نیکبخــت ب
ــوج  ــت در م ــود تخ ــه کمب ــه ب باتوج
ــا، 77  ــیوع کرون ــوم ش ــا س ــای اول ت ه
ــن  ــژه در ای ــای وی ــت ه ــت مراقب تخ
برهــه بــه اســتان اختصــاص یافتــه 

ــت. اس
وی اضافــه شــدن ۱37 تخــت اورژانســی 
بــه بیمارســتان هــای لرســتان را از 

ــان  ــده در زم ــه ش ــات ارائ ــر خدم دیگ
شــیوع کرونــا مــی دانــد و اظهــار 
داشــت: در ایــن مــدت بــه دلیــل تعــداد 
ــت  ــتری، ۱22 تخ ــاران بس ــاالی بیم ب
نیزبازســازی و در شهرســتان هــا توزیــع 

شــد.
بــه گفتــه رییــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی لرســتان از آغــاز شــیوع کرونــا 
ــرای  ــترده ای ب ــای گس ــتخدامی ه اس
ــه  ــتان ب ــان لرس ــت و درم کادر بهداش
ــه   ــه اینک ــاده اســت از جمل ــان افت جری
تاکنــون ۱۹۹ نیــروی شــرکتی و 55 
ــان جــذب شــده اســت و  ــروی نگهب نی
825 نفــر نیــز در تمــام شهرســتان هــا  
جــذب مــی شــوند کــه ایــن یــک اقــدام 

ــت. ــزرگ اس ب
ــگاه  ــام دانش ــم مق ــادی قائ ــی فره عل
علــوم پزشــکی لرســتان نیــز مــی 
ــان  ــارد توم ــش از 200 میلی ــد بی گوی
تجهیــزات و امکانــات درمانــی در زمــان 
شــیوع کرونــا از طریــق منابــع دولتــی، 
ــران در  تســهیالت بانکــی و کمــک خی

ــت. ــده اس ــم ش ــتان فراه اس
بــه گفتــه وی یکســال گذشــته 77 
ــژه در اســتان  تخــت مراقبــت هــای وی
راه انــدازی شــد کــه هزینــه راه انــدازی 
هریــک از ایــن تخــت هــا یــک میلیــارد 

ــان اســت. توم
فرهــادی گفــت: هفــت دســتگاه« ســی 
ــده  ــتان ش ــز وارد اس ــکن« نی ــی اس ت

کــه از ایــن تعــداد چهــار دســتگاه 
ــدام  ــد و ارزش هرک ــدا ش ــگان اه رای
از آنهــا بــه نــرخ دولتــی یــک میلیــارد 
ــی  ــان محاســبه م ــون توم و 250 میلی

شــود.
پنــج  خریــداری  و  تخصیــص  وی 
ــتان  ــرای لرس ــتگاه » ام آر آی« ب دس
ــده در  ــام ش ــات انج ــر اقدام را از دیگ
زمــان شــیوع کرونــا عنــوان مــی کنــد 
و مــی گویــد: قیمــت هــر کــدام از ایــن 
ــتگاه هــاه چهــار میلیــارد و500  دس
ــون  ــه تاکن ــت ک ــان اس ــون توم میلی
یکــی از آنهــا نصــب و راه انــدازی شــده  
و مابقــی در حــال ورود بــه اســتان 
اســت و انتظــار مــی رود تــا پایــان 
امســال 2 دســتگاه » ام آر آی« دیگــر 
در مراکــز درمانــی لرســتان نصــب 

ــود. ش
ــدازی دومیــن دســتگاه  فرهــادی راه ان
شــهید  بیمارســتان  قلــب  آنژیــوی 
ــا هزینــه 2 میلیــارد و 500  رحیمــی ب
ــات  ــر خدم ــان را از دیگ ــون توم میلی
یکســاله گذشــته در لرســتان برشــمرد 
و وعــده داد نخســتین دســتگاه »ســی 
تــی آنژیــو« اســتان نیــز بــه نــرخ 
میلیــارد  هشــت  از  بیــش  دولتــی 
تومــان تهیــه شــده و تــالش مــی شــود 
ــب و راه  ــال نص ــام س ــل از اتم ــا قب ت

ــود. ــدازی ش ان
ــوم  ــام دانشــگاه عل ــم مق ــه قائ ــه گفت ب
ــال  ــول یکس ــتان در ط ــکی لرس پزش
شــیوع کرونــا، 250 تخــت معمولــی بــه 
بیمارســتان هــای اســتان اضافــه و ۱۶ 
ــه ارزش ۱3  ــاز ب ــتگاه اکســیژن س دس
میلیــارد تومــان نیــز تهیه شــده اســت.
فرهــادی همچنیــن ارزش تقریبــی هــر 
دســتگاه ونتیالتــور ) تنفــس مصنوعی( 
ــان  ــون توم ــرخ آزاد 300 میلی ــه ن راب
عنــوان مــی کنــد و مــی گویــد: یکــی 
از مهمتریــن اقدامــات ایــن مــدت، 
ــود  ــور ب ــتگاه ونتیالت ــه ۱70 دس تهی
کــه بســیاری از ایــن تعــداد بــا کمــک 
ــه  ــد. ب ــن ش ــتان تامی ــران در اس خی
یــک  در  خیــران  فرهــادی  گفتــه 
ســال گذشــته 2۱ میلیــارد تومــان بــه 
حــوزه بهداشــت و درمــان لرســتان در 
ــغ  ــا مبال ــی ی ــزات اهدای ــب تجهی قال
ــگاه  ــد و دانش ــرده ان ــک ک ــدی کم نق
علــوم پزشــکی اســتان 35 میلیــارد 
تومــان تســهیالت بانکــی بــرای خریــد 

ــت. ــرده اس ــت ک ــزات دریاف تجهی

نجات گرفتارشدگان در کوه »مله«

رییــس جمعیــت هــالل احمــر پل دختــر گفــت: 
ــس از  ــن شهرســتان پ ــه ای ــوه مل ــار در ک ــراد گرفت اف
ــدادی  ــای ام ــتجو نیروه ــالش و جس ــاعت ت ــار س چه

ــد. ــات یافتن ــت نج ــن جمعی ای
علــی کیانــی اظهــار داشــت: بالفاصلــه پــس از اطــالع 
ــوه  ــه ک ــات مل ــراد در ارتفاع ــن اف ــدن ای از گرفتارش
ــر  ــالل احم ــت ه ــداد و نجــات از جمعی ــم ام ــک تی ی

ــد. ــزام ش ــل اع ــه مح ــر ب پل دخت
ــزود: امدادگــران پــس از تــالش چهــار ســاعته  وی اف
ــح  ــرای تفری ــه ب ــدگان را ک ــدند گرفتارش ــق ش موف
ــد از مســیر کوهســتانی و صعــب  ــه کــوه رفتــه بودن ب
ــد. ــل کنن ــه منتق ــوه مل ــن ک ــه پایی ــور نجــات و ب العب
رییــس جمعیــت هــالل احمــر پل دختــر گفــت: 
ــژاد  ــل ن ــن جلی ــاله ، محس ــدی 30 س ــالد محم می
ــراد  ــری 2۶ ســاله اف 32 ســاله و محمــد جــواد کالنت
ــدادی  ــای ام ــط نیروه ــه  توس ــند ک ــار می باش گرفت
ــه  ــه منطق ــی ب ــچ مصدومیت ــدون هی ــت ب ــن جمعی ای

ــدند./فارس ــل ش ــن منتق ام

کمرنگ شدن معماری اسالمی 
در ساخت وسازها

ــت  رئیــس ســازمان نظــام مهندســی لرســتان مأموری
ــهروندی  ــوق ش ــن حق ــازمان را تأمی ــن س ــت ای نخس
دانســت و گفــت: در جامعــه امــروزی اســتفاده از 
معمــاری اســالمی در ســاخت و ســازها کمرنــگ شــده 

اســت.
ســعید بارانــی اظهــار کــرد: نظــام مهندســی لرســتان 
ــن تشــکل  ــه دار، بزرگتری ــر عضــو پروان ــزار نف ــا 4 ه ب

حرفــه ای اســتان اســت.
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بودجــه دولتــی نــدارد و بــه صــورت خودگــردان 
مدیریــت می شــود، ادامــه داد: عمــران، معمــاری، 
بــرق و ترافیــک از کارگروه هــای نظــام مهندســی 
ــابقه دارد. ــرن س ــع ق ــتان رب ــطح اس ــه در س ــت ک اس
بارانــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان نظــام مهندســی 
کارهــای  در  اســتان  فنــی  مرجعیــت  لرســتان 
نظــام  ســازمان  وظایــف  بــه  اســت،  مهندســی 
مهندســی اشــاره کــرد و افــزود: وظایــف ایــن ســازمان 
ــه نخســتین  ــت خالصــه می شــود ک ــار مأموری در چه
ــه  ــوق شــهروندی اســت؛ مســئله ای ک ــن حق آن تأمی

ــود. ــه می ش ــه آن توج ــر ب ــا کمت ــتان م در اس
ــه  ــتان وظیف ــی لرس ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
ــاختمان ها  ــی س ــای کیف ــازمان را ارتق ــن س ــر ای دیگ
ــتم ها و  ــاد سیس ــه ایج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت و ب دانس
ــاختمان ها  ــد س ــر مفی ــش عم ــث افزای ــا باع کنترل ه
ــه ای  ــح کــرد: پاسداشــت حقــوق حرف می شــود، تصری
اخــالق  ترویــج  و  مهندســان  اجتماعــی  شــأن  و 
ــن ســازمان نظــام  ــه بنیادی ــه ای مهندســی وظیف حرف

ــت. ــی اس مهندس
وی بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه معمــاری اســالمی 
ــرد: در  ــان ک ــازها خاطرنش ــاخت و س ــی در س و ایران
جامعــه کنونــی شــاهد کمرنگ شــدن اســتفاده از 

ــتیم. ــازها هس ــاخت و س ــالمی در س ــاری اس معم
ــات  ــردن خدم ــتمی ک ــه سیس ــژه ب ــگاه وی ــی ن باران
ایــن ســازمان  راهبردهــای  از  را  نظــام مهندســی 
ــام  ــات نظ ــیاری از خدم ــرد: بس ــه ک ــمرد و اضاف برش
ــه  ــا اینک ــت، کم ــی اس ــتان الکترونیک ــی لرس مهندس
ســامانه ارائــه خدمــات نظــام مهندســی لرســتان 

اســت. کار  ارجــاع  شــفاف ترین ســامانه 
ــان  ــا بی ــتان ب ــی لرس ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
ــده  ــهرداری ها ش ــد ش ــر درآم ــاده ۱00، مم ــه م اینک
کــه ایــن امــر باعــث کم توجهــی بــه گزارشــات 
نظــام  در  خدمــات  افــزود:  می شــود،  مهندســان 
بخش هــا  و  شــهرها  اســتان  ســطح  در  مهندســی 

می کنــد. پیــدا  گســترش 

دانش آموزی خبرتبلت  خبر

بهبود آموزش مجازی در لرستان با اهدا ۱۰۰ 
هزار تبلت به دانش آموزان محروم

خدمت کرونا به بهداشت و درمان لرستان
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