
بختیار رازانی:

نقش واحدهای تولیدی 
شهرکهای صنعتی لرستان 

در مبارزه با کرونا، قابل توجه 
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رئیس سازمان صمت لرستان؛ 

عرضه ِشکر بسته بندی شده 
۹۰۰ گرمی با قیمت ۵۶۰۰ 

تومان در لرستان
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فرمانده سپاه لرستان مطرح کرد؛
آبرسانی به ۵ روستای لرستان با 

همکاری سپاه و امور عشایری

مقاوم سازی ۷ هزار و 2۰۰ 
واحدمسکن روستایی  در 

شهرستان پلدختر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:
اطالعات آماری نفوس و مسکن 

لرستان منتشر شد

مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی:
تالش بنگاه های اقتصادی در عبور از 

بحران کرونا

وضعیت قرمز شرایط اقتصادی در لرستان؛ 

هم دستی بیکاری و تورم در»فالکت«لرستان
برنامه اقتصادی مدیران چیست؟

احیا و بهره برداری بافت های فرسوده 
توسط شهرداری خرم آباد

گام بلند راهداری لرستان در تحقق خواسته های 
بحق رانندگان

مطالبات پرداخت شد

لرستان فقیرتر از همیشه؛ 

وقتی فالکت به اوج می رسد! 
1- لرســتان بــا ۵۳.۸ درصــد، بدتریــن وضعیــت شــاخص »فالکــت« کشــور را کســب کــرد. ایــن شــاخص 
ــار اجتماعــی  ــوان یــک معی ــه عن ــد. بیــکاری ب ــورم به دســت می آی ــرخ ت ــه ن ــرخ بیــکاری ب ــزودن ن ــا اف ب
اقتصــادی و تــورم بــه عنــوان یــک معیــار اقتصــادی در ایــن شــاخص لحــاظ می شــوند. نظــر کارشناســان 
بــر ایــن اســت کــه تــورم فزاینــده در کنــار بیــکاری رو بــه افزایــش، هزینه هــای اقتصــادی و اجتماعــی را 
تشــّدید خواهــد کــرد. حــال متأســفانه اســتان لرســتان بــا نــرخ بیــکاری 16.۸ و نــرخ تــورم ۳7 درصــد در 

اوج ایــن شــاخص قــرار گرفتــه اســت.
لــذا ایــن اســتان بایــد در ســال های بعــدی منتظــر افزایــش آمــار دزدی، طــالق، اعتیــاد، خودکشــی و ... 
بــه میزانــی بیــش از ســایر اســتان هــای کشــور باشــد. چراکــه ایــن شــاخص دارای رابطــه ي مســتقیمی 
ــه کمــی در شــاخص جــرم  ــا فاصل ــن شــاخص ب ــر ای ــد تغیی ــت در جامعــه  اســت و رون ــا جــرم و جنای ب
و جنایــت تأثیرگــذار خواهــد بــود. بنابرایــن چــون ایــن شــاخص در لرســتان بیــش از ســایر اســتان های 
کشــور اســت، لــذا تبعــات آن نیــز در لرســتان بیش تــر نمایــان خواهــد شــد. بــه تعبیــر دیگــر، لرســتان در 

ــد. ــری باش ــی« بیش ت ــر »فلک زدگ ــد منتظ ــش رو بای ــال های پی س
2-امــا چــرا شــاخص »فالکــت« در لرســتان باالســت؟ چــه علــل یــا عواملــی مســبب ایــن صدرنشــینی 

ــوده اســت؟ »نامبــارک« ب
۳-شــاید یکــی از ایــن دالیــل، عــدم ســرمایه گذاری کافــی در لرســتان طــی ســال های اخیــر  بــوده اســت. 
ــورداری  ــتان های کمتربرخ ــر اس ــری ب ــر بیش ت ــا تاثی ــه تحریم ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــن زمین در ای
ــن  ــتان ها، از کمتری ــایر اس ــا س ــاس ب ــتان در قی ــه لرس ــرا ک ــت. چ ــای گذاشته اس ــتان برج ــد لرس مانن
ــه اوج خــود رســیده  ــه مشــکالت ب ــم ک ــه تحری ــذا در هنگام ــا هــم محــروم مانده اســت. ل زیرســاخت ه
ــر  ــر زی ــتان بیش ت ــد لرس ــتان های مانن ــد، اس ــود می رس ــزان خ ــن می ــه کمتری ــز ب ــرمایه گذاری نی و س
چــرخ تحریــم لــه می شــوند. زیــرا در چنیــن وضعیتــی حتــا اگــر بناســت حداقــل ســرمایه گذاری صــورت 
ــرمایه گذاری«  ــت »س ــا امنی ــود ت ــت می ش ــوردار هدای ــتان های برخ ــمت اس ــه س ــوالً ب ــرد، معم بگی

ــود. ــن ش ــر تأمی بیش ت
4-عامــل دیگــر این کــه »خروجــی ســرمایه« در لرســتان باالســت. بــه ایــن معنــا کــه قســم قابــل توجهــی 
از ســپرده های مــردم )بخوانیــد ســرمایه(  لرســتان کــه در نــزد بانک هــای دولتــی و خصوصــی پس انــداز 
شــده اســت، در قالــب بنــگاه داری بانک هــا بــه ســایر اســتان ها هدایــت شــده و بهــره ی چندانــی از ایــن 
ــوان تســهیالت  ــه عن ــد ب ــن ســپرده ها می توان ــه ای ــی ک ــه خــود لرســتان نمی رســد. در حال ســپرده ها ب
ــر روی اشــتغال زایی  ــری ب ــل تاثی ــا حداق ــه ت ــرار گرفت ــان اســتان ق ــار ســرمایه گذران و کارآفرین در اختی

اســتان داشــته باشــد.
۵-احتمــاالً ســیل فروردیــن 9۸ نیــز در بــاال بــودن شــاخص فالکــت لرســتان موثــر بــوده اســت. به رغــم 
ــا  ــرد ام ــر ک ــور را درگی ــر کش ــتان دیگ ــدود 1۵ اس ــه ح ــتان، بلک ــط در لرس ــه فق ــیل، ن ــه آن س این ک
ــذا  ــان داد. ل ــود را نش ــتان ها خ ــایر اس ــش از س ــتان، بی ــات آن در لرس ــه تبع ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــک عامــل در صدرنشــینی شــاخص فالکــت  ــوان ی ــه عن ــز ب ــن 9۸ را نی ــوان ســیل ویرانگــر فروردی می ت

ــت. لرســتان پذیرف

ادامه در صفحه۳

ضرر میلیاردی و مشاغلی که از دست رفت
دومینوی خسارات »کرونا«؛ 

2ویـروسی کـه بـه همـه مشاغل سرایـت کـرد
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عناوین
 دکترمصطفا شکری سرمقاله

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان لرستان

خدمتی دیگر از اداره کل امور مالیاتـی

مودیان گرامـی
به منظور تسهیل و تسریع فرآیند  نقل و انتقال واحدهای مسکونی فاقد بدهی 

مالیاتی )ماده ۱۸۷( بدون مراجعه به ادارات مربوطه, در دفاتر رسمی ثبت اسناد، از 
طریق سامانه اینترنتی ایجاد شده مالیات متعلقه محاسبه و در همان دفترخانه بصورت 

آنی و الکترونیکی پرداخت و گواهی مربوطه پیوست سند تنظیمی می گردد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

اطالعات آماری نفوس و مسکن 
لرستان منتشر شد

سمانه حســن پور در خصوص 
معاونت  حوزه  عملکرد  گزارش 
ســازمان  اطالعــات  و  آمــار 
مدیریت و برنامه ریزی لرستان 
داشــت: ســال گذشته  اظهار 
اقدامات مهمی توسط همکاران 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
لرستان انجام شــد که یکی از 
نشــریه  تهیه  آنها  مهمتریــن 

الکترونیکی فرهنگ آبادی های استان بود.
وی خاطر نشــان کرد: این نشــریه حاوی اطالعات تفصیلی 
جمعیت آبادی های اســتان بر اســاس نتایج سرشــماری 
عمومی نفوس و مســکن ســال 9۵ و اطالعات 91 شاخص 
مهم و کلیدی در زمینه مشــخصات، ویژگــی ها و امکانات 
۳4 هزارو هشــت آبادی دارای سکنه و خالی از سکنه استان 
براســاس آخرین اطالعات ثبتی دســتگاه های اجرایی در 

سال9۸ می باشد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی تصریح نمود: این 
نشریه بعداز اتمام سرشماری در بین استان های کشور برای 
دومین سال متوالی در استان تهیه و جمع آوری شده است.
حسن پور در ادامه اظهار داشت: از دیگر اقدامات انجام شده 
که به طور ویژه در سطح استان انجام شد تهیه اطلس کلیه 
مراکز شهرستان های استان اســت چنانکه این کار در سایر 

استان ها فقط برای مراکز استان انجام شده است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: اطلس 
نقشــه های شــهری شــامل ۵1۵ نقشــه موضوعی مراکز 
شهرستان های استان که بر اساس نتایج سرشماری عمومی 

نفوس و مسکن9۵ تهیه و گردآوری شده است.
حســن پور افزود: بهنگام سازی نقشه آماری شهرخرم آباد و 
چند آبادی دارای نقشه بلوکه آبادی های دارای ۳۰۰ خانوار 

به باالی این شهرستان نیز انجام گرفته است.
وی تصریــح کــرد: در این خصوص الیه هــای GIS تهیه و 
بهنگام شــده این نقشه ها برای اســتفاده دستگاه ها بر روی 

سامانه قرار گرفته و می توان از آن استفاده کرد.
وی در ادامه به تهیه سیســتم اطالعات مدیریتی در ســال 
آینده اشــاره کرد و افزود: در این سیستم همه شاخص های 
آمــاری مورد نیاز برای برنامه ریزان در قالب یک برنامه جمع 

آوری و به صورت ماهانه، فصلی و ساالنه ارائه می گردد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان داشت: 
این اقدامات مازاد بر فعالیت هایی است که ذیل معاونت آمار 

و اطالعات سازمان به صورت ساالنه انجام می شود.

بختیار رازانی:

نقش واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی 
لرستان در مبارزه با کرونا، قابل توجه است

روابط عمومی  به گزارش 
شــهرکهای  شــرکت 
صنعتی لرســتان، بختیار 
رازانــی در جریان بازدید 
از شهرک صنعتی شماره 
2 خــرم آبــاد، گفت: در 
ســال 99 که از ســوی 
رهبر معظم انقالب، سال 
نامگذاری  تولیــد  جهش 
شــده، برآنیم تا باتوسعه 
سطح  صنعتی  شهرکهای 

استان، زمینه فعالیت صنعتگران لرستان را تسهیل کنیم.
وی، افزود: پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، خوشبختانه 
واحدهــای تولیــدی و صنعتی فعال در شــهرکها و نواحی 
صنعتی لرســتان توانســتند با افزایش تولید خود، بخشی از 

نیاز مردم و جامعه پزشکی را تامین کنند.
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی لرستان، تصریح کرد: 
در روزهای نخستین شیوع کرونا در کشور، واحد الکل سازی 
فجر شــهرک شماره 2 خرم آباد توانست تا با تکیه بر دانش 
فنی و ظرفیت های موجود، بخشــی از الکل مورد نیاز مردم 

را تامین کند.
رازانــی، ادامه داد: تامین الکل مورد نیاز واحدهای تولید ژل 
ضدعفونــی کننده نیز، از جمله اقداماتــی بود که از آغازین 
روزهای شیوع ویروس منحوس، در سطح شهرکهای صنعتی 

لرستان صورت گرفت.
او، تصریــح کرد: خوشــبختانه واحد تولید گان و پوشــش 
محافظتی یکبار مصرف کادر درمانی شهرک صنعتی شماره 
2 خــرم آباد نیز از جمله واحدهــای فعالی بود که از ابتدای 
شــیوع کرونا تا به امروز در ۳ شــیفت کاری توانسته البسه 
مورد نیاز جامعه پزشکی و پرستاری استان را تامین کند که 

جا دارد از همت و تالش همه عزیزان تقدیر و تشکر کنم.
بختیار رازانی، ادامه داد: واحد تولید ژل ضدعفونی شــرکت 
داروســازی بایر افالک منطقه ویژه اقتصادی ازنا نیز یکی از 
واحدهای فعال در مقابله با کرونا در کشــور اســت که نیاز 
مــردم اســتان و برخی اســتانها را نیز تامیــن می کند. لذا 
خوشــحال و خرسندیم که در مسیر خدمت به عموم مردم، 
شرکت شهرکهای صنعتی لرستان توانسته نقشی تاثیرگذار 

داشته باشد.
وی، خاطرنشان کرد: واحد تولید اکسیژن سفیدکوه شهرک 
صنعتی شــماره 2 خرم آباد در اقدامی خداپسندانه اقدام به 
تحویل اکسیژن طبی رایگان به نیازمندان و بیماران کرونایی 
کرده و می کند. خب این اقدام اســالمی و انسانی در چنین 
شرایطی، جز ترجمان مهربانی چه چیزی می تواند باشد. لذا 
امیــدوارم مجموعه چنین اقداماتی که مورد تحســین خلق 

خداست، مورد رضایت خداوند متعال نیز قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی لرستان، تاکید کرد: 
در اســفند ماه 9۸ و در راســتای جلوگیری از شیوع کرونا، 
واحد تولید ماســک نیز در شــهرک صنعتی شماره 2 خرم 
آباد با افزایش توان تولید خود توانســت در ۳ شیفت کاری، 
بخشی از ماسک مورد نیاز مردم را تولید کند که این روند تا 
به امروز ادامه داشته و امیدواریم تا ریشه کنی کرونا ویروس، 

این تالش شبانه روزی ادامه داشته باشد.
 بختیار رازانی، گفت: خوشــبختانه طرح توســعه شــهرک 
صنعتی شماره 2 خرم آباد  در حال انجام است و با اقدامات 
صورت گرفته، شــاهد توســعه بیش از پیش این شهرک در 
آینده نزدیک خواهیم بود که امیدواریم در توسعه صنعتی و 

اقتصادی استان لرستان نقش موثری داشته باشد.
گفتنی اســت، صبح امروز، مدیرعامل شــرکت شــهرکهای 
صنعتی لرســتان، از واحدهای تولیدی فعال در حوزه مبارزه 
با ویروس کرونا، کانال سیل بند و تاسیسات مختلف شهرک 

صنعتی شماره 2 خرم آباد، بازدید کرد.

احمد حســین فتایی، مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی استان لرســتان در دیدار با نماینده خرم 
آبــاد و چگنــی در مجلس یازدهم گفت: توســعه 
زیرســاخت های فرهنگی، هنری و قرآنی استان از 

مهم ترین اولویت های ما در سال جاری می باشد.
بنا بر فرموده ی حضرت امام)ره(:» فرهنگ اســاس 
استقالل یک مملکت است« و تقویت ظرفیت های 
فرهنگی زمینه ساز توســعه ی همه جانبه ی کشور 

خواهد بود.
بنا بر نقشه راه ترسیم شده در سال گذشته، موفق 
به ارتقاء ســطح فعالیت  در حوزه هــای فرهنگی، 
هنــری و قرآنی شــدیم کــه از آن جمله می توان 
به برگزاری جشــنواره ملی موشن گرافیک آیات و 
حضــور در بین کاندیداهای نهایی انتخاب پایتخت 
کتاب ایران با حضور شهرهای خرم آباد و کوهدشت 

اشاره کرد.
اجرای جشــنواره اقوام در شهرستان های مختلف 
استان و همچنین برگزاری انتخابات خانه مطبوعات 
اســتان در آذر ماه سال گذشــته از دیگر اقدامات 
صــورت گرفته در این حوزه اســت که ارتقاء توان 
استان در زمینه صنعت چاپ با افتتاح طرح توسعه 
دو چاپخانه در شهر بروجرد و یک چاپخانه در شهر 

خرم آباد را نیز باید به آن افزود.
سال گذشته شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی اعتبارات 
عمرانی بودیم، اما نیاز اســت با استفاده از ظرفیت 
مجمع نمایندگان این اعتبــارات افزایش یابد چرا 
که لرستان به شدت نیازمند توسعه زیرساخت های 

فرهنگی و هنری است.
تــاالر مرکزی در مرکــز اســتان، مهم ترین پروژه 
عمرانی این حوزه اســت که متاســفانه در طی ده 
سال گذشــته تنها 2۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشــته و برای اتمام نیازمنــد 7۰  میلیارد تومان 
اعتبار است که نمایندگان استان در مجلس شورای 
اســالمی می تواند در این راستا نقش بسیار مهمی 

را ایفا نمایند.
اختصاص اعتبارات الزم به ساخت مجتمع فرهنگی 
هنری شهرستان چگنی و تکمیل احداث هنرستان 
هنری خرم آباد از دیگر مطالبات مهم ماســت که 
انتظار می رود با کمک منتخبین شهرســتان های 
خرم آبــاد و چگنی در مجلس شــورای اســالمی 
بتوانیم در راســتای تکمیل و بهره بــرداری از آن 

گام های مهمی برداریم.

در آخرین جلسه ی صورت گرفته با وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، پیشنهادطرح اختصاص یک درصد 
از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی دســتگاه های 
اجرایی به حوزه فرهنگ از ســوی استان لرستان 
مطرح گردید که امیدواریم باموافقت هیات وزیران 
مصــوب گــردد که در صــورت تحقق مــی تواند 
گره گشایی بسیاری از کاستی های این حوزه باشد.

فرهنگ نباید اسیر بازی های سیاسی باشد
در بخش دیگری از این جلسه مهرداد ویس کرمی، 
نماینــده خرم آبــاد و چگنــی در مجلس یازدهم 
گفت: پرداختن به موضوعات اقتصادی و سیاســی 
نباید موجب فراموشــی حوزه فرهنگ شود و ریشه 
بســیاری از مشکالت امروز ما به همین موضوع باز 

می گردد.
لرستان دارای فرهنگی غنی است که شاخص ترین 
مصادیق آن پایبندی به والیت و حرکت در مســیر 
ائمه معصومین )ع(، دفاع از تمامیت ارضی کشور و 
ســازش نکردن با بیگانگان است که در طول تاریخ 

نمود و ظهور ویژه ای داشته است.
در زمینه فعالیت های فرهنگی باید مردم را پای کار 
بیاوریــم و با اینکه اقداماتی صورت گرفته طی یک 
سال گذشته مطلوب بوده اما نیازمند حرکت بیشتر 
هستیم تا بتوانیم فرهنگ غنی لرستان را به خوبی 

به سایر نقاط کشور معرفی نماییم.
فرهنــگ نباید اســیر بازی های سیاســی باشــد، 
سیاست زدگی در حوزه فرهنگ یکی از مهمترین 
چالش های اســتان طی ســال های گذشته بود که 
خوشــبختانه در دوره جدید بسیار کمرنگ شده و 
انتظــار می رود همان گونه کــه از نام این اداره کل 
پیداست، فعالیت های شما در جهت توسعه و تعالی 

اسالم باشد.
یکی از مهم ترین مشــکالت مــا در این خصوص 
کمبود زیرساخت های تخصصی قرآنی و همچنین  
نبود متولی مســتقیم در امور قرآنی است که باعث 
موازی کاری های بسیاری شده که باید ساماندهی 

شوند.
موضوعاتی که در حــوزه فرهنگی، هنری و قرآنی 
نیازمند حمایت نمایندگان اســت را مدون نموده 
و در اختیار مجمع استان قرار دهید تا در راستای 

تحقق آنها برنامه ریزی الزم صورت پذیرد.

مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان لرستان 
درحاشــیه بازدیداز شهرســتان پلدختــراز مقاوم 
ســازی 7 هزار و 2۰۰واحدمسکن روستایی دراین 

شهرستان خبرداد.
بیــش  بازســازی  بــه  بااشــاره  مســعودرضایی 
از12هزارواحد روستایی آســیب دیده ازسیل طی 
سال گذشــته تصریح کرد: 7 هزار و 6۰۰ واحد در 
قالب بهسازی مسکن روســتایی بااعتباری بالغ بر 

۳۰۰ میلیارد تومان در لرستان اجراشده است.
مدیــرکل بنیادمســکن لرســتان تعدادواحدهای 
مقام ســازی شده در شهرســتان پلدختر را 4هزار 
و ۵۰۰ واحد عنــوان نمودوافزود:بااحداث 2 هزارو 
7۰۰ واحد ســهمیه ســال جاری در مقاوم سازی 
واحدهای روســتایی و احداث واحدهای سیل زده 
دراین شهرستان تعدادواحدهای مقاوم سازی شده 
شهرســتان پلدختر به 7 هزارو 2۰۰ واحدمسکونی 

خواهد رسید.
رضایــی بااشــاره به احــداث 2۵۵ واحدمســکن 
محرومین درشهرســتان پلدختر افزود:4۰ میلیون 
تومان تسهیالت و 2۵ میلیون تومان کمک بالعوض 
به متقاضیان شناسایی شده بمنظور احداث مسکن 

محرومین پرداخت خواهدشد.
مدیرکل بنیادمســکن لرستان ازعقدقراردادبیش از 

۵۰ هزارواحدسیل زده بابانکهای عامل خبرداد. 
مســعود رضایــی با بیــان اینکه تاکنــون بیش از 

۳7۰میلیارد تومان کمک بالعوض به مردم ســیل 
زده لرستان پرداخت شــده افزود:با اتمام عملیات 
تعمیر واحدهای خســارت دیده از ســیل، پرونده 
واحدهای تعمیری در مناطق سیل زده استان بسته 

شده است.
مدیــرکل بنیــاد مســکن لرســتان بااشــاره به 
 ۵۰۰ هــزارو   12 احــداث  عملیــات  شــروع 
افــزود:  زده  ســیل  مناطــق  در  واحدمســکونی 
عملیــات اجرای12هزارواحدآرماتوربنــدی و بتن 
فنداســیون،11هزارو 4۰۰ واحداجــرای اســکلت 
،1۰هزارواحد اجرای دیوارچینی و ســقف به اتمام 
رسیده و7هزارو 4۰۰ واحد تکمیل و به مردم سیل 

زده استان لرستان تحویل داده شده است .
وی ابرازامیــدواری کرد:باکمک ومشــارکت مردم 
، واحدهای باقیمانده بــه زودی تکمیل و به مردم 

سیل زده استان لرستان تحویل داده می شود.

بــه گزارش عصــر صنعت به  نقــل از روابط عمومی 
فرمانداری خرم آباد، روز پنجشــنبه جلســه شورای 
اداری شهرستان خرم آباد در پی شیوع ویروس کرونا 

برگزار و تصمیمات زیر مصوب و الزم االجرا شد:
برگــزاری هر گونه مراســم تشــییع، تدفین، چهلم، 

سالگرد با جمعیت باال ممنوع است.
برگزاری هر گونه مراســم جشــن عقد و عروســی با 

جمعیت باال ممنوع است.
برگــزاری هر گونــه همایش و جشــنواره در ادارات 

شهرستان ممنوع است.
نحوه ی حضــور کارکنــان ادارات، همچنان با همان 

روش قبــل، بــه صورت دو ســوم 
استمرار دارد.

حضور ارباب رجوع بدون استفاده از 
ماسک و دستکش در ادارات ممنوع 

است.
تــا اطالع ثانــوی مدارس ســطح 
شهرســتان خــرم آبــاد تعطیــل 

می باشند.
ضــد عفونــی ســالن جلســات و 
قرار  مدنظر  ادارات  نمازخانه هــای 

بگیرد.
ورودی بوســتان ها، پارک ها و مناطق گردشــگری و 

تفریحی توسط شهرداری مسدود گردد.
کلیــه اماکــن اقامتی آمــوزش و پــرورش از جمله 
خانه های معلم و اردوگاه های محل اســکان، تا اطالع 

ثانوی تعطیل می باشند.
ورودی آرامســتان های شهرســتان تا اطالع ثانوی 
مســدود می باشــند. گندزدایی اماکن عمومی سطح 

شهر خرم آباد، توسط شهرداری انجام پذیرد.
تمامی کســب و کارها ملزم بــه رعایت پروتکل های 
بهداشتی از قبیل: استفاده از ماسک، دستکش و مواد 
ضدعفونی کننــده، همچنین فاصله گذاری اجتماعی 

هستند.
شهرداری نســبت به جمع آوری و تعطیلی ضایعات 

فروشی ها همچنین سد معبر اقدام نماید.
تمامی اماکن ورزشی، سفره خانه ها، اماکن تاریخی و 

فرهنگی تا اطالع ثانوی تعطیل می باشند.
مراسم معنوی و پرفیض لیالی قدر در مساجد ممنوع 
است، این مراسم معنوی به صورت مجتمع و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مصالی الغدیر برگزار خواهد 

شد.
راهداری بر حمل و نقل برون شهری نظارت بیشتری 
در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی اعمال نماید.

واگذاری ویال و خانه به مســافران توســط بنگاه های 
معامالتی و اشخاص حقیقی ممنوع است.

کشــتارگاه ها، قصابی هــا، مرغ و ماهی فروشــی ها، 
نانوایی ها و مراکز سوخت نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی اقدام نمایند و اکیپ های بازرسی متشکل 
از: اتاق اصناف، اماکن، نیروی انتظامی، دامپزشــکی 
و شــهرداری بر فعالیت صنف های مورد اشاره نظارت 

نمایند.
همچنین برگزاری نماز جماعت عید فطر نیز به دلیل 
جلوگیری از شــیوع گســترده ویروس کرونا ممنوع 

اعالم می شود.

فرمانــده ســپاه حضــرت ابوالفضــل)ع( لرســتان 
از آبرســانی بــه پنــج روســتای ایــن اســتان بــا 

همــکاری ســپاه و امــور عشــایری خبــر داد.
ــاح  ســردار مرتضــی کشــکولی در حاشــیه افتت
ــش  ــتای بخ ــج روس ــه پن ــانی ب ــروژه آبرس پ
»پاپــی« خــرم آبــاد، اظهــار داشــت: ایــن طــرح 
ــا  ــان ب ــون توم ــار ۵۰۰ میلی ــا اعتب ــانی ب آبرس
ــن  ــایری و همچنی ــور عش ــپاه، ام ــکاری س هم

ــت. ــده اس ــی ش ــالب عملیات آب و فاض
ــن  ــوار ای ــدود ۵۰ خان ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــده از  ــاد ش ــای ی ــرای پروژه ه ــا اج ــه ب منطق
نعمــت آب بهــره منــد می شــوند، تصریــح 
کــرد: بــا اجــرای ایــن پــروژه آبرســانی، مشــکل 
تأمیــن آب پنــج روســتا بــه طــور قطعــی حــل 

شــد.
فرمانــده ســپاه حضــرت ابوالفضــل )ع( لرســتان، 
ــارکتی  ــک کار مش ــر ی ــن ام ــرد: ای ــح ک تصری
ــپاه  ــن س ــت و همچنی ــوی دول ــه از س ــود ک ب
ــا  ــی و ب ــرفت و آبادان ــرارگاه پیش ــب ق در قال
ــت. ــده اس ــی ش ــردم عملیات ــود م ــکاری خ هم

ســردار کشــکولی، گفــت: خوشــحالیم کــه 
مــردم ایــن روســتاها امــروز از نعمــت آب 

آشــامیدنی ســالم بهــره منــد شــده انــد.

شــاکرمی مدیــر امــور عشــایر شهرســتان خــرم 
ــا  ــت: ب ــار داش ــه، اظه ــن رابط ــز در ای ــاد نی آب
کســب مجــوز ســه لیتــر در ثانیــه آب از امــور 
آب شهرســتان کار آبرســانی بــه ایــن روســتاها 
بــا اســتفاده از چهــار هــزار متــر لولــه و احــداث 

ــی شــده اســت. ــره آب عملیات ــع ذخی دو منب

مدیرکل امور عشایری لرستان:
۸۵۰ خانوار عشایر لرستان از آب 
آشامیدنی سالم بهره مند می شوند

مدیــرکل امــور عشــایری لرســتان، گفــت: تــا دو 
مــاه دیگــر حــدود ۸۵۰ خانــوار عشــایر اســتان 

ــوند. ــد می ش ــالم بهره من ــامیدنی س از آب آش
ســعید کریمــی  اظهــار داشــت: امــور عشــایری 
لرســتان بــا جــذب حــدود شــش میلیــارد 
ــه 17  ــانی ب ــی، آبرس ــارات مل ــان از اعتب توم
ــون توســعه عشــایری اســتان را در دســتور  کان

دارد. کار 
وی، عنــوان کــرد: مناقصــات ایــن پروژه هــا 
انجــام شــده اســت و پیمانــکاران در حــال 

فعالیــت در ایــن طرح هــا هســتند.
مدیــرکل امــور عشــایری لرســتان، تصریــح 
کــرد: ایــن پروژه هــا پیشــرفت فیزیکــی بــاالی 
7۰ درصــد دارنــد و تــا دو مــاه دیگــر اکثــر آنهــا 

بــه بهــره بــرداری مــی رســند.
کریمــی، گفــت: بــا افتتــاح ایــن پروژه هــا، 
ــامیدنی  ــایر از آب آش ــوار عش ــدود ۸۵۰ خان ح

ــوند ــد می ش ــره من ــالم به س
ــح  ــتان، تصری ــایری لرس ــور عش ــر کل ام مدی
ــروژه هــا انجــام شــده  ــن پ کــرد: مناقصــات ای

ــن  ــت درای ــال فعالی ــگاران درح ــت  وپیمان اس
طــرح هــا هســتند.کریمی ادامــه داد:هفتــه 
ــایر  ــه عش ــانی ب ــتای آبرس ــز در راس ــاری نی ج
ــه  ــوار منطق روســتاهای نیمــه کوچــرو، ۵۰خان
ــن خدمــت برخــوردار شــده  ــی ازای ــان پاپ نوژی
ــپاه واب  ــارکت س ــه مش ــاره ب ــا اش ــد.وی ب ان
وفاضــالب اســتان در اجــرای ایــن طــرح ادامــه 
داد:بــرای ایــن مهــم ۵۰۰میلیــون تومــان 
ــا کســب مجــوز ســه لیتــر درثانیــه،  هزینــه وب
آب  ذخیــره  و2منبــع  لولــه  چهارهزارمتــر 

ــت. ــده اس ــداث ش ــی اح 7۰و4۰مترمکعب
بیــش  لرســتان  اســت  گفتنــی 
باجمعیــت  عشــایری  از14هزارو6۰۰خانــوار 
۸4هــزار نفــر دارد کــه 4.7 جمعیــت لرســتان را 
تشــکیل میدهنــد و رتبــه خانــواری وجمعیــت 
آنهــا در ســطح کشــور بــه ترتیــب هفــت 
وشــش اســت.این جمعیــت 1۳۰هــزار تــن 
ــالدل 2۵  ــی م ــی و دام ــوالت لبن ــواع محص ان
درصــد پروتئــن اســتان را تولیــد مــی کننــد ود 
ــی  ــص مل ــا درتولیدناخال ــهم آنه ــوع ، س مجم
ــی  ــا احتســاب ســایر محصــوالت زراعــی، دان ب
وصنایــع دســتی 9۰۰میلیــارد تومــان اســت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان:

لرستان نیازمند توسعه زیرساخت های فرهنگی، هنری  و قرآنی

مقاوم سازی ۷ هزار و 2۰۰ واحدمسکن روستایی  در شهرستان پلدختر

در شورای اداری خرم آباد مصوب شد: نماز عید فطر در مرکز لرستان برگزار نمی شود

استمـرار تعطیلی مـدارس

فرمانده سپاه لرستان مطرح کرد؛

آبرسانی به ۵ روستای لرستان با همکاری سپاه و امور عشایری
خبر...
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مطالبات رانندگان لرستانی 
پرداخت شـد

در جمــع  اردیبهشــت  عبــاس شــرفی 26 
ــا تــالش معاونــت حمــل  ــگاران گفــت: ب خبرن
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــل راه و نق
لرســتان مطالبــات راننــدگان از شــرکت حمــل 
ــت  ــادان پرداخ ــی آب ــات دریای ــل و خدم و نق

شــد.
وی تصریــح کــرد: در راســتای پاســخگویی بــه 
ــای  ــا پیگیری ه ــدگان ب ــق رانن ــات بح مطالب
مجدانــه معاونــت حمــل و نقــل و اداره حمــل 
ــح و  ــت صحی ــتان و مدیری ــل کاالی اس و نق
ــل کاال ســازمان  ــر حمــل و نق پشــتیبانی دفت
ــام  ــاده ای، تم ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
ــت  ــدگان باب ــه رانن ــادان ب ــرکت آب ــی ش بده
بارنامه هــای تحویلــی شــعبه لرســتان بــه 

ــد. ــویه ش ــان تس ــون توم ــغ 91۳ میلی مبل
شــرفی بیــان کــرد: از تــالش همــه همــکاران 
حــوزه حمــل و نقــل، انجمن هــای صنفــی بــه 
ویــژه راننــدگان صبــور و زحمتکــش حمــل و 

ــم. ــی می کنی ــتان قدردان ــل کاال در اس نق

لرستان فقیرتر از همیشه؛ 

وقتی فالکت به اوج می رسد!
ــاخص  ــینی ش ــت صدرنش ــن علّ ــاالً مهم تری ــا احتم 6-ام
»مدیریــت«  عامــل  در  بایــد  را  لرســتان  فالکــت 
جســت وجو کــرد. چــرا کــه کارنامــه ی اقتصــادی و 
اجتماعــی تیــم اقتصــادی دولــت در لرســتان »ناموفــق« 
بــوده اســت. ایــن »ناموفــق« بــودن را شــاخص های 
ــا و...  ــرخ اجاره به ــکاری، ن ــرخ بی ــورم، ن ــرخ ت ــد ن مانن
نمایــان می کنــد.  اگــر نگاهــی بــه ایــن شــاخص ها طــی 
چنــد ســال اخیــر داشــته باشــیم، متوجــه می شــویم کــه 
هــر ســال وضعیــت اســتان »بدتــر« از ســال قبــل اســت. 
شــاید گفتــه شــود کــه ایــن فقــط لرســتان نیســت کــه 
هــر ســال بدتــر از ســال قبــل اســت، بلکــه وضعیــت کل 
ــه، در  ــری بودج ــد کس ــا و رون ــر تحریم ه ــور به خاط کش
ــط  ــدن فق ــر« ش ــن »بدت ــت و ای ــدن اس ــر ش ــال بدت ح

ــت.   ــتان نیس ــه لرس ــوط ب مرب
ــدن«  ــر ش ــی بدت ــد نزول ــه »رون ــت ک ــن اس ــه ای     نکت
اســتان لرســتان از میانگیــن کشــوری »پرشــتاب تر« 
ــزان  ــان می ــه هم ــاخص ها ب ــن ش ــر ای ــه اگ ــت. وگرن اس
میانگیــن وضعیــت کشــوری بودنــد، می تــوان گفــت 
کــه حرجــی بــر مدیــران اســتانی نیســت. امــا متأســفانه 
مشــاهده می کنیــم به رغــم هشــدارهای کارشناســان 
و نخبــگان اســتان در خصــوص ناکارآمــدی مدیــران 
ــژه تیــم اقتصــادی( هــر ســال وضعیــت »بدتــری«  )به وی
ــود.  ــب می ش ــتان کس ــرای لرس ــوری ب ــن کش از میانگی
ــیه  ــه حاش ــی، ب ــدم انســجام مدیریت ــه، ع ــتن برنام نداش
در  تخصص گرایــی  عــدم  بومــی،  نخبــگان  رانــدن 
ــزی،  ــادی و برنامه ری ــدی اقتص ــت های کلی ــاب پس انتص
ــه  ــگاری ب ــغ ان ــی، تبلی ــی، نداشــتن نظــارت کاف روزمرگ
جــای واقعیــت نگــری در پیکــره مدیریــت اســتان مشــهود 

اســت.
7-شایســته اســت کــه تیــم اقتصــادی دولــت در  لرســتان 
باشــد و  پاســخ گوی عملکــرد چندیــن ســاله خــود 
ــد.  ــه کن ــای خــود را ارائ ــزارش مبســوطی از عملکرده گ
زیبنــده اســت اســتاندار محتــرم لرســتان در ایــن زمینــه 
ــادی را  ــم اقتص ــئولین تی ــایر مس ــده و س ــش گام ش پی
ــه پاســخ گویی شــفاف ترغیــب کنــد. مســلماً ایــن  نیــز ب
ــه  ــهروندی ک ــوق ش ــث حق ــدای از مباح ــخ گویی ج پاس
دانســتن حــق مــردم اســت و مســئوالن بایــد وقتــی مــورد 
پرسشــگری واقــع می شــوند، در پاســخ بــه ولــی نعمتــان 
خــود بکوشــند؛ بــرکات و منافــع زیــادی نیــز بــرای آینــده 
ــن پاســخ ها در  ــر خواهــد داشــت. چراکــه ای اســتان در ب
بوتــه نقــد کارشناســان و اهــل خــرد قــرار گرفتــه و نــکات 
ضعــف و قــّوت آن ســنجیده شــده و می توانــد راه گشــای 

ــد.  ــده باش ــال های آین ــئوالن در س ــرد مس عملک

رئیس سازمان صمت لرستان؛ 
عرضه ِشکر بسته بندی شده ۹۰۰ 

گرمی با قیمت ۵۶۰۰ تومان 
در لرستان  

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ِشــکر بســته بندی  آغــاز عرضــه  از  لرســتان 
شــده 9۰۰ گرمــی بــا قیمــت پنــج هــزار و 
ــن  ــره ای ای ــگاه های زنجی ــان در فروش 6۰۰ توم
ــت،  ــر صنع ــزارش عص ــه گ ــر داد. ب ــتان خب اس
محمدرضــا صفــی خانــی  در جمــع خبرنــگاران، 
اظهــار داشــت: بــر اســاس مصوبــه ســتاد تنظیــم 
ــزرگ، زنجیــره ای  ــد در فروشــگاه های ب ــازار بای ب
ــطح  ــج را در س ــکر و برن ــع ش ــب توزی و منتخ

ــیم. ــته باش ــتان داش اس
بســته  قالــب  در  شــکر  کــرد:  عنــوان  وی، 
بندی هــای 9۰۰ گرمــی عرضــه می شــود، در 
ــه قیمــت اشــاره شــده  ایــن بســته بنــدی هــا ب

ــت. اس
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــر اینکــه فــروش ایــن کاال  ــا تاکیــد ب لرســتان ب
خــارج از شــبکه ممنــوع اســت، گفــت: هــر 
ــت. ــان اس ــزار و 6۰۰ توم ــج ه ــکر، پن ــته ش بس

 زمان از دســتمان در رفته اســت، از روزهای بروز ویروس 
کرونــا انگار که لحظه ها و ســاعت ها به ســختی می گذرند 
و بســیاری از کسب وکارها و مشــاغل حاال این روزها را با 

ضررهایشان می شمارند.
مغازه های تعطیل و نیمه تعطیل، کسب وکارهای نیمه جان، 
رکود حوزه گردشگری، صنایع رو به افول و... تنها بخشی از 
مصائب ویروس کوچکی اســت که حاال مشکالت بزرگی را 
رقم زده است، مشاغلی که از دست می رود و آمار رو به رشد 
بیکاران بخشــی از عوارض این بیمــاری در حوزه اقتصادی 

است.
اقتصاد بیمار لرســتان که پیش ازاین با هــر تکانه ای رو به 
فروپاشــی می رفــت حاال زیر بار خســارات کرونــا روزگار 

می گذراند و معلوم نیست تا کی می تواند دوام بیاورد.
صاحبان واحدهای صنفی از ضرر و زیان های دو ماه گذشته 
می گوینــد، بعضی از آن هــا در طول این مــدت درآمدی 

نداشته اند و دخلشان خالی است اما خرجشان پابرجا!
»مهــدی« صاحب یک مغازه لباس فروشــی اســت که به 
امید خرید عید چک کشــیده و مغازه اش را پر کرده است، 
حاال دستش خالی اســت و کلی جنس روی دستش مانده 
و امیدوار اســت با آغاز به کار فعالیــت اصناف رونق دوباره 

برگردد و ضررهای ماه های گذشته جبران شود.
»امیــر« مغازه فــروش لوازم آرایشــی دارد، نگرانــی را از 
چهره اش می توان خواند، به کرکــره مغازه نیمه بازش تکیه 
داده، می گوید که »هنوز دشــتی نداشــته است«، مثل دو 
ماه تعطیلی که از جیــب خورده اند. اما مگر جیب صاحبان 
مغازه های کوچک چقدر اســت که بتوانند این روزها را سر 

کنند.
اما کسب وکارهای حوزه گردشگری به شدت متضرر شده اند، 
صاحبان هتل ها و مجتمع های گردشــگری، رســتوران ها، 
واحدهــای صنفی مرتبــط، فعاالن در حــوزه بوم گردی و 
هزاران شــاغل دیگر در این بخش در پیک درآمدزایی خود 

»بی درآمد« شده اند.
خســارت ها به این حوزه ها محدود نمی شــود، ردپای کرونا 
را می تــوان در جای جای اقتصاد ایران و لرســتان دید، در 
کوچک ترین بخش ها رســوخ کرده و به نظر می رســد باید 

تا ماه ها و یا شاید سال ها تبعات این ویروس را شاهد بود.
دومینوی خسارت، همه درگیر شد!

اســد عبدالهی معاون استاندار لرســتان در خصوص تأثیر 
بیماری کرونا در حوزه اقتصادی لرســتان، می گوید: با توجه 
به شــیوع بیماری کرونا زیان هایــی در بخش های مختلف، 
صنعت، کشــاورزی و... وارد شــده اســت و چون مشاغل 
مختلف زنجیره وار به هم وصل هستند رکود و زیان متوجه 

همه خواهد شد.

وی ادامه می دهد: گرچه ممکن است نتوانیم مشکالت کالن 
کشور مثل تحریم ها و صادرات یا واردات را کنترل کنیم، اما 
می توان با نظارت، پیگیری و هماهنگی دستگاه های اجرایی، 
وضعیت اقتصادی اســتان را ساماندهی کرد و جلوی ضرر و 

زیان فعلی و بحران احتمالی آینده را بگیریم.
معاون اســتاندار لرســتان از دســتگاه های اجرایی استان 
می خواهد که به این منظور پیشــنهادات خود را ارائه دهند 
چراکه بخشی از این مشکالت در داخل استان حل می شود 
و بخشی هم با مکاتبه با دفتر رئیس جمهور پیگیری خواهد 

شد.
*شاغالنی که بیکار شدند

علی آشــتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرســتان 
هم در ســخنانی با اشاره به شــیوع ویروس کرونا در کشور 
و به تبع اســتان لرســتان، یادآور می شود: در پی شیوع این 
بیماری برخی از افراد شــغل خود را از دســت داده اند و یا 

بیکار شده اند.
وی با اشــاره به پیش بینی ســامانه برای ثبت نام افرادی که 
شــغل خود را از دســت داده اند، می گوید: این سامانه برای 

پرداخت بیمه بیکاری به این افراد راه اندازی شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرســتان با بیان اینکه 
1۳ هزار نفر در استان در این سامانه ثبت نام کرده اند، ادامه 
می دهــد: از این تعداد تاکنون ۸ هزار و 2۳7 نفر مشــمول 

دریافت بیمه بیکاری در لرستان شده اند.
*۸ هزار بیکار روی دست لرستان

آشــتاب با تأکید بر اینکه پرداخت بیمــه بیکاری به این ۸ 
هزار و 2۳7 نفر از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و همچنین ســازمان تأمین اجتماعی تأیید شــده اســت، 
می گویــد: با برنامه ریزی صورت گرفته مصوب شــده که به 

این تعداد سه ماه بیمه بیکاری پرداخت شود.
وی با اشــاره به پرداخــت بیمه بیکاری ماه های اســفند، 
فروردین و اردیبهشت به این افراد، ادامه می دهد: بر اساس 
نرخ مصوب، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که معادل حقوق 
پایه سال 99 بوده به این افراد بیکار شده پرداخت می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، مشاغلی مانند 
رستوران ها، هتل ها، مراکز گردشگری و... را دارای بیشترین 

درصد بیکاری در پی شیوع ویروس کرونا اعالم می کند.
*گردشگری خوابید!

امین قاســمی مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشــگری لرســتان، هم با اشــاره به اینکه از 2۵ اسفند 
تاکنــون نیز به منظور جلوگیری از شــیوع ویــروس کرونا 
تمامــی موزه ها و اماکن گردشــگری تعطیل هســتند ابراز 
امیدواری می کند که با همکاری مردم و مسئوالن و پس از 
شکست قطعی این ویروس منحوس لرستان بازهم پذیرای 

گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود.
وی یادآور می شــود: تعطیلی اماکن گردشگری با توجه به 
شــیوع ویروس کرونا خسارات زیادی را به حوزه گردشگری 

وارد کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی لرســتان، ادامه می دهد: امیدواریم 
بــا پیگیری هــای وزیــر میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی و موافقت هیئت دولت پس از شکست قطعی 
ویروس کرونا یک روز متصل به جمعه هر هفته )پنجشــنبه 
یا شــنبه( تا پایان ســال 99 تعطیل شــود تا شرایط رونق 

گردشگری و فعاالن این صنعت در کشور فراهم شود.
*کرونا به جان فرهنگ و هنر

احمد حســین فتایی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
لرســتان هم می گوید: طبــق برآوردهای صــورت گرفته، 
شــیوع ویروس کرونا بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال خسارت به 
بخش های فرهنگی، هنری، قرآنی و رســانه ای لرستان وارد 

کرده است.
وی معتقد اســت: شــیوع ویروس کرونــا و تعطیلی تمامی 
فعالیت هــای فرهنگی، هنری، قرآنی و رســانه ای این اداره 

کل، خسارات فراوانی را به این حوزه وارد آورده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی لرســتان، ادامه می دهد: 
بــر همین اســاس و بر طبــق برآوردهای صــورت گرفته، 
خســارت های وارده به بخــش فرهنگی، هنــری، قرآنی و 
رسانه ای اســتان لرستان بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال است که 
در مدت زمان کمتر از دو ماه طی اســفند ســال گذشته تا 

فروردین امسال به وقوع پیوسته است.
فتایــی، از این مبلــغ، بالغ بر 1۵۰ میلیــارد ریال را مربوط 
به خســارت بخش هــای فرهنگی، هنــری و قرآنی و1۵۰ 
میلیارد ریال نیز مربوط به حوزه رســانه شــامل مطبوعات، 

خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان می داند.
وی به تالش در راســتای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر، 
رســانه و جامعه قرآنی اســتان اشــاره می کند و می گوید: 
خســارت های وارده به طــور دقیق و با جزئیــات کامل به 
مقامات کشــوری و اســتانی گزارش داده شده و امیدواریم 

با پیگیری های وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی و استاندار 
لرســتان و قول مساعد دولت در راستای حمایت از خسارت 

دیدگان، بتوانیم بخشی از این خسارات را رفع کنیم.
اما خســارات تنهــا محدود بــه کســب وکارهای صنفی، 
گردشــگری و فرهنگی نیســت، در حوزه زیرســاختی هم 

اوضاع تفاوتی ندارد.
*سقوط آزاد پروازهای فرودگاه!

علی کاملی مدیر فــرودگاه خرم آباد در این رابطه می گوید: 
برخی از شــرکت های هواپیمایی با شــیوع این ویروس و از 
انتهای اســفندماه اقدام به کاهش و کنسلی پروازها کردند 
و برخی از مســیرهای پروازی مانند مشهد مقدس به دلیل 
اینکه فعــاًل امکان زیارت حرم رضوی وجود ندارد کنســل 
شده است، بعد از پایان کرونا و باز شدن حرم مطهر رضوی 
مسیر پروازی مشهد مقدس به برنامه پروازی فرودگاه اضافه 

خواهد شد.
وی، ادامه می دهــد: تعداد پروازهای فــرودگاه خرم آباد به 

دلیل این بیماری حدود 7۰ درصد کاهش یافته است.
*رکود صنایع و بازار

محمدرضــا صفی خانی رئیس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت لرستان به مصائب حوزه صنعت استان اشاره می کند 
و وضعیت فعالیت کارخانه نساجی بروجرد با شیوع ویروس 

کرونا را مشت نمونه خروارها مشکالت این بخش می داند.
وی می گوید: شــبکه فروش این کارخانه با مشــکل مواجه 
شده اســت، با بحث کرونا هم فروشگاه های این کارخانه در 
سطح کشــور تعطیل شــد و هم تُجاری که با این کارخانه 
فعالیــت داشــتند به لحاظ اینکــه فروش بازار نداشــتند، 
نتوانستند که خرید از آن داشته باشند و هم تعهدات قبلی 

خود را عملیاتی کنند.
وی با تأکید بر اینکه یک ســری مشــکالت مالی در رابطه 
با بحث بازار دست به دســت هم داد تا مقــداری تولید این 
کارخانه با مشــکل مواجه شود، ادامه می دهد: در این راستا 
مــا تأکید کردیم که این کارخانه تولید خود را تداوم بدهد، 
کارخانه به دنبال عوض کردن شــبکه فروش خود برود و از 

فروش های اینترنتی استفاده کند.
صفی خانی، یادآور می شود: شبکه مویرگی این کارخانه در 
سطح کشــور مغازه بود، مردم باید مراجعه می کردند و این 
در حالی اســت که همه آن ها بر اساس مصوبات ستاد ملی 

کرونا تعطیل بودند.

وی، معتقد است: کرونا شــبکه فروش کارخانه را با مشکل 
مواجــه کرده و تقاضای بازار کارخانه به شــدت پایین آمده 
اســت و به همین دلیل کارخانه تحــت تأثیر قرارگرفته که 
امیدواریم بــا روش های مختلف معمول شــبکه فروش آن 

تقویت شود و تقاضا باال برود.
*فرصت های شغلی، پَر!

حسین ســالح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در 
گفت وگــو با خبرنگار مهر، می گوید: واقعیت این اســت که 
به جز تعداد محدودی از کســب وکارهای مرتبط با تجهیزات 
پزشــکی، مــواد ضدعفونی و بهداشــتی، ســوپرمارکت ها، 
فروشــگاه های زنجیره ای، تقریباً همه کســب وکارها تحت 

تأثیر شیوع بیماری کرونا قرار گرفته اند.
وی بــا تأکید بــر اینکه برخــی از کســب وکارها به دلیل 
الزامات مقرراتی دولت، مســائل بهداشــتی و یا عدم تقاضا 
تعطیل شــده اند و یا کاهش فعالیت داشته اند، گفت: حتی 
کســب وکارهای در حوزه خدمات سالمت مانند درمانگاه ها 
و بیمارســتان های خصوصی هم در این روزها به شدت روند 

فعالیتشان کم شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به اینکه البته این 
امر در همه دنیا وجود دارد، بیان داشــت: آمارهای متفاوتی 
وجود دارد کــه بیش از ۵۰ درصد تولیــد ناخالص داخلی 

کشور به نوعی دچار مشکل و اختالل شده است.
سالح ورزی با بیان اینکه کسب وکارهای ارائه دهنده خدمات 
اقامتی و پذیرایی نیز به طور کامل تعطیل شــده اند، تصریح 
کرد: تفاوتی به لحاظ تقویمی در ایران نسبت به بسیاری از 
کشورها وجود دارد، اسفند و فروردین ماه زمان پیک فروش، 
درآمد و رونق کســب وکارها در ایران است، خیلی از این ها 
در طول ســال با ظرفیت کمتر خود را آماده می کنند تا در 
ایام عید فروش و رونق خوبی داشــته باشند و این در حالی 
است که به دلیل شیوع کرونا این فرصت را از دست دادند.

وی با تأکید بر اینکه همچنین در پی این اتفاقات، شاهد از 
دســت رفتن خیلی از فرصت های شغلی در کشور هستیم، 
بیان داشــت: کرونا بعد از نشــانه گرفتن ســالمت جامعه، 
بیشــترین ضرر و زیان و آسیب را به اقتصاد و کسب وکارها 

زد.
کرونــا همچنان در گوشــه و کنار اقتصاد کشــورمان النه 
کرده اســت، بااینکه فعالیت برخی اصناف و واحدها از ســر 
گرفته شده و برخی محدودیت ها لغو شده است اما خسارات 
این ویروس تمامی ندارد، بایــد منتظر ماند و دید در ادامه 
این راهی که کرونا شــروع کرده متولیان حوزه اقتصاد چه 
خواهنــد کرد، آیا بــرای نجات راهی خواهنــد یافت یا به 

فهرست قربانیان این ویروس اضافه خواهد شد./مهر

در حالی لرســتان در صدر استان های کشور از نظر شاخص 
»فالکــت« به عنوان یک مولفه اقتصــادی و اجتماعی قرار 
گرفته که همچنان برنامه ای برای تغییر شــرایط بیکاری و 

تورم در این استان وجود ندارد.
به گزارش عصر صنعت؛»فالکت« شاخص اقتصادی است که 
از افزودن شاخص های بیکاری و تورم به دست می آید و بیان 

گر وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه است.
»بیــکاری« بــه عنوان شــاخصی از وضعیــت اجتماعی و 
اقتصــادی و »تورم« به عنوان یک شــاخص اصلی در حوزه 
اقتصاد مطرح هســتند که جمع ایــن دو نیز تصویری کلی 
را از وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه پیش چشــم قرار 
می دهد. بنابراین زمانی که نرخ بیکاری روند رو به افزایشی 
داشته باشد و تورم نیز رشد فزاینده ای داشته باشد شاخص 

»فالکت« نیز افزایشی خواهد بود.
۴ اســتان غرب کشــور در رتبه های اول تا چهارم 

باالترین میزان »فالکت«
در حالی تازه ترین نمودار از وضعیت شــاخص »فالکت« در 
استان های کشور منتشر شــده که 4 استان غرب کشور در 
رتبه های اول تا چهارم باالتریــن میزان »فالکت« یا همان 
تورم و بیکاری فزاینده قرار دارند. در این میان »لرستان« با 
۵۳.۸ درصد نخستین استان کشور در شاخص فالکت است.
پیش از این نیز لرســتان در شاخص های تورم و بیکاری در 
میان اســتان های اول تا سوم کشــور بود و بنابراین دور از 

انتظار نبود که این بار هم لرستان در صدر استان های کشور 
از نظر شــاخص »فالکت« قرار بگیرد؛ وضعیتی که به گفته 
مسئوالن به دلیل شــیوع ویروس کرونا، سیالب و تحریم ها 

ایجاد شده است.
»لرســتان« با ۵۳.۸ درصد )نرخ بیکاری 16.۸ درصد و نرخ 
تورم ۳7 درصد( نخســتین استان کشور در شاخص فالکت 

است
امــا تحلیل هــای بیشــتری از وضعیت کلی لرســتان در 
شــاخص های اقتصادی و اجتماعی نشانگر آن است که طی 
چند ســال اخیر سرمایه گذاری جدیدی در لرستان صورت 
نگرفتــه و ظرفیت های جدیدی به حوزه اشــتغال اســتان 
اضافه نشــده است و در عین حال شــاهد رکود و تعطیلی 
کارخانجات و کارگاه های اقتصادی نیز بوده ایم؛ بنابراین نرخ 
بیکاری به عنوان یک عامل دخیل در شاخص »فالکت« در 

لرستان همچنان رو به رشد است.
از سوی دیگر با وجود اینکه استان های مختلف کشور تحت 
شرایط مشــابهی از نظر تحریم و کرونا قرار دارند، اما تأثیر 

این عوامل بر تورم در لرستان بیش از استان های دیگر کشور 
بوده اســت، موضوعی که نیازمند بررســی های بیشتر برای 
یافتن علت ها اســت. اما آمارها حاکی از آن است که عمده 

تورم افزایشی در لرستان ناشی از حوزه »مسکن« است.
3 دلیل نرخ باالی »فالکت« در لرستان از نگاه مسئول 

اقتصادی استان
اســد عبدالهی معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
لرســتان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: 
ســه متغیر در خصوص شــاخص فالکت در لرستان خیلی 

مؤثر است.
وی، عنوان کرد: بخش عمده ای از مشکالت اقتصادی که در 
لرســتان پیش آمده به دلیل سیالب سال 9۸ است، گفت: 
همچنین تحریم ها و بیماری کرونا موجب ایجاد مشــکالت 

اقتصادی در لرستان شده است.
ســیالب خسارت گســترده ای به مشــاغل حوزه 

کشاورزی و دامپروری زد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با تاکید بر 

اینکه بخش عمده ای از جمعیت لرستان در حوزه کشاورزی 
و دامپــروری کار می کند، گفت: ســال گذشــته در جریان 

سیالب متأسفانه خسارت زیادی به این حوزه وارد شد.
عبدالهی با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا، برخی از صنایع 
استان به طور 1۰۰ درصدی آســیب دیده اند، بیان داشت: 

برخی از صنایع لرســتان به دلیل شــیوع این بیماری ۵۰ 
درصد و برخی نیز مانند واحدهای در حوزه دارو و تجهیزات 
بهداشتی که تعدادشان کم است، تقریباً صدمه ای ندیده اند.

راهکارهایی برای برون رفت
وی با اشــاره به راهکارهایی که می توان با اســتفاده از آنها 
بخشی از مشــکالت حوزه اقتصاد استان را رفع کرد، گفت: 
ما در اســتان چند برنامه تدوین کرده ایــم که یکی از آنها 
ســند توسعه تولید لرستان است و آن را در دستور کار قرار 

داده ایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با تاکید بر 
اینکه همچنین تعدادی واحد در اســتان طی سال گذشته 
احیا شده است، افزود: در مدت زمان یاد شده 6۳ واحد احیا 
شده، ظرفیت 67 واحد تولیدی افزایش یافته و در خصوص 
تعدادی از واحدهای اقتصادی دیگر نیز به دنبال این هستیم 

که آنها را امسال احیا کنیم.
عبدالهی، بیان داشــت: همچنین کلینیــک »عارضه یابی« 
برای بررسی مسائل و مشکالت واحدهای استان در شهرک 

صنعتی لرستان ایجاد شده است.
برنامه جهش اقتصادی را آماده کرده ایم

وی با بیان اینکــه برخی از واحدها مانند نیروگاه خرم آباد، 
پاالیشــگاه پلدختر، دهکده گردشــگری و چند گلخانه، فاز 
دو پتروشــیمی خرم آباد و... امسال به بهره برداری خواهند 
رسید، عنوان کرد: همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

لرستان، یک برنامه جهش اقتصادی را آماده کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار لرستان همچنین 
از ســرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی لرســتان خبر 
داد و گفت: پیگیری برای ســرمایه گذاری در حوزه ماهیان 
ســردآبی و حوزه شیالت لرستان، پیگیری برای رفع مشکل 
فــوالد ازنا، صنایع غذایــی دورود و... از دیگر برنامه های در 

دستور کار است.
عبدالهی، گفت: همچنین برنامه های اقتصاد مقاومتی و زود 

بازده در دستور کار هستند.
به هر روی، وضعیت نامطلوب اشــتغال از یک سو و از سوی 
دیگر تورم رو به رشــد لرستان شرایط نامناسب اقتصادی و 
اجتماعی را در این اســتان رقم زده اســت، به گونه ای که 
بســیاری از جوانــان و خانواده های لرســتانی مهاجرت به 

شهرهای دیگر را تنها گزینه پیش روی خود می بینند.
وضعیت اقتصادی در روســتاها نیز نامطلوب ارزیابی شده و 
به نظر می رســد که برنامه های اقتصادی مدیران برای رونق 

تولید در روستاها ناکارآمد بوده است./مهر

دکتر خسرو عزیزی، رئیس دانشگاه لرستان در 
نشست اینترنتی کرونا و مواجهه فناورانه آموزش 

عالی ایران، شرکت کرد. 
نشست اینترنتی کرونا و مواجهه فناورانه آموزش 
و  یادگیری  توانمندی های  پرتو  در  ایران  عالی 
از دیدگاه سه گانه مسئله،  الکترونیکی  یاددهی 
خسرو  دکتر  حضور  با  عملیات،  و  تصمیم 
عزیزی، رئیس دانشگاه لرستان و برخی مدیران 
به  کشور  دانشگاه های  الکترونیکی  آموزش های 
در  همزمان  پخش  قابلیت  و  اینترنتی  صورت 

اینترنت، برگزار شد. 
نشست  این  در  لرستان  دانشگاه  رئیس 
گفت:»خوشبختانه در دانشگاه لرستان به سرعت 
امکانات آموزش الکترونیکی فراهم شد و تا پایان 
دانشگاه  دانشجویان  از  درصد   71 فروردین ماه، 
لرستان از کالسهای آموزش الکترونیکی استفاده 

کرده اند تا روند تحصیل متوقف نشود«. 
از  درصد  داد:»29  توضیح  عزیزی،  دکتر 
دانشجویان دانشگاه لرستان نتوانستند از آموزش 
الکترونیکی استفاده کنند؛ زیرا برخی از آنها در 
می  زندگی  کشور  در  جغرافیایی  مناطق  برخی 
کنند که ممکن است سرعت و کیفیت اینترنت 
از  استفاده  برای  کافی  اندازه  به  مناطق،  آن 
برخی  یا  نباشد  مناسب  مجازی  کالس های 
دانشجویان، مشکالت دیگری همچون مشکالت 
مالی برای تهیه لوازم کار دارند که ما هم اینگونه 
پیگیر هستیم  و  ایم  را منعکس کرده  مشکالت 
تا ان شاءا... با همکاری وزارت محترم ارتباطات، 
استفاده از اینترنت برای آموزش مجازی، رایگان 

شود«. 
اعضای  از  درصد   9۰ افزود:»خوشبختانه  وی 
آموزشی  مباحث  لرستان  دانشگاه  علمی  هیئت 
و تدریس خود را از طریق بسترهای الکترونیکی 
انجام داده اند و رویکرد و تالش ما این است که 
به ظرفیت کامل یعنی 1۰۰ درصد در این زمینه 

برسیم«. 
کرد:»یکی  تشریح  لرستان  دانشگاه  رئیس 
برگزاری  روش  دانشگاهی،  نظام  مشکالت  از 
فعلی  شرایط  در  کارگاهی  و  عملی  کالس های 
است که در این زمینه هم پیگیری ها برای رفع 

مشکالت ادامه دارد«. 
در  باید  کرد:»ما  تصریح  عزیزی،  خسرو  دکتر 
االن  که  تجربیاتی  براساس  کرونا  پسا  دوران 
یعنی  ترکیبی  آموزش  روش  از  کرده ایم  کسب 
آموزش های  و  حضوری  آموزش های  ترکیب 
که  کنیم  استفاده  غیرحضوری  و  الکترونیکی 
آموزش  نظام  برای  موفق  راهکار  یک  می تواند 

عالی کشور محسوب شود«. 
کرونا  پسا  دوران  کرد:»در  بیان  عزیزی،  دکتر 
بایستی موضوع آموزش های از راه دور را در نظام 

آموزش عالی کشور، تقویت کرد«. 
مدیران  برخی  نشست،  این  در  است  گفتنی 
نیز  کشور  دانشگاه های  الکترونیکی  آموزش های 
دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را درباره اقدامات 
انجام شده در راستای آموزش الکترونیکی بیان 

کردند. 
صورت  به  که  عالقه مندانی  سایر  همچنین 
کردند  شرکت  اینترنتی  نشست  این  در  آنالین 

دیدگاه های خود را درباره مشکالت و چالش های 
رفع  راهکارهای  و  ایران  در  الکترونیکی  آموزش 

مشکالت، بیان کردند.   
کارگاه  از  لرستان  دانشگاه  رئیس  بازدید 
بیماران  به  کمک  طبیعی/  گیری  آبمیوه 

کرونا 
لرستان  دانشگاه  رئیس  عزیزی،  خسرو  دکتر 
به  کمک  برای  طبیعی  آبمیوه  تولید  کارگاه  از 
دانشجویی  بسیج  همکاری  با  که  کرونا  بیماران 
برپا  دانشگاه  مدیریتی  تیم  و  لرستان  دانشگاه 

شده است، بازدید کرد. 
دکتر عزیزی در این بازدید ضمن گفتگو با دست 
اندرکاران کارگاه از تالشهای آنها برای کمک و 
خدمت به بیماران کرونا و پرسنل بیمارستان ها، 
تقدیر و تشکر کرد. این کارگاه به صورت روزانه 
طبیعی  آبمیوه  لیتری  یک  بطری   ۳۰۰ تعداد 

تولید می کند.  

افزود:»خوشبختانه  لرستان  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه لرستان همپای سایر نهادها، سازمان ها 
و مردم در میدان مبارزه با بیماری کرونا حضور 
دارد و در حد توان و امکانات خود، فعالیتهایش 

را ادامه می دهد«.
فعالیت  جمله  از  داد:»  توضیح  عزیزی  دکتر 
ژل  بطری   1۰۰۰ تولید  لرستان  دانشگاه  های 
مرکزی  آزمایشگا  در  دست  کننده  ضدعفونی 
دانشگاه لرستان بوده است و این ظرفیت وجود 
نیکوکاران،  و  خیرین  حمایت  صورت  در  دارد 
ظرفیت تولید به 4۰۰۰ بطری ژل افزایش یابد«.  
این کارگاه به صورت روزانه، آبمیوه های طبیعی 
های  پروتکل  رعایت  با  را  آنها  و  کرده  تولید 
بیماران  بین  در  رایگان  صورت  به  و  بهداشتی 
کرونایی بستری شده در بیمارستان و همچنین 

پرسنل بیمارستان، توزیع می کند.

رئیس دانشگاه لرستان:

دوران پسا کرونا دوران تقویت آموزش ترکیبی خواهد بود

3
خبر... ادامه سرمقاله ...

خبر...

مقاالت
شنبه27 اردیبهشت 1399 //16 می2020// 22رمضان/ شماره 57

ضرر میلیاردی و مشاغلی که از دست رفت

دومینوی خسارات »کرونا«؛ ویروسی که به همه مشاغل سرایت کرد

وضعیت قرمز شرایط اقتصادی در لرستان؛ 

هم دستی بیکاری و تورم در»فالکت«لرستان/برنامه اقتصادی مدیران چیست؟
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با تالش معاونت حمل و نقل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای لرستان مطالبات رانندگان از شرکت حمل 

و نقل و خدمات دریایی آبادان پرداخت شد.
عباس شرفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
راستای  در  افزود:  خبر  این  اعالم  با  لرستان  ای 
پیگیری  با  رانندگان  بحق  مطالبات  به  پاسخگویی 
های مجدانه معاونت حمل و نقل و اداره حمل و نقل 
دفتر  پشتیبانی  و  صحیح  مدیریت  و  استان  کاالی 
نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  کاال  نقل  و  حمل 
جاده ای، تمام بدهی شرکت آبادان به رانندگان بابت 
 91۳ مبلغ  به  لرستان  شعبه  تحویلی  های  بارنامه 

میلیون تومان تسویه گردید. 
وی گفت: جا دارد از تالش همه همکاران حوزه حمل 
و نقل، انجمن های صنفی به ویژه رانندگان صبور  و 
زحمتکش حمل و نقل کاال در استان قدردانی کنیم.

آسیب کرونا به صنف حمل و نقل
۶۹ پل بعد از سیالب افتتاح شد

لرستان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
این  نقل  و  به صنف حمل  به آسیب کرونا  اشاره  با 
استان، گفت: بعد از وقوع سیالب 69 پل در استان 

افتتاح شد.
داشت:  اظهار  خبرنگاران،  جمع  در  شرفی  عباس 
از سیالب 9۸  دیده  پل آسیب  ساخت 69 دستگاه 
در لرستان به اتمام رسیده است و ۳۰ دستگاه پل 
دیگر نیز بیش از 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

۶۹ پل بعد از سیالب به بهره برداری رسید
سیالب  دو  با   9۸ سال  لرستان  استان  گفت:  وی، 
به بخش  بزرگ مواجه و خسارت های بسیار زیادی 
راه وارد شد که با برگزاری مناقصات به میزان ۳۰۰ 
آغاز  با  اما  گرفت  قوت  بازسازی  کار  تومان  میلیارد 
با کندی روبرو شد و در  بازسازی  زمستان عملیات 
در  دیگری  سیل  وقوع  شاهد  اسفند  هفتم  و  ششم 
استان بودیم که دو پل بازسازی شده را تخریب کرد 
با  جدید  سیل  آسیب های  بازسازی  حین  در  باز  و 

ویروس کرونا مواجه شدیم.
لرستان،  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
افزود: راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان یکی 
از دستگاه هایی بود که علیرغم وجود کرونا، عملیات 
بازسازی را زودهنگام و در بیستم فروردین آغاز کرد 
و تا این لحظه 69 دستگاه پل به بهره برداری رسیده 
است، ۳۰ دستگاه پل و ابنیه فنی بیش از 7۰ درصد 
پیشرفت دارند و 7۰ دستگاه نیز از پیشرفت خوبی 

برخوردار هستند.
شرفی با بیان اینکه در حال حاضر هم ۸۰ میلیارد 
اظهار  است،  شده  آماده  طراحی  برآورد  تومان 
امیدواری کرد: پل های بزرگ و زمان بر را نیز هرچه 
شهید  سپهبد  پل  با  همزمان  صورت  به  و  سریع تر 

قاسم سلیمانی )بابازید( به بهره برداری برسانیم.

آسیب کرونا به صنف حمل و نقل
لرستان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
با  مبارزه  در  کل  اداره  این  عملکرد  خصوص  در 
پروتکل های  تمام  کرونا  شیوع  آغاز  از  گفت:  کرونا، 
پیشگیری با هماهنگی بهداشت در مجموعه، ادارات 
عملیات  و  است  شده  رعایت  تابعه  واحدهای  و 
با  مشارکتی  صورت  به  گندزدایی  و  ضدعفونی 
همکاری بسیج، شهرداری و ... در سطح همه ادارات 
و مراکز تابعه و پایانه های بار و مسافر صورت گرفته 

است.
استان  ترددهای  درصد   ۸۰ تا   7۰ توقف  شرفی، 
ورودی به استان را از دیگر اقدامات پیشگیرانه عنوان 
کرد و افزود: صنف حمل و نقل از اصناف آسیب پذیر 
ایام  این  در  و  می شود  محسوب  کرونا  بحران  در 
سفرهای ناوگان مسافر عمومی برون شهری استان 
به صفر رسیده است در حال حاضر حمل و  تقریباً 
می رود  انتظار  و  است  روبرو  مشکل  با  مسافر  نقل 
تأمین  بیمه  و  غرفه ها  کرایه  بحث  در  شهرداری 

اجتماعی در پرداخت حق بیمه همکاری کنند.

ایمنی ناوگان استان از نظر ویروس کرونا
ویروس  نظر  از  استان  ناوگان  ایمنی  به  نسبت  وی، 
کرونا اطمینان داد و تصریح کرد: با توجه به رعایت 
اجتماعی،  گذاری  فاصله  و  بهداشتی  پروتکل های 
عمومی  نقل  و  حمل  به  مردم  اقبال  با  امیدواریم 
بتوان سفرها را راه اندازی کرد اتوبوس های استان از 
بهترین برندهای کشور هستند و عملیات گندزدایی 
و ضدعفونی اتوبوس قبل و بعد از سفر انجام می شود 
و تا جایی که امکان دارد شرکت ها لوازم بهداشتی 

در اختیار مسافران قرار می دهند.
لرستان،  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
هم  خدمت  در  توان  تمام  با  می کنم  تاکید  گفت: 
آسیب های  بازسازی  ساماندهی  و  هستیم  استانی ها 
سیل، روکش آسفالت، مسائل ایمنی و مقابله با کرونا 
مورد  ما  عملکرد  امیدواریم  که  می دهیم  انجام  را 

رضایت خداوند و مردم قرار گیرد.

خرم  شهردار  مقدم  محمدشریفی  حضور  با 
اسالمی  شورای  عضو  پناه  علی  مهرداد  آباد، 
شهر،علی محمد خانی معاون خدمات شهری و  
فرماندهی پاسگاه انتظامی پشت بازار، مقارن با 
نیمه رمضان والدت کریم اهل بیت، امام حسن 
مجتبی)ع( و 2۰ اردیبهشت روز نکو داشت خرم 
خانه  شور  )رخت  سنتی گپ  خانه  سفره  آباد  

قدیم( در محله تاریخی پشت بازار افتتاح شد.
کهن،  تاریخی  مکان  این  است  ذکر  به  الزم 
حسب دستور شهردارخرم آباد و پیگیری های 
اسالمی  پناه عضو شورای  علی  مهرداد  مجدانه 
اختیار  در  استیجاری  بصورت  و  مرمت  شهر، 
سرمایه گذار جهت رفاه حال شهروندان ، کسبه 
و بازاریان منطقه کهن پشت بازار و درب دالکان 

قرار گرفت.
این  در جمع صمیمی کسبه  پناه  علی  مهرداد 
محله قدیمی خاطرنشان کرد: این مکان قدیمی 
قرار  آباد  خرم  بازار  قلب  در  استفاده  بال  بطور 
شورای  اعضای  و  رئیس  همکاری  با  که  داشت 
اسالمی شهر و مساعدت شهردار خرم آباد احیا 
و بصورت استیجاری در اختیار سرمایه گذار قرار 

گرفت.
و  بازار  پشت  منطقه  کرد:  اضافه  ادامه  در  وی 
درب دالکان دارای مردمی مهمان نواز و عالقه 
مند به اهل بیت در طول تاریخ بوده وی ادامه 
و  تاریخی  های  جاذبه  نظر  از  محله  این  داد: 
قابلیت  و  ارزشمند  بناهای  دارای  گردشگری 
باشد  گذار می  ویژه جهت جذب سرمایه  های 

و این مهم نیاز به نگاه  ویژه مسئولین  دارد.
تبریک  ضمن  پایان  در  آباد  خرم  شهردار 
امام حسن مجتبی)ع( و 2۰  با سعادت  والدت 
قبولی  و  آباد  خرم  داشت  نکو  روز  اردیبهشت 
محترم  اهالی  و  همشهریان  عبادات  و  طاعات 
دالکان  درب  و  بازار  پشت  منطقه  باصفای  و 
فرصتهای  ایجاد  با  امیدوارم  کرد:  نشان  خاطر 
در  گامی  بتوانیم  گذار  سرمایه  جذب  و  شغلی 
راه خدمت به همشهریان عزیز و فهیم برداریم، 
از  فرسوده  های  بافت  مرمت  و  باسازی  به  وی 
بازارطالفروشان و بهسازی و  قبیل: حمام گپ، 

بروجردی  راسته  و  میدان گپ  هندسی  اصالح 
ها رویکرد فرهنگی نسبت به حفظ این اثرهای 
مدیریت  مجموعه  افزود:  و  کرد  اشاره  ماندگار 
آماده  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  شهری 
بخش  با  الزم  مساعدت  و  همکاری  هرگونه 
و  فرهنگی شهروندان  استفاده  خصوصی جهت 
ایجاد اشتغال از اماکنی که نیاز به مشارکت شما 
عزیزان و شهروندان فهیم داشته باشد به گرمی 

استقبال خواهیم کرد.

برنامه  نمودن  هماهنگ  در  شهرداری  نقش 
مرکزی شهر  پهنه  برای  پراکنده  و  متعدد  های 
است. برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  آباد،  خرم 

شهرداری منطقه 2 باداشتن مشکالت فراوان در 
حوزه مدیریت با آمدن داریوش بارانی روی ریل 

مدیریت قرار گرفت 
در  آباد  خرم   2 منطقه  شهردار  بارانی  داریوش 
خصوص اهداف و برنامه های شهرداری منطقه 
2 عنوان کرد: شهرهای ما با سرعتی باورنکردنی 
در حال فرسودگی هستند بنابراین بخش مهمی 
نگهداری  و  تعمیر  بر  شهرداری  ماموریت  از 
تا  است  و فضاهای شهری مترکز  ها  زیرساخت 
بعمل  پیشگیری  فرسودگی  از  ناشی  تخریب  از 
آید چرا که در نتیجه این فرسودگی ها عالوه بر 
کاهش کیفیت زندگی، بافت هایی با ارزش های 
تاریخی و فرهنگی نیز در معرض نابودی خواهند 
گذشته  میراث  از  همواره  بایست  می  ما  و  بود 
مراقبت  آینده  های  نسل  برای  خود  سرزمین 
کنیم. در عین حال، این رسالت نباید مانع دیگر 
اهداف مدیریتی از جمله تولید و تجهیز فضاهای 
عمومی در راستای توسعه شهری باشد.  مدیریت 
منطقه 2 با درک این موضوع بدنبال تعریف چند 
پروژه مهم و تمرکز بر اجرای آنهاست. از جمله 
این پروژه ها می توان به باز آفرینی مرکز محله 
فاصل  حد  در  راه  پیاده  یک  ایجاد  آبادی،  اسد 
سبزه میدان و پل صفوی، باز سازی و باز آفرینی 
خرم  شهر  وردی  ساماندهی  سرچشمه،  پارک 
آباد، ساماندهی دره اسد آبادی و توسعه چشمه 

اراز اشاره نمود. 
بارانی با توجه به اهمیت مدیریت منطقه 2 بیان 
از  بسیاری  دارید  استحضار  که  داشت:همانگونه 
فرهنگی شهر  و  تاریخی، محیطی  های  سرمایه 
خرم آباد در پهنه مرکزی این شهر قرار گرفته 
اند. وجود بناهای تاریخی و فضاهای شهری در 
کنار عناصر محیطی  مانند داالن های سبز چنار 
و چشمه های آب فراوان و  یک بازار پر جنب و 
جوش و سرزنده با محوریت یک ابر نشانه شهری 
مثل قلعه فلک االفالک بافت مرکزی شهر را به 
طریق  از  ثروت  تولید  برای  نظیر  کم  ظرفیتی 
جذب گردشگر، تبدیل نموده است. اما متاسفانه 
و  فرهنگی  میراث  )اداره  حوزه  این  نفعان  ذی 
سازی  شهر  و  راه  کل  اداره  گردشگری،  صنایع 

در  هنوز  آباد(  خرم  شهرداری  و  اوقاف  ،ادراه 
خصوص چگونگی بالفعل سازی این ظرفیت به 
اجماع نرسیده اند. با این حال عملکرد مجموعه 
شهرداری در هماهنگ نمودن برنامه های متعدد 
از  آباد  مرکزی شهر خرم  پهنه  برای  پراکنده  و 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
- بارانی با بیان اینکه درادعای کسب رضایت در 

حوزه مدیریت شهری ادعای بسیار سختی است 
اظهار داشت:. این مسئله نه صرفاً بدلیل وضعیت 
عینی و ظاهری شهرها بلکه بیشتر تابع وضعیت 

ذهنی شهروندان است.
را به صورت مصداقی  این موضوع  اگر بخواهیم 
توضیح دهیم باید به نتیجه ی یک نظر سنجی 
اشاره کنیم. در یک نظرسنجی   با موضوع میزان 

بیشترین  بریتانیا،  شهرهای  در  مندی  رضایت 
شهروندان  و  ساکنان  به  مربوط  ها  نارضایتی 
شهر لندن بوده است در حالیکه شهر لندن در 
قرابت  و حتی جهان،  بریتانیا  در شهرهای  بین 
بیشتری به استانداردهای بین المللی شهرسازی 
دارد. لذا میزان رضایت عمومی، ارتباط مستقیم 
اگرچه شهر  دارد.  مردم  توقعات  به  معناداری  و 
حال  این  با  بریتانیاست  شهر  بهترین  لندن 
توقعات شهروندانش نیز با دیگر شهرها متفاوت 

است. 
بنابراین هیچ مدیری در هیچ دوره ای نمی تواند 
ادعا کند که رضایت مطلق شهروندان را کسب 
نموده است. در مجموع، وضعیت فعلی مدیریت 
ارزیابی  جلو  روبه  و  مثبت  را  آباد  خرم  شهر 
به  نیز  مدیریتی  حواشی  کنار  در  که  می نمایم. 
حداقل کاهش یافته است و این موضوع در اقناع 

افکار عمومی اهمیت زیادی دارد.
همزمان  چگونه  که  سوال  این  پاسخ  در  بارانی 
نیز  را  مردم  ذهنی  رضایت  عینی،  رضایت  با 
جامعه  یک  در  ما  متاسفانه  گفت:  نمود،  کسب 
»همواره منتقد و راه حل گریز« زندگی می کنیم 
در جامعه ای که گفتمان یا شکل نمی گیرد و یا 

ناقص می ماند. 
یافتگی  توسعه  ابزار  و  لوازم  از  متقابل  گفتمان 
محسوب می شود در حالی که انتقاد تریبونی و 
یک طرفه صرفا نوعی تخلیه روانی است که تاثیر 
چندانی بر توسعه و پیشرفت جوامع نمی گذارد. 
در این خصوص یک خاطره کوتاه  عرض کنم. در 
خدمت یکی از اساتید معروف شهرسازی کشور، 
بنده  بودیم.  تهران  جامع  بررسی طرح  پیرامون 
عرض کردم که در خصوص پیامدهای فرهنگی 

طرح جامع تهران نگرانم. 
ایشان پرسیدند: فقط نگران هستید  راه حلی هم 
دارید؟ این پرسش آنقدر بنیادین و اساسی بود 
که سالها نیاز به تفکر و تفحص داشت. واقعیت 
این است  که ما در یک  جامعه نگران زندگی می 
با راه حل  برای  درگیر شدن  کنیم که تمایلی 
از خود نشان نمی دهد به طور مثال اخیرا برای 
پیشنهادی  گزینه  چند  با  اِلِمان،  ،یک  مکانیابی 
روبه رو بودیم که بیشتر نظرات بر روی ورودی 

شهر متمرکز بود. 
طریق  از  شهروندان  از  بسیاری  نصب،  زمان  در 

با  ارتباط  یا  بنده و شهردار محترم و  با   تماس 
خواستار  شهر،  اسالمی  شورای  محترم  اعضای 
به  که  اِلِمان شدند  این  یابی  مکان  در  بازنگری 
دستور آقای شهردار مکان یابی آن به نظر سنجی 

گذاشته شد. 
همه  این  علیرغم  که  بود  این  عجیب  نکته 
در  نفر  صد  از  کمتر  واکنش،  و  حساسیت 
نظرسنجی شرکت نمودند که این نشان از وجود 
به  تمایلی  که  است  منتقد  همواره  جامعه  یک 
خود  از  مسائل  با  شدن  درگیر  و  حل  راه  ارائه 

نشان نمی دهند.
در  شهری  مدیریت  اصلی  معضالت  از  شهردار 
ایران در وهله اول مسئله »هزینه« ها و »گزینه« 
نادیده  ها  اولویت  عمومی  طور  به  که  است  ها 
گرفته می شوند  این که برای چه گزینه هایی 

می بایست هزینه کنیم.
و  ها  هزینه  بین  موازنه  عدم  دیگر  مسئله 
چه  ازای  در  که  معنا  این  به  دستاوردهاست 
میشود.  حاصل  دستاوردهایی  چه  هزینه  میزان 
وقتی که از هزینه ها صحبت می کنیم منظور 
فقط  هزینه های پولی و ریالی نیست بلکه زمان 
و سیاسی  اجتماعی  های  ،هزینه  عمومی  ،افکار 
ما  مجموع،  در  میشوند.  محسوب  مهمی  بخش 
در مدیریت شهرهای کشور، شاهد هزینه های 

این  که  ایم  بوده  اندک  دستاوردهای  و  گزاف 
جهت  در  بازنگری  و  واکاوی  نیازمند  مسئله 

بهبود رویه هاست.

خبرنگار: حدیث بیرانوند

گام بلند راهداری لرستان در تحقق خواسته های بحق رانندگان/ مطالبات پرداخت شد احیا و بهره برداری بافت های فرسوده توسط شهرداری خرم آباد

شهرداری منطقه 2 خرم آباد روی ریل مدیریت

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان

این مکان قدیمی بطور بال 
استفاده در قلب بازار خرم 

آباد قرار داشت که با همکاری 
رئیس و اعضای شورای اسالمی 

شهر و مساعدت شهردار خرم 
آباد احیا و بصورت استیجاری 
در اختیار سرمایه گذار قرار 

گرفت.

همانگونه که استحضار دارید بسیاری 
از سرمایه های تاریخی، محیطی 
و فرهنگی شهر خرم آباد در پهنه 
مرکزی این شهر قرار گرفته اند. 
وجود بناهای تاریخی و فضاهای 

شهری در کنار عناصر محیطی  مانند 
داالن های سبز چنار و چشمه های 
آب فراوان و  یک بازار پر جنب و 

جوش و سرزنده با محوریت یک ابر 
نشانه شهری مثل قلعه فلک االفالک 
بافت مرکزی شهر را به ظرفیتی کم 

نظیر برای تولید ثروت از طریق جذب 
گردشگر، تبدیل نموده است.


