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پوشش بیمه ای در استان
 ۵ درصد رشد داشته است
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ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

خم شدن کمر مردم زیر بار گرانی

طرح تفصیلی شهر خرم آباد 
به تصویب و اجرا رسید

صفحه2

اقدامی جهادی شرکت توزیع برق 
لرستان برای روشنایی معابر سطح 

شهر خرم آباد
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گزارش

یک بام و دو هوای بیمهها 
در پرداخت هزینه بیماران 

کرونایی
آنچـه ایـن روزهـا بیـش از همـه حائـز اهمیت 
اسـت کمـک دولـت و سـازمان های حمایتـی 
همچـون مراکـز بیمه هـای پایـه و مکمـل در 
راسـتای پوشـش تمامـی هزینه هـای بیمـاران 
مبتـا بـه کرونـا اسـت، موضوعـی که بـه نظر 
می رسـد بـه دلیل افزایـش تعداد بیمه شـدگان 
از  درمـان  زیـاد  هزینه هـای  صـرف  و  مبتـا 
سـوی برخـی بیمه هـا رعایـت نشـده و مصائب 

دوچندانـی بـر بیمـاران وارد آمـده اسـت.
بویـروس کرونـا و فراگیـر شـدن آن در نقـاط 
مختلـف جهـان، تبعـات منفـی بسـیاری را بر 
اغلـب فعالیت های اجتماعـی و اقتصادی مردم 
جهـان متحمـل کـرد، به گونـه ای که بسـیاری 
از مشـاغل خرد و متوسـط دچار رکود شـده و 
زیـان مالـی باالیـی به صاحبـان آنها وارد شـد.

بـدون تردید فـارغ از خسـارت های مالی، آنچه 
بیـش از همـه جهان انسـانیت را تحت الشـعاع 
و  افـراد  روزانـه  تلفـات  اسـت،  داده  قـرار 
همچنیـن درصـد واگیـری مبتایان بـه کویید 
19 اسـت، موضوعـی کـه بـا گذشـت زمـان نه 
تنهـا میـزان کشـندگی کرونا را کاهـش نداده، 
بلکه شـاهد افزایـش روزافزون تعـداد مبتایان 
و کشته شـدگان بر اثـر این ویروس هسـتیم....

آموزش و توانمندسازی 
روستاییان رکن اصلی توسعه 
پایدارو رونق اقتصادی کشور

3

بیش از ۷32 میلیارد تومان 
مطالبات کشاورزان لرستان 

تسویه شد

3

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان: شهردار خرم آباد:

عناوین مهم:

سفره های خالی با طعم تلخ گرانی 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان:
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گوناگون
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اهدا جوایز مسابقه سه شنبه های اینستاگرامی در 
مخابرات منطقه لرستان

مدیـر  قاسـمی  مهنـدس  حضـور  بـا 
جوایـز  لرسـتان  منطقـه  مخابـرات 
برندگان سـه دوره مسـابقه سـه شنبه 
هـای اینسـتاگرامی مخابـرات منطقـه 

لرسـتان اهـدا شـد.
علـی پناهـی مسـئول روابـط عمومی 
مخابـرات منطقـه لرسـتان بـا اعـام 
ایـن خبـر گفت : مسـابقه سـه شـنبه 
هـای اینسـتاگرامی شـرکت مخابرات 
لرسـتان طـی شـش  منطقـه  ایـران، 
هفتـه تاکنـون برگـزار گردیـد و هـر 
هفتـه مراسـم قرعه کشـی بـه صورت 
زنـده از صفحـه اینسـتاگرام مخابرات 
قیـد  بـه  و  پخـش  لرسـتان  منطقـه 
قرعـه به سـه نفر از شـرکت کنندگان 
که پاسـخ صحیح ارسـال کننـد جایزه 

اهـدا مـی شـود، کـه تاکنـون بـه 1۵ 
شـده  اهـدا  فلـش  برنـدگان،  از  نفـر 

. ست ا
ایـن  در  شـرکت  بـرای  گفـت:  وی 
پیـج  کـردن  فالـو  از  پـس  مسـابقه 

اینسـتاگرام مخابـرات منطقه لرسـتان 
lorestan_tci_@ آدرس  بـه 
iran، پسـت مسـابقه را الیـک کرده 
و پاسـخ صحیـح را به صـورت کامنت 

نماییـد. ارسـال 

ایـران  اتـاق  نائـب رئیـس  حسـین سـاح ورزی، 
در یادداشـت خـود بـه مسـائلی اشـاره کـرده کـه 
بایـد در اولویـت وزارت صنعـت و وزیـر جدید این 
وزارتخانـه قـرار بگیرد بـه عقیده او، مشـکل بزرگ 
و اصلـی نظـام تولیـد و تجـارت ایـران، عملکـرد 
وزارت صنعـت اسـت و وزیر جدید امـکان تغییرات 

مانـدگار در ایـن حـوزه را دارد.
آقـای رزم حسـینی در شـرایط بسـیار دشـوار و 
خطیـری سـکان داری وزارت صمـت را پذیرفتنـد. 
سـخت ترین  ایـران  در  تجـارت  و  تولیـد  نظـام 
و  می گذارنـد  را  اخیـرش  دهـه  چنـد  روزهـای 
قانونـی  دوره  از  باقی مانـده  زمـان  بـه  توجـه  بـا 
فرصـت  صمـت  وزارت  تـازه  صدرنشـین  دولـت، 
بسـیار کوتاهـی را بـرای به یـادگار گذاشـتن اثری 
ارزشـمند خدمـت و ارزش آفرینی در ایـن جایگاه، 

دارد. اختیـار  در 
بـر ایـن اسـاس، شـاید بهتـر باشـد جنـاب آقـای 
رزم حسـینی از میـان تمـام مسـائل و مشـکاتی 
کـه ایـن روزهـا بـه جـان نظـام تولیـد و تجـارت 
کشـور افتـاده، بـه یکـی از اصلی تریـن مشـکات 
حـوزه  بـه  نزدیک ترین هـا  درعین حـال  و 
مسئولیتشـان متمرکـز شـوند تـا انشـا اهلل در ایـن 
فرصـت کوتـاه، بتواننـد اقدامـات مؤثـری را انجـام 
دهنـد. آن مشـکل بـزرگ و اصلـی چیزی نیسـت 

جـز عملکـرد وزارت صمـت.
وزارت صمـت به عنـوان میـراث دار وزارتخانه هـای 
صنایـع و بازرگانـی، رویکردهـای جهت گیری هـای 
اقتصـاد  در  شـصت  دهـه  خطرنـاک  و  اشـتباه 
ایـران، ماننـد محـور پنداشـتن دولـت در مدیریت 
پنداشـتن  برتـر  تجـارت،  و  تولیـد  اکوسیسـتم 
تشـخیص و شـناخت کارشناسـان دولتـی نسـبت 
بـه مدیـران و کارآفرینان بخـش خصوصی، نگرش 
معیشـتی بـه اقتصـاد را در ژنتیـک و نظـام فکری 
خـود حفـظ کـرده و به این ترتیـب خـود تبدیل به 
یکـی از مهم تریـن مشـکات پیـش روی فعـاالن 

اسـت. اقتصادی شـده 
و  تولیـد  نظـام  اصلـی  اولویـت  حاضـر  حـال  در 
تجـارت کشـور، بـرای همـگام شـدن بـا تحـوالت 
بـزرگ )و عمومـاً ناخوشـایندی( کـه در سـال های 
اخیـر و بـا تحریم هـای ظالمانـه ایاالت متحـده بـه 
اقتصـاد ایـران تحمیل شـده اسـت؛ انعطاف پذیری 
و هوشـمندی بیشـتر اسـت و در این مسیر بهترین 
کاری کـه دولتمـردان می تواننـد انجـام دهند این 
اسـت کـه تقریبـاً هیـچ کاری نکننـد. آزادسـازی 
و مقـررات زدایـی رمـز نجـات اکوسیسـتم تولیـد 
و تجـارت کشـور اسـت و گمـان می کنـم اولیـن 
و مهم تـری خواسـته فعـاالن اقتصـادی بخصـوص 
در بخـش خصوصـی واقعـی از وزیـر جدیـد ایـن 
باشـد کـه ماشـین تولیـد مقـررات ایـن وزارتخانه 
را متوقـف کننـد و وزارت متبوع خـود را مداخات 
غیرمسـئوالنه و کارشناسـی نشـده در اکوسیسـتم 

اقتصـادی کشـور جـدا بـر حـذر دارند.
موضـوع دوم نظـام تصمیم سـازی و تصمیم گیری 
معیـوب و متـورم ایـن وزارتخانـه اسـت که بـا اتکا 
بدنـه  علمـی  قابل قبـول  نه چنـدان  بضاعـت  بـه 
کارشناسـی خود، نسـبت به دانش و تجربه انباشته 
از  تصمیم گیری هـا  در  بسـته،  خصوصـی  بخـش 
منطـق تحلیـل اقتصـادی و سیاسـت گذاری مدرن 
سـایر  بـا  حتـی  مـوارد  از  بسـیاری  در  و  بیگانـه 
ارکان و اجـزای نظـام سیاسـت گذاری و حکمرانـی 

اقتصـادی کشـور ناهماهنگ اسـت.
اصـاح این نظـام تصمیـم سـازی و تصمیم گیری، 
و  دانـش  روی  بـر  وزارتخانـه  درهـای  گشـایش 
شفاف سـازی  خصوصـی،  بخـش  فعـاالن  تجربـه 
منطـق  اسـاس  بـر  سـازی  تصمیـم  رویه هـای 
ترویـج  درنهایـت  و  سیاسـت گذاری  و  اقتصـاد 
رویه هـای تصمیم گیـری مشـارکتی و اجمـاع گرا، 
بـا حضـور و نقش آفرینـی تمام ذینفعـان واقعی هر 
تصمیـم، یکـی از پـر اولویت تریـن اقداماتی اسـت 
کـه وزارت صمـت می تواند در سـال جهـش تولید 
بـرای کمـک به عبـور اقتصاد ایـران از این روزهای 

دشـوار و بحرانـی انجـام دهـد.
حسین ساح ورزی/نایب رئیس اتاق ایران

وزیر جدید صنعت و فرصت 
کوتاه خدمت

اقدامـی  در  لرسـتان  بـرق  توزیـع  شـرکت  عامـل  مدیـر 
جهـادی 12 اکیـپ از نیروهـای فنـی شـرکت توزیـع بـرق 
لرسـتان را جهـت رفع نواقص روشـنایی معابر سـطح شـهر 

خرم آبـاد بـه میـدان فراخوانـد.
روشـنایی معابـر عمومـی و روشـنایی شـهری  بـر کاهـش 
میـزان جرائـم در شـب اثـر گـذار است،اسـتفاده از چـراغ 
خیابانی و روشـنایی شـهری مناسـب باعث تقویت احساس 
امنیـت در دل مـردم می شـود.این موضـوع در درازمـدت 
افزایـش  مـردم،  پیـاده روی  زمـان  مـدت  افزایـش  باعـث 
افزایـش سـامت ذهنـی و جسـمی  مـراودات اجتماعـی، 
جامعـه، افزایـش احسـاس همدلـی در میـان مـردم و در 

نهایـت کاهـش مصـرف سـوخت می شـود.
در همیـن راسـتا مدیرعامـل شـرکت توزیع برق لرسـتان با 
همـکاری صمیمانـه دادسـتان خرم آبـاد در اقدامـی انقابی 
گامـی بـزرگ در ایجـاد امنیـت اجتماعـی در سـطح شـهر 

خرم آبـاد برداشـت.
فریـدون خودنیـا مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق لرسـتان 
در مراسـم شـروع بـه کار مانـور جهـادی ایـن شـرکت در 
رفـع معایب روشـنایی سـطح شـهر خرم آباد بـه خبرنگاران 
گفـت: بـا توجـه بـه بازدیـد دادسـتان محتـرم خرم آبـاد از 
سـطح شـهر و مشـاهده برخـی معایـب در بخش روشـنایی 
معابـر کـه البتـه دالیلـی مختلفـی بـرای آن وجـود دارد ، 
موضـوع توسـط دادسـتان محتـرم بـا مـا در میان گذاشـته 
شـد و بـا توجـه به اعتقـاد ما بـه نقـش روشـنایی معابر در 
بحـث کاهـش جرایـم ، بافاصله کمیته  ویژه ای در شـرکت 
توزیـع بـرق اسـتان تشـکیل شـد ، بازدیدهـای اضطـراری 

نیـز در سـطح شـهر  انجـام و باشناسـایی عیوب مـورد نظر 
، تجهیـزات فنـی الزم جهـت رفـع ایـن مـوارد تهیـه و بـا 
یـک فراخـوان عمومـی کـه در سـطح اسـتان داشـتیم 12 
اکیـپ سـه نفـره تشـکیل شـد و کارسـرویس شـبکه معابر 

شـد. آغاز 
 وی تاکیـد کـرد تاکنـون با تاش و اقدام جهـادی نیروهای 
شـرکت توزیع  اسـتان  نواقص روشـنایی  216 نقطه سطح 
شـهر خـرم آبـاد تعمیـر و نصـب شـده اسـت که ایـن مانور 
10 روزه تـا پایـان رفـع تمامـی مشـکات روشـنایی شـهر 

خر م آبـاد ادامـه خواهد داشـت.
 مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق لرسـتان  ضمـن تشـکر از 
تمامـی عوامل دسـت انـدرکار تاکید کـرد: در مراحل بعدی 
این مانورها در سـطح شهرسـتانهای دیگر اسـتان نیز ادامه 
خواهـد یافـت و ایـن شـرکت تـاش می کنـد تـا بـا ایجـاد 
روشـنایی مناسـب بـرای معابر شـهرهای اسـتان ، در ایجاد 
آرامـش روانـی جامعه و همراهـی با حافظان امنیت اسـتان 

گام هـای موثـری بردارد.

اقدامی جهادی شرکت توزیع برق لرستان برای 
روشنایی معابر سطح شهر خرم آباد

درحالـی رتبـه اول وضعیـت بد اقتصادی شـامل حال اسـتان لرسـتان 
شـده اسـت که تـورم و گرانی هـا دمـار از روزگار مردم درآورده اسـت

ایـن روزهـا گرانـی در همـه جای کشـور امـان مـردم را بریـده اما در 
لرسـتان اوضـاع وخیم تـر اسـت چـون نـه تنهـا رتبـه اول بیـکاری و 
تـورم را در کشـور دارد بلکـه مـردم آن از کمتریـن سـرانه درآمـدی 
برخوردارنـد و ایـن یعنـی فشـار حداکثـری بـر دوش مـردم لرسـتان 

ست. ا
متأسـفانه اسـتان لرسـتان رتبـه اول فاکـت را نیـز در کشـور کسـب 
کـرده کـه فاکـت بـه معنـی »سـخت بدبخـت« اسـت؛ در چنیـن 
شـرایطی حتـی طبقـات متوسـط جامعـه هـم بـه خـط فقـر نزدیـک 
شـده اند و بسـیاری از مردم در تأمین نیازهای اساسـی خـود مانده اند.

هـر روز بـه بهانه هـای مختلـف مثـل تحریـم، افزایـش قیمـت دالر، 
سـیل و کرونـا شـاهد افزایـش نـرخ کاالهـا هسـتیم و هیـچ مدیریـت 
و نظارتـی بـرای سـاماندهی اوضـاع و کنتـرل تـورم وجود نـدارد گویا 

مـردم را بـه حـال خـود رهـا کرده انـد.
سکوتی که به پای رضایت نوشته شد

متأسـفانه در سـایه ناکارآمـدی و بیخیالی مسـئوالن، امسـال خرم آباد 
بـه عنـوان گرانتریـن شـهر کشـور معرفی شـد. رتبـه دوم لرسـتان در 
خودکشـی نشـان می دهـد کـه آسـتانه صبـر و تحمـل مـردم بسـیار 
پاییـن آمـده و ایـن زنگ خطری اسـت کـه نباید آن را نادیـده گرفت.

احسـان ملـک حسـینی از شـهروندان خرم آبـادی بـه خبرنـگار بـازار، 
گفـت: لرسـتان سـال ها اسـت کـه با فقـر و نـداری دسـت و پنجه نرم 
می کنـد امـا مـردم آن به واسـطه نجابـت و قناعتی که دارند همیشـه 
در مقابـل ایـن ظلـم و بی عدالتـی سـکوت کرده انـد و احتمـاالً ایـن 
سـکوت آن هـا بـه پـای رضایتشـان نوشـته شـده که کسـی بـه دنبال 

حـل مشـکات ما نیسـت.
وی افـزود: بـدون شـک هـر اسـتان دیگـری ایـن چنیـن غـرق در 
مشـکات اقتصـادی بـود حاال صدای اعتراضشـان سـتون های کشـور 
را بـه لـرزه درآورده بـود اما ما هرگز به نظام پشـت نکردیم و همیشـه 
بـه انقـاب وفـادار و آمـاده جانفشـانی بـرای ملـت خـود بوده ایم ولی 

حیـف که کسـی قـدردان ایـن مردم نیسـت.
گرانی جوانان را از ازدواج باز میدارد

ارشـد رشـته  کارشـناس  بنـده  کـرد:  عنـوان  لرسـتانی  ایـن جـوان 
مکانیـک هسـتم امـا هنـوز نتوانسـته ام شـغل مناسـبی بـرای خـود 
پیـدا کنـم و از آنجایـی کـه سرپرسـتی مـادر پیـر خـود را برعهـده 
دارم مجبـورم بـا کارگـری و دستفروشـی هزینه هـای دارو و درمـان 

وی را تأمیـن کنـم.
وی تصریـح کـرد: مـا توقـع زیـادی نداشـتیم و بـه دنبـال زندگـی 
الکچـری هـم نیسـتیم، امـا گمـان نمی کنـم داشـتن سـقفی بـرای 
زندگـی و لقمـه ای نـان انتظـار زیـادی باشـد مـا حتـی بـا ایـن وضع 
درآمـد خـود جـرأت نمی کنیـم بـه ازدواج و تشـکیل خانـواده حتـی 
فکـر کنیـم و تنهـا دغدغـه مـا ایـن اسـت کـه از گرسـنگی نمیریـم.
حبیـب امانـی از دیگر شـهروندان لرسـتانی در گفتگو بـا خبرنگار بازار 
اظهـار داشـت: مـن سـه فرزنـد دارم و مسـتأجرم، فرزند اولـم نابینا و 
مبتـا بـه بیمـاری اوتیسـم اسـت کـه هزینه هـا و دردسـرهای خاص 
خـود را دارد و فرزنـد دومـم دانش آمـوز اسـت امـا بـه دلیـل اینکـه 
نتوانسـتم گوشـی همـراه بـرای او بخـرم امسـال از درس و تحصیـل 

بازمانـد و بـرای بنایـی و کارگـری سـاختمان او را بـا خـود می بـرم تا 
بتوانـد کمـک خـرج خانـواده باشـد چون یـک دختـر دیگر هـم دارم 

کـه در سـن ازدواج اسـت و نیـاز بـه جهیزیـه دارد.
با شغل دوم هم نمی توان از پس هزینه های زندگی برآمد

امـا  هسـتیم  گله منـد  مدیـران  بی کفایتـی  و  ناتوانـی  از  افـزود:  وی 
ترجیـح می دهیـم سـکوت کنیـم چـون گـوش شـنوایی وجود نـدارد.

مصیـب کریمـی، یـک فروشـنده موادغذایـی نیـز بـه خبرنـگار بـازار، 

گفـت: متأسـفانه قیمـت اجنـاس هـر روز بـاال مـی رود و هـر بـار کـه 
فاکتـور جدیـد بـرای مـا می آیـد بـدون اسـتثنا افزایـش قیمـت دارد؛ 
در حقیقـت از زمـان شـیوع کرونـا، سـیر افزایـش قیمت هـا به شـدت 
صعودی شـده و همینطور که مسـئوالن سـرگرم کرونا هسـتند گرانی 

هـم می تـازد.
وی افـزود: مشـکل اینجـا اسـت که گرانی فقـط در بحث مـواد غذایی 
نیسـت بلکـه همـه مـوارد از جملـه لـوازم خانگـی، پوشـاک، مسـکن، 
لـوازم یدکـی و خدمـات را در برگرفتـه، واقعـا در چنیـن  خـودرو، 
شـرایطی زندگی برای مردم بسـیار دشـوار و طاقت فرسـا شـده است. 

خم شدن کمر مردم زیر بار گرانی
ایـن فروشـنده جـوان بیـان کـرد: مـن کارمند هسـتم امـا حقوقی که 
می گیـرم کفـاف هزینه هـای زندگـی را نمی دهـد و مجبـورم در وقـت 
آزاد خـود در فروشـگاه موادغذایـی هـم بـه عنوان شـغل دوم کار کنم 
تـا بتوانـم قسـط، کرایه، شـهریه و هزینه های جاری اعضـای خانواده ام 

را پرداخـت کنم.
وی افـزود: مـن بـا دو شـیفت کار کـردن و داشـتن یـک فرزنـد، از 
تأمیـن هزینه هـای خـود عاجـز مانـده ام چـه برسـد بـه خانواده هـای 
بی سرپرسـت و بدسرپرسـت؛ متأسـفانه کمـر مـردم زیـر بـار گرانی ها 

÷ خم شده و کسی هم به داد آن ها نمی رسد. 
الهـام صادقـی، یـک بانـوی لرسـتانی در گفتگو بـا خبرنگار بـازار بیان 
کـرد: نهادهـای متولـی مثـل صنعـت، معـدن، تجـارت، اتـاق اصنـاف 
و تعزیـرات بـه درسـتی بـر رونـد قیمت گذاری هـا نظـارت نمی کننـد. 

ضعف نظارت، عامل گرانفروشی در لرستان
وی افـزود: یـک روز بـرای خریـد بـه همـراه همسـرم بـه یکـی از 
فروشـگاه های معتبـر پوشـاک در خرم آبـاد رفتـه بـودم کـه همزمـان 
بـا ورود مـا، تعدادی از مأموران سـازمان صمت یا شـاید هـم تعزیرات 

بـرای سرکشـی و بازرسـی بـه مغـازه وارد شـدند.
فروشـگاه  کارکنـان  مأمـوران،  ورود  بـه محـض  داد:  ادامـه  صادقـی 

هراسـان شـدند و شـروع بـه جـدا کـردن تـگ  لباس هـا کـه قیمت بر 
روی آن درج شـده بـود کردنـد امـا دیگـر دیر شـده بود و مأمـوران با 

مشـاهده قیمت هـا دسـت بـه قلـم بردنـد تـا جریمه بنویسـند.
بانـوی لرسـتانی خاطرنشـان کـرد: در همیـن حیـن، صاحـب  ایـن 
فروشـگاه طـی یک تماس تلفنـی با گفتـن جمله »حاجی... گوشـی... 
گوشـی..«، تلفـن را بـه دسـت مأمـوران داد و آنها سـر خـود را پایین 
انداختـه و از مغـازه خـارج شـدند؛ در چنین شـرایطی وقتـی یک فرد 
بـا بی عدالتـی، رانـت و پارتی بـازی می توانـد بـه راحتـی از زیـر بـار 
جریمـه شـدن شـانه خالی کنـد چطور انتظـار داریم گرانی در اسـتان 

شـود. مهار 
قیمت های سر به فلک کشیده

رضـا حسـنوند یـک فروشـنده پوشـاک نیز بـه خبرنـگار بـازار، گفت: 
وقتـی قیمـت اجـاره مغـازه در لرسـتان سـر بـه فلـک کشـیده و مـا 
بایـد عاوه بـر آن هزینه هـای آب، بـرق، گاز، مالیـات و عـوارض را هم 
بپردازیـم، چطـور انتظـار داریـد جنـس خـود را ارزان بفروشـیم و تن 

بـه ورشکسـتگی بدهیم.
وی افـزود: لرسـتان تولیـدی لبـاس زیـادی نـدارد و مـا مجبوریـم 
اجنـاس خـود را از شـهرهای دیگـر وارد کنیـم کـه ایـن بـرای مـا 
هزینه بـر اسـت ولـی قبول داریـم برخی فروشـندگان هم هسـتند که 
بـه سـود کـم راضی نیسـتند و با بـی انصافی اجنـاس ایرانـی را با نرخ 
کاالی خارجـی و تـرک بـه دسـت مـردم می دهنـد کـه بایـد بـا آنهـا 

شـود. برخورد 
معـاون بازرسـی صنعـت معـدن و تجـارت اسـتان در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار بـازار، اظهـار داشـت: در بحـث تنظیـم بـازار یـک بخـش 
اساسـی کار مشـارکت مـردم اسـت، مـردم با معرفـی گرانفروشـان به 
سـازمان صمـت و اتـاق اصنـاف می توانند به مـا کمک کننـد یعنی به 
راحتـی از طریـق تلفـن 12۴ شـکایت خـود را ابـاغ کننـد، همچنین 
مـردم می تواننـد با اسـتفاده از»نـرم افزار آپ«، در قسـمت قیمت کاال 

و خدمـات، شـکایت خـود را بـه ثبت برسـانند.
امکان ثبت شکایت از طریق نرم افزار آپ

وی افـزود: ایـن نـرم افـزار حـدود پنـج مـاه اسـت کـه بـه صـورت 
آزمایشـی شـروع بـه کار کـرده و مـردم می توانند ثبت شـکایت کنند 
کـه بـا ورود بـه این سـامانه و پـر کردن نام اسـتان، شـهر و منطقه در 
مـدت ۴۸ سـاعت نتیجـه شـکایت خـود را می ببیند و دیگـر نیازی به 

مراجعـه حضـوری و یـا تمـاس با سـامانه 12۴ نیسـت.
فریبـرز حسـامی بـا بیان اینکه شـرایط فعلی بسـیار حسـاس اسـت و 
بایـد بـا همدلـی و برخـورد جدی از این شـرایط سـخت عبـور کنیم، 
تصریـح کـرد: از یکـم تیرمـاه 99 بـا توجه به رونـد افزایـش قیمت ها، 
بازرسـی ها را تشـدید کرده ایـم و در شـش ماهـه نخسـت سـال، سـه 
هـزار و ۷00 پرونـده بـه ارزش 20 میلیـارد تومـان به تعزیـرات ارجاع 

داده ایم.
وی عنـوان کـرد: در سـامانه 12۴ گزارش هـای متعـددی در مـورد 
گرانفروشـی بـه مـا ابـاغ و تعـداد گزارش ها بسـیار زیاد شـده و مردم 
از ایـن وضـع ناراضـی هسـتند کـه مـا متعاقبـاً شـکایات مردمـی را 

بررسـی و تشـکیل پرونـده می دهیـم.
گرانفروشان مجازات می شوند

معـاون بازرسـی صنعـت معـدن و تجـارت لرسـتان خاطرنشـان کرد: 

تعزیـرات می فرسـتد  بـه  را  پرونده هـا  و  گزارشـات  سـازمان صمـت 
و تعزیـرات، رأی پرونـده را صـادر و نسـبت بـه جریمـه آنهـا اقـدام 
می کنـد؛ قاضـی می تواند دو تـا پنج برابـر ارزش گران فروشـی صورت 

گرفتـه، شـخص را مجـازات کنـد.
وی بیـان کـرد: اگر گرانفروشـی در بحث کاالهای حسـاس و اساسـی 
باشـد و یا گران فروشـی مغرض و بسـیار زیاد انجام شـده باشـد حتماً 
بـا نصـب پـرده در محل مغـازه مبنی بـر گرانفروشـی به اطـاع مردم 
می رسـد و پلمـب می شـود کـه ایـن نصب پـرده اثـر بازدارنـده خیلی 

دارد. خوبی 
حسـامی گفـت: در یـک مـاه گذشـته بیشـترین شـکایت مربـوط بـه 

السـتیک، تخم مـرغ، لـوازم یدکـی و لـوازم خانگـی بـوده اسـت.
۷هزار پرونده به تعزیرات حکومتی وارد شد

مدیـرکل تعزیـرات حکومتی لرسـتان نیـز در گفتگو با خبرنـگار بازار، 
بـا بیـان اینکـه بـه طـور کلـی در شـش ماهـه نخسـت امسـال تعداد 
پرونده هـای وارده شـش هـزار و 962 مـورد بـوده، اظهـار داشـت: از 
ایـن تعـداد هـزار و ۳۵0 پرونـده قاچـاق وارده بـوده؛ همچنیـن پنـج 
هـزار و 2۳۴ پرونـده در حـوزه کاال و خدمـات و ۴2۳ پرونده در حوزه 

بهداشـت و دارو درمـان داشـته ایم.
حمیـد القاصـی بـا بیـان اینکـه محکومیـت در قاچـاق ۸9 میلیـارد و 
۷9۴ میلیـون و ۷6 هـزار و 69۴ تومـان بـوده، افـزود: محکومیـت در 
حوزه بهداشـت، 1۳۸ میلیون و 9۷2 هـزار و ۸00 تومان و محکومیت 
در حـوزه کاال و خدمـات، 29 میلیـارد و 2۴0 میلیـون و ۴20 هـزار و 

۵20 تومـان بوده اسـت.
وی عنـوان کـرد: یـک هـزار و 9۴۵ اکیـپ بازرسـی فعـال داریـم و 

دوهـزار بازرسـی نیـز انجـام شـده اسـت.
نقره داغ مردم

مشـکات مربـوط به گرانـی و تورم مـردم را به معنی واقعـی نقره داغ 
کـرده و نکتـه آزاردهنـده ایـن اسـت کـه بسـیاری از ایـن گرانی ها به 
تحریـم و دالر ربطـی ندارد و ریشـه در سـوء مدیریت هـا و ناکارآمدی 
مسـئوالن دارد، مسـئوالنی کـه فقط به دنبـال قدرت و حفـظ جایگاه 

خـود هسـتند و از مردم غافل  شـده اند.
اسـتاندار لرسـتان هـم کـه آب پاکـی را روی دسـت مـردم ریخـت و 
اعـام کـرد لرسـتان درحالـی بـه وضعیـت فوق العـاده قرمـز کرونـا 
نداریـم چـون  اسـتان  بسـتری خالـی در  رسـیده کـه هیـچ تخـت 
امکانـات درمانـی مـا بسـیار ضعیـف اسـت و از نظـر زیرسـاخت های 

بهداشـتی بـا میانگیـن کشـوری فاصلـه زیـادی داریـم.
در چنیـن شـرایطی هـزاران مشـکل روحـی و روانـی بـرای مـردم 
خـود  عزیـزان  مـرگ  هـراس  در  نمی داننـد  چـون  می شـود  ایجـاد 
روز را بـه شـب برسـانند یـا غصـه گرانـی و نـداری را بخورنـد؛ اخیـراً 
هـم کـه چندین شـب بسـتری شـدن بـه علـت کرونـا، ده هـا میلیون 
تومـان هزینـه دارد یعنـی فقـرا و مسـتضعفانی که هزینه بسـتری در 

بیمارسـتان را ندارنـد بایـد طعمـه مـرگ شـوند.
بـه هـر حـال بهداشـت روانـی خانواده هـا در خطـر اسـت و ادامـه 
ایـن رونـد و بـی توجهـی بـه مشـکات مـردم می توانـد سـبب ایجاد 
افزایـش آسـیب های اجتماعـی در  افسـردگی و  ناامیـدی،  احسـاس 

شـود. خانواده هـا 

سفره های خالی با طعم تلخ گرانی / قیمت های سرسام آوری که مردم را نقره داغ می کند

تشدید نظارت ها و محدودیت های کرونایی در خرم آباد
فرمانـدار خرم آباد از تشـدید نظارت هـا و محدودیت های 
متخلفـان  بـا  و گفـت:  کرونایـی در خرم آبـاد خبـرداد 

به صـورت جـدی برخـورد خواهد شـد.
عصـر  خرم آبـاد  شهرسـتان  فرمانـدار  طوالبـی،  جعفـر 
کرونایـی  وضعیـت  تشـریح  در  آبان مـاه  سـوم  شـنبه، 
خرم آبـاد، بـا اشـاره بـه وضعیـت قرمـز کرونایـی ایـن 
شهرسـتان  این کـه  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  شهرسـتان، 
خرم آیـاد یکی از پنج شهرسـتان بحرانی اسـتان لرسـتان 
از نظـر ابتـا بـه کرونـا و همچنیـن بـاال بـودن درصـد 
فوتی هاسـت لـذا نظارت هـا در ایـن شهرسـتان تشـدید 

می شـود.
و  دسـتورالعمل ها  کسـانی که  همـه  بـا  افـزود:  وی 
پروتکل هـای بهداشـتی را رعایـت نکننـد بـا همـکاری 
جـدی  برخـورد  قضایـی  دسـتگاه  و  انتظامـی  نیـروی 

. د می شـو
سـخنانش  از  دیگـری  بخـش  در  خرم آبـاد  فرمانـدار 
گفـت: در راسـتای تصمیمـات دولـت مبنی بـر پرداخت 
تسـهیات حمایتی بـه واحدهای آسـیب دیده از بیماری 

کرونـا و با توجه بـه پیگیری های فرمانـداری و همچنین 
کارگـروه ویژه پرداخت تسـهیات، تاکنـون ۸99۴ واحد 
آسـیب دیده از کرونـا بـه دسـتگاه های اجرایـی ذی ربـط 
شهرسـتان مراجعـه و درخواسـت خـود را بـرای دریافت 

تسـهیات ثبـت و تشـکیل پرونـده داده اند.
وی بـا بیـان این کـه 12 هزار و 1۷۵ نفـر در این واحدها 
درخواسـتی  مبلـغ  افـزود:  هسـتند،  کار  بـه  مشـغول 
واحدهـای مذکـور جمعـا بالغ بـر 106 میلیـارد تومـان 
بـوده کـه برای طـی مراحـل اداری و دریافت تسـهیات 

بـه سیسـتم بانکـی معرفـی شـده اند.
پرداخـت  بحـث  در  کـرد:  اضافـه  خرم آبـاد  فرمانـدار 
تـا  کرونـا،  از  خسـارت دیده  بنگاه هـای  بـه  تسـهیات 
کنـون مبلـغ ۵0 میلیـارد تومـان از ایـن درخواسـت ها 
محقـق و بـه متقاضیـان پرداخت شـده و رونـد پرداخت 

توسـط بانک هـای عامـل در حـال اجـرا اسـت.
اسـت، در حـال حاضـر شهرسـتان های  بـه ذکـر  الزم 
در  الیگـودرز  و  دورود  کوهدشـت،  بروجـرد،  خرم آبـاد، 

وضعیـت بحرانـی کرونـا قـرار دارنـد.

بیش از ۷32 میلیارد تومان مطالبات کشاورزان لرستان 
تسویه شد

مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی لرسـتان گفـت: تمـام 
مطالبـات گندم و کلزاکاران اسـتان بـه ارزش ۷۳2 میلیارد 
و ۴۴9 میلیـون و ۵00 هـزار تومـان تسـویه و پرونده خرید 

تضمینـی محصوالت سـال 99 بسـته شـد. 
حجـت اهلل بیرانونـد روز شـنبه سـوم آبـان مـاه 99 افـزود: 
امسـال 2۸۷ هـزار و 9۳0 تن انواع گنـدم دوروم و معمولی 
 ۸6۵ و  میلیـارد   ۷22 و  خریـداری  اسـتان  کشـاورزان  از 
میلیـون و 600 هـزار تومان مطالبات گنـدم کاران پرداخت 

است. شـده 
وی بـا اشـاره بـه کاهـش چهار درصـدی این میزان نسـبت 
بـه سـال گذشـته تصریح کـرد: ازنا بـا برداشـت 6۴ هزار و 
۸۵9 تـن بیشـترین و چگنی با یکهـزار و ۸۳۳ تن کمترین 

خریـد تضمینـی گندم را از کشـاورزان داشـته اند.
مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی لرسـتان در خصـوص 
خریـد دانـه روغنـی کلـزا نیـز گفـت:  2 هـزار و 101 تـن 
از ایـن محصـول بـه صـورت تضمینـی خریداری شـده که 
بیشـترین میـزان آن بـا یکهـزار و 11۴ تـن مربـوط بـه 

شهرسـتان سلسـله اسـت.
بیرانونـد بـا اشـاره بـه کاهش۴۴ درصـدی خریـد تضمینی 
کلـزا در اسـتان ادامه داد: 9 میلیـارد و ۵۸۳ میلیون و 900 

هـزار تومـان مطالبـات ایـن کشـاورزان نیـز به طـور کامل 
تسـویه شـده اسـت و معدود افردی که تاکنـون طلب خود 
را بـه طـور کامل دریافت نکـرده اند مشـکات بانکی دارند.

وی اظهـار داشـت: انتخـاب کشـت های جایگزیـن از جمله 
برنـج، موجـب کاهـش خریـد تضمینی گنـدم و کلزا شـده 
و از طرفـی بـا توجـه به اهمیـت بارش های بهـاری در وزن 
گیـری گنـدم و کاهـش بـارش های امسـال، میـزان خرید 

تضمینـی ایـن محصول کاهش داشـت.
سـطح زیرکشـت گنـدم آبـی و دیـم اسـتان بـه ترتیب ۴6 

هـزار و 2۵۳ و 1۸۴ هـزار و ۳00 هکتـار اسـت.
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فهم صحیح قضا و قدر با 
رجوع به قرآن

مفسـر قرآن کریـم بـا تاکیـد بـر این کـه فهـم قضـا 
و قـدر الهـی بـدون رجـوع بـه قـرآن امکان پذیـر 
نیسـت، گفـت: قضـا و قـدر الهـی منافـی اختیـار 

انسـان نیسـت
در  خرم آبـاد  مـردم  نماینـده  ویسـکرمی،  مهـرداد 
مجلـس شـورای اسـامی و مفسـر قرآن کریـم ، بـا 
اشـاره بـه این کـه قضا و قـدر از مباحـث دامنه دار و 
کلیـدی در زندگی انسـان اسـت این در حالی اسـت 
کـه قضـا و قـدر بـا اختیـار انسـان ارتباط داشـته و 

در میـان تمـام ادیـان مطرح اسـت .
وی بـا ذکـر ایـن مطلب کـه قضا و قدر بحث سـهل 
و ممتنع اسـت قضا و قدر اگر از راه آن وارد شـویم 
سـهل اسـت و در صورتی کـه بخواهیـم از قضـا و 
قـدر، سـر در بیاوریـم و به دنبـال فهـم دقیـق آن 
باشـیم، امـری ممتنـع اسـت، تصریـح کـرد: بـرای 
فهـم قضـا و قـدر عقـل بـه تنهایـی کافـی نیسـت 
بلکـه بایـد از قـرآن و روایـات هـم کمـک بگیریم.

ویسـکرمی بـا تاکید بـر این که قضا یعنـی گذراندن 
و داوری کـردن و قـدر به معنای اندازه گیری اسـت، 
اضافـه کـرد: بـرای فهـم قضـا و قـدر، بایـد اختیـار 
را  هسـتی  عالـم  بـر  حاکـم  سـنت های  و  انسـان 

به درسـتی تفسـیر کـرد.
شـورای  مجلـس  در  خرم آبـاد  مـردم  نماینـده 
اسـامی بـا بیـان این کـه اختیار یعنـی انسـان ذاتا 
گزینش گـر اسـت، افـزود: انسـان بـه اجبـار مختـار 
اسـت و بـرای اثبـات اختیـار می تـوان گفـت هـر 
کسـی بـه خـود رجـوع کنـد می توانـد اراده کنـد 

مثـا بیـن دو چیـز یکـی را انتخـاب کنـد.
ایـن مفسـر قرآن کریـم بـا تاکیـد بـر این که انسـان 
ارتبـاط  اوسـت  مسـیر  در  کـه  امـوری  تمـام  بـا 
حقیقـی دارد، گفـت: در عالـم هسـتی انسـان بـا 
ایجـاد شـرایط می توانـد بـه انسـان کامـل تبدیـل 
شـود این در حالی اسـت که حرکت حقیقی انسـان 
در نفـس او رخ می دهـد و ایـن حرکـت حقیقـی 
بـرای تکامـل روحـی اسـت کمااینکه جسـم و روح 

با هـم محشـورند.
نویسـنده کتـاب اندیشـه اسـامی بـا بیـان این کـه 
دعـا یکـی از مـوارد اثرگـذار بـر قضـا و قـدر اسـت 
کـه میت وانـد در عاقبـت یـک امـر اثرگـذار باشـد، 
تغییـر  موجـب  کـردن  دعـا  همـواره  داد:  ادامـه 
سرنوشـت انسـان شـده اسـت کمااینکه صلـه رحم 
یـا صدقـه دادن نیـز در فضـا و قـدر اثـر دارنـد این 
در حالی اسـت کـه از دیـدگاه روایـات صلـه رحـم 
پـدر و مـادر، بـر عمـر انسـان می افزایـد و بـر قضـا 

و قـدر اثـر دارد.
وی بـا تاکیـد بر این کـه هدف خلقت برای رسـیدن 
انسـان بـه کمال اسـت، تصریـح کرد: جهـان دارای 
یـک  از  انسـان  اسـت  مشـخص  قواعـد  و  قوانیـن 
جنیـن شـروع و به مـرگ ختم می شـود البتـه این 
ترسـیم جسـمی اسـت چراکه رفتار انسـان در عالم 
هسـتی تاثیرگـذار اسـت و بایـد ترسـیم روحـی را 

هـم در نظـر گرفت.
ویسـکرمی بـا تاکیـد بـر این کـه سـنت های الهـی 
را بـا تجربـه نمی تـوان بـه دسـت آورد امـا بـرای 
فهـم قضـا و قـدر الهـی بایـد سـنت های الهـی را 
بشناسـیم، گفـت: سـنت الهـی تغییرناپذیـر اسـت 
ایـن در حالی اسـت کـه امتحـان خداونـد یکـی از 

خداسـت. سـنت های 
بـر  تاکیـد  بـا  اسـامی  اندیشـه  کتـاب  نویسـنده 
این که انسـان موجـودی مختار بر مقـدرات خویش 
دارای اختیـار اسـت، تصریـح کرد: قضـا و قدر الهی 
بـه هیـج عنـوان در تضـاد با اختیار انسـان نیسـت.
نماینـده مردم خرم آباد در مجلس شـورای اسـامی 
بـا تاکیـد بـر این کـه اختیـار انسـان همیشـه بایـد 
در مسـیر سـعادت اخـروی باشـد، ادامـه داد: دیـن 
و شـریعت بـرای ایـن اسـت کـه مـا از قضـا و قـدر 
الهـی سـربلند بیـرون بیاییـم و ایـن دو از بهتریـن 
نعمت هایـی اسـت کـه خداوند بـرای رشـد معنوی 

مـا ارزانی داشـته اسـت .
ایـن مفسـر قرآن کریـم بـا تاکید بـر این کـه اختیار 
امـری ذاتـی و از الزامـات سـعادت اسـت، افـزود: 
نحـوه برخـورد بـا سـنت های الهـی بایـد در سـایه 
دیـن حاصل شـود ایـن در حالی اسـت کـه خداوند 
بـه روش هـای مختلـف انسـان را آزمایـش می کند.

وی بـا تاکیـد بـر این کـه علـم خـدا مطلـق اسـت، 
دارد  علـم  مـا  آینـده  بـه  خداونـد  کـرد:  تصریـح 
کمااینکـه انسـان اگـر می خواهـد دچـار لغـزش و 
خطـا نشـود نبایـد علـم خـدا را بـا علـم خودمـان 
مقایسـه کنیـم تـا دچـار خطـا نشـویم امـا در هـر 
حـال حکومـت خداونـد بر مبنـای عـدل و حکمت 

می شـود. اداره 

آموزش و توانمندسازی روستاییان رکن اصلی توسعه پایدارو رونق اقتصادی کشور
بـه  اشـاره  بـا  لرسـتان  بنیادمسـکن  مدیـرکل 
روسـتایی  اقتصـاد خانوارهـای  پویایـی  اهمیـت 
برآموزش و توانمندسـازی روسـتاییان در راستای 
بهینـه  پایدارواسـتفاده  توسـعه  بـه  دسـتیابی 

کشـورتاکیدکرد.  ازمنابـع 
در ایـن جلسـه کـه باحضـور آذرخـش مدیـرکل 
برگزارشـدمدیرکل  اسـتان  حرفـه ای  و  فنـی 
از  یکـی  را  روسـتاییان  لرسـتان  بنیادمسـکن 
مهم تریـن قطـب های اقتصـادی کشوردانسـته و 
افزود: آموزش نقشـی بسـیار اساسـی در توسـعه 
فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصادی جوامع 
توسـعه  بـا  نیـز  روسـتاها  در  پیشـرفت  و  دارد 

می شـود. میسـر  مهارت آمـوزی 
رضایـی صـرف زیرسـاخت هاوخدمات زیربنایـی 
حـال  نیازهـای  راجوابگـوی  روسـتاها  در 
حاضرجوامـع روسـتایی ندانسـته و افـزود: ایجاد 
تولیـد  افزایـش  شـغلی،  مناسـب  فرصت هـای 
اقتصـادی  بنیـه  تقویـت  روسـتاییان،  درآمـد  و 
روسـتاها و کاهـش بیـکاری مسـتلزم آمـوزش و 

اسـت. روسـتاییان  مهارت آمـوزی 
مدیرکل بنیادمسـکن لرسـتان باتاکید برضرورت 
محرومیـت زدایـی از روسـتاهای اسـتان افـزود: 

در طـرح توسـعه پایـدار منظومه هاي روسـتایي، 
موقعیـت  اقلیمـي،  شـرایط  براسـاس  روسـتاها 
جغرافیایـي و ظرفیـت هـا، بـه تفکیـک منظومه 
هایـي راتشـکیل داده و هـر یـک بـه قطـب هاي 
فرهنگـي، کشـاورزي،صنعتي واقتصـادي تبدیـل 

شـوند. مي 
وی بااشـاره به تهیـه 99طرح منظومه روسـتایی 

درسـطح کشـور۵طرح منظومه روسـتایی راسهم 
اسـتان عنـوان نمـوده و افزود:۷طـرح منظومـه 
روسـتایی در کشـور بصـورت پایلـوت بـه اجـرا 
روسـتایی  منظومـه  طـرح  کـه  رسـید  خواهـد 
الیگودرزیکـی  شهرسـتان  ززوماهـرو  بخـش 

از۷طـرح پایلـوت کشـوری مـی باشـد.
رضایـی بـا تاکیـد برتنظیـم تفاهمنامه مشـترک 

بـا سـازمان فنـی و حرفه ای اسـتان  در راسـتای 
گرایـش  متقاضیـان  و  کارآفرینـان  آمـوزش 
هـای شـغلی در بخـش ززو ماهـرو شهرسـتان 
الیگـودرز و نیروهـای اجرایـی شـاغل در حـوزه 
مسـکن روسـتایی عنـوان داشـت:آموزش هـای 
روسـتاییان  توانمندسـازی  بـا  و حرفـه ای  فنـی 
زمینـه سـاز گسـترش عدالـت اجتماعـی ،تحقق 
اقتصادی،بهبـود  پیشـرفت  پایـدارو  توسـعه   
بـی  مهاجـرت  از  اشـتغال،جلوگیری  وضعیـت 
رویه روسـتاییان وافزایش نشـاط و اصاح سـبک 
زندگـی و افزایـش نـرخ بهـره بـری در زندگـی 

جوامـع روسـتایی خواهـد بـود. 
لرسـتان  ای  حرفـه  و  فنـی  سـازمان  مدیـرکل 
و  جانبـه  همـه  فرآینـدی  را  روسـتایی  توسـعه 
ضرورت هـاي  از  یکـی  افـزود:  و  پایداردانسـته 
دسـتیابی به توسـعه پایدار در مناطق روسـتایی، 
توانمندسـازي جوامـع روسـتایی اسـت و اولیـن 
واجـراي  طراحـی  درتدویـن،  عمـده  راهبـرد 
آمـوزش  روسـتاییان  توانمندسـازي  برنامه هـاي 
و  امکانـات  تمـام  بـا  راسـتا  ایـن  در  و  بـوده 
خواهیـم  را  الزم  همـکاری  موجـود  ظرفیتهـای 

داشـت.

مدیرکل بنیادمسکن لرستان:

افتتاح سه خط تولیدی در صنایع شیر لرستان

بـا حضـور معـاون امـور اقتصـادی وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، سـه خـط 
و   ESI بطـری  کـره،  بنـدی  بسـته  تولیـد 
200 سـی سـی اسـلیم در شـرکت شـیر 

پـگاه لرسـتان افتتـاح شـد.
حجـت الـه میرزایـی در ایـن مراسـم کـه 
بازنشسـتگی  صنـدوق  ارشـد  مدیـران 
لرسـتان  پـگاه  شـیر  شـرکت  و  کشـوری 
حضـور داشـتند، خاطرنشـان کـرد: بـرای 
تحقـق هـدف جهـش تولیـد، تاش هـای 
آن  از  کـه  گرفتـه  صـورت  بسـیاری 
محصـوالت،  تولیـد  بـه  می تـوان  جملـه 
بسـته بندی ها و شـیوه های جدیـد و بهـره 

 ورتـر تولیـد در ایـن کارخانـه، اشـاره کرد.
و  پـگاه  شـیر  این کـه  بیـان  بـا  میرزایـی 
محصـوالت آن، یـک برنـد بسـیار معتبـر 
اسـت و مالـک آن بازنشسـتگان صنـدوق 
افـزود:  هسـتند،  کشـوری  بازنشسـتگی 
هـدف اصلـی برنـد پـگاه در کنـار تامیـن 
امنیـت غذایـی، تولیـد محصـوالت غذایی 
تامیـن  و  خانوارهـا  بـرای  سـالم  لبنـی 

آن هاسـت. سـامت 
معـاون امـور اقتصـادی وزارت تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی تصریح کـرد: محصوالت 
ایـن برنـد هیچ گونـه افزودنی ندارنـد و بار 
میکروبـی آن هـا حداقل اسـت؛ به خصوص 

بـا تولیـد شـیر ESI کـه بـه صـورت فـرا 
پاسـتوریزه تولیـد و بسـته بندی می شـود 
تقریبـا بـار میکروبـی آن به صفر می رسـد 
و خانواده هـا می تواننـد بـا اطمینـان خاطر 
مصـرف کننـد و این جزو افتخـارات بزرگ 
کشـوری  بازنشسـتگی  صنـدوق  و  پـگاه 

ست. ا
وی تصریـح کـرد: با تولید سـاالنه 2۵ هزار 
تـن کـره توسـط شـرکت هـای پـگاه کـه 
2۵00 تـن آن در همیـن کارخانـه تولیـد 
می شـود، امیدواریـم بخـش بزرگـی از نیاز 
کشـور مـا بـه کـره کـه در ماه هـای اخیـر 
بـه دلیـل محدودیت هـای ارزی با مشـکل 

روبـرو شـده، برطرف شـود.
بـا  امیدواریـم  این کـه  بیـان  بـا  میرزایـی 
تـاش همـکاران در شـرکت پـگاه روز بـه 
روز هـم میزان تولیـد و کیفیت محصوالت 
و هـم بهـره وری در تولیـد افزایـش یابـد، 
اقتصـادی  هـای  مجموعـه  در  افـزود: 
صندوق هـای بازنشسـتگی، از جملـه پـگاه 
و شسـتا، کارهـای بزرگـی در حـال انجـام 
مجتمـع  اسـتان،  همیـن  در  کـه  اسـت 
بـزرگ دامپـروری 2 هـزار راسـی پـگاه در 
الیگـودرز در حال فعالیت و توسـعه اسـت.
وی ادامـه داد: بـا راه اندازی دامپروری سـه 
هـزار راسـی نورآباد و کارخانه  شیرخشـک 

بروجـرد تا پایان سـال، اسـتان لرسـتان به 
یـک قطـب مهـم صنایـع غذایـی تبدیـل 

شـد. خواهد 
راه اندازی خط تولید کره در 

پگاه لرستان کمک موثری در قطع 
وابستگی به واردات کره است

لرسـتان  پـگاه  شـیر  شـرکت  مدیرعامـل 
گفتگـو  در  مراسـم  ایـن  در حاشـیه  نیـز 
بـا خبرنـگاران بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز 
شـاهد افتتـاح و راه انـدازی سـه خط مهم 
تولیـدی در شـرکت شـیر پـگاه لرسـتان 
بـوده ایـم، گفـت: راه انـدازی خـط تولیـد 
و بسـته بنـدی کـره با ظرفیـت 2۵00 تن 
در سـال مـی تواند کمک موثـری در قطع 
کشـور  بـرای  کـره  واردات  بـه  وابسـتگی 

داشـته باشـد.
حشـمت اهلل بهرامـی اظهـار داشـت: ایـن 
خـط تولید با سـرمایه گـذاری 12 میلیارد 
ریـال، با یکهـزار و ۵60 نفر سـاعت نیروی 
فنـی جهـت راه اندازی، میـزان تولید 1۸0 
تـن در ماه و اشـتغالزایی 6 نفـر راه اندازی 

شـده است.
وی بـا اشـاره بـه راه انـدازی خـط تولیدی 
بسـته بنـدی 200 سـی سـی اسـلیم بـه 
راه  افـزود:  دوم،  تولیـدی  خـط  عنـوان 
انـدازی خـط تولیـدی بسـته بنـدی 200 

سـی سـی اسـلیم بـا سـرمایه گذاری ۳0 
میلیـارد ریـال، ۳120 نفـر سـاعت نیروی 
فنـی جهـت راه انـدازی، بـا میـزان تولیـد 
۷00 تـن در ماه و اشـتغال زایـی ۸ نفر راه 
انـدازی شـد اسـت؛ این خـط تولیـد یکی 
محصـوالت  تولیـد  جدیـد  هـای  خـط  از 
کـه  اسـت  بـاال  مانـدگار  بـا  اسـتریل 
خوشـبختانه بیـش از ۸ هـزار تن در سـال 
انـواع محصـوالت اسـتریل را بـا ایـن خط 
تولیـد و وارد بازارهـای داخلـی و خارجـی 

خواهیـم کـرد.
بهرامـی بـا اشـاره بـه خـط تولیدی سـوم 
کـه تولیـد شـیر بطـر ESI اسـت، گفـت: 
بـا   ESI بطـر  بنـدی  بسـته  تولیـد  خـط 
ریـال،  میلیـارد   1200 گـذاری  سـرمایه 
1۸۵0 نفـر سـاعت نیـروی فنـی جهت راه 
انـدازی، میـزان تولیـد ۳00 تـن در مـاه و 
اشـتغال زایـی 10 نفـر راه انـدازی شـده 
اسـت کـه مـدت مانـدگاری ایـن محصول 
10 روز بـوده و یک محصول فراپاسـتوریزه 
محسـوب مـی شـود که مـدت مانـدگاری 
آن از محصوالت پاسـتوریزه بیشـتر اسـت 
مشـتریان  شـده  باعـث  مزیـت  همیـن  و 
بیشـتری داشـته باشـد و در بـازار بیشـتر 

مـورد اسـتقبال قـرار بگیـرد.

یک بام و دو هوای بیمه ها در پرداخت هزینه بیماران کرونایی/ تکمیلی نداری، به سالمت!
آنچـه ایـن روزها بیـش از همه حائز اهمیت اسـت کمک 
دولـت و سـازمان های حمایتـی همچون مراکـز بیمه های 
پایـه و مکمـل در راسـتای پوشـش تمامـی هزینه هـای 
بیمـاران مبتـا بـه کرونـا اسـت، موضوعـی کـه بـه نظر 
می رسـد بـه دلیـل افزایـش تعـداد بیمه شـدگان مبتا و 
صـرف هزینه هـای زیـاد درمـان از سـوی برخـی بیمه ها 
رعایت نشـده و مصائـب دوچندانی بر بیمـاران وارد آمده 

است.
بـه گـزارش خبرگزاری فـارس از خرم آباد، ویـروس کرونا 
و فراگیـر شـدن آن در نقـاط مختلـف جهـان، تبعـات 
اغلـب فعالیت هـای اجتماعـی و  بـر  را  منفـی بسـیاری 
اقتصـادی مـردم جهـان متحمـل کـرد، به گونـه ای کـه 
بسـیاری از مشـاغل خـرد و متوسـط دچار رکود شـده و 

زیـان مالـی باالیـی بـه صاحبـان آنها وارد شـد.
بـدون تردیـد فـارغ از خسـارت های مالی، آنچـه بیش از 
همـه جهـان انسـانیت را تحت الشـعاع قـرار داده اسـت، 
تلفـات روزانه افـراد و همچنین درصد واگیـری مبتایان 
بـه کوییـد 19 اسـت، موضوعـی که با گذشـت زمـان نه 
تنهـا میزان کشـندگی کرونا را کاهش نداده، بلکه شـاهد 
افزایـش روزافـزون تعـداد مبتایـان و کشته شـدگان بـر 

اثر ایـن ویروس هسـتیم.
از آنجـا کـه رونـد درمـان بیمـاران کرونایـی در برخـی 
افـراد طوالنـی بـوده و ایـن گـروه از مبتایـان بایسـتی 
بـرای معالجـه و تکمیـل مـداوای خـود در بیمارسـتان ها 
و مراکـز درمانـی بسـتری شـوند، قطعـا عاوه بـر تحمل 

رنـج بیمـاری بایسـتی رنـج هزینه هـای بـاالی درمـان را 
نیـز پذیرا شـوند.

مبتایانـی کـه گاه بـه دلیـل شـیوع کرونـا، از وضعیـت 
ماه هاسـت  و  نبـوده  برخـوردار  خوبـی  اقتصـادی 
کسب وکارشـان دچـار اختال شـده اسـت، با ایـن وجود 
را  زیـادی  هزینه هـای  خـود  سـامت  بهبـودی  بـرای 

می شـوند. متحمـل 
مصائب بیماران کرونایی برای درمان

در ایـن بیـن شـاهد هسـتیم بیمارانـی کـه بـرای طـی 

دولتـی  غیـر  درمانـی  مراکـز  بـه  درمـان  دوره  نمـودن 
می رونـد، بـرای ترخیـص بـا وجـود داشـتن بیمـه پایـه، 
بایسـتی مابه التفـاوت را خود پرداخت کـرده و در صورت 
نداشـتن بیمـه تکمیلـی هزینه بسـیار باالیـی را متحمل 

می شـوند.
متاسـفانه عـدم حمایـت بیمه هـای تکمیلـی از بیمـاران 

کرونایـی آن هـم به هنـگام مراجعه به مراکـز غیر دولتی 
موجب شـده اسـت بسـیاری از افراد با مشـکاتی در این 
زمینـه مواجـه شـده و عـدم حمایـت بیمه هـا منجـر بـه 

وارد شـدن فشـار زیـادی به آنها شـود. 
آنچـه ایـن روزها بیـش از همه حائز اهمیت اسـت کمک 
دولـت و سـازمان های حمایتـی همچون مراکـز بیمه های 
پایـه و مکمـل در راسـتای پوشـش تمامـی هزینه هـای 
بیمـاران مبتـا بـه کرونـا اسـت، موضوعـی کـه بـه نظر 
می رسـد بـه دلیـل افزایـش تعـداد بیمه شـدگان مبتا و 
صـرف هزینه هـای زیـاد درمـان از سـوی برخـی بیمه ها 
رعایت نشـده و مصائـب دوچندانی بر بیمـاران وارد آمده 

است.
بـر اسـاس مصوبـه شـورای هماهنگـی بیمه هـا، تمامـی 
داروهـای تحـت پروتـکل وزارت بهداشـت و درمـان در 
ردیـف پرداختـی بیمه هـا قـرار داشـته و عمـل کـردن 
خـارج از ایـن دسـتورالعمل خـاف محسـوب می شـود.

بیمه هـای  نشـان می دهـد  امـا در عیـن حـال شـواهد 
تکمیلـی حمایتـی از بیمـاران کرونایـی ندارنـد و در این 

راسـتا وظیفـه خـود را بـه درسـتی انجـام نمی دهنـد. 
ضرورت حمایت ویژه دولت از بیماران کرونایی

را  کرونایـی  بیمـاران  هزینـه  بایسـتی  بیمه هـا  تمامـی 
تحـت پوشـش قـرار دهنـد

در همیـن راسـتا معاون دانشـگاه علوم پزشـکی لرسـتان 
هزینـه  بایسـتی  بیمه هـا  تمامـی  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 
بیمـاران کرونایـی را تحـت پوشـش قرار دهنـد به فارس 

گفـت: ایـن مهـم از مـوارد اباغـی به همـه بیمه هـا بوده 
و موظـف بـه اجرا هسـتند.

عبـاس پزشـکی بیان داشـت: تمامـی داروهـای موردنیاز 
بـرای درمـان بیمـاران کرونایـی مشـخص شـده و همـه 

آن هـا تحـت پوشـش بیمه هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه تجویزهـای غیرضـروری دارو بـرای 
بیمـاران کرونایـی در مراکـز دولتـی و دانشـگاهی انجـام 
پروتکل هـا  مراکـز  ایـن  در  همچنیـن  گفـت:  می شـود، 

می شـود. رعایـت  کامـا 
معـاون دانشـگاه علـوم پزشـکی لرسـتان اظهـار داشـت: 
بیمه هـای پایـه بایسـتی هزینه همـه داروهـای موردنیاز 

بیمـاران کرونایـی را پوشـش دهند.
بـه  مبتـا  بیمـاران  هزینه هـای  پرداخـت  بـر  پزشـکی 
کرونـا توسـط بیمه هـای مکمل اشـاره و آن را بر اسـاس 

دسـتورالعمل های اباغـی عنـوان کـرد.
بـه هـر روی انتظـار مـی رود بـا توجه به شـرایط سـخت 
معیشـتی و هزینه های سرسـام آور درمان بیمـاری کرونا، 
بیمه هـای پایـه و مکمـل ضمـن پوشـش همگانـی ایـن 
گـروه از جامعـه، در تسـهیل پرداخـت هزینه هـا تسـریع 

. کنند
خبرگـزاری فـارس لرسـتان بـر اسـاس رسـالت خـود و 
مطالبه گـری حقـوق مـردم از مسـؤوالن، ایـن موضوع را 
تـا رسـیدن به نتیجه از سـوی مراکـز و نهادهای ذی ربط 

پیگیـری خواهـد کرد.
گزارش از پریسا قربانی نژاد
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طرح تفصیلی شهر خرم آباد به تصویب و اجرا رسید

شـهردار خرم آبـاد بـا اعام ایـن خبر گفت: بـا تصویب 
و اجـرای طـرح تفصیلـی، بسـیاری از موانـع توسـعه 

شـهر خرم آبـاد رفـع خواهد شـد.
محمـد شـریفی مقـدم گفـت: بـا ابـاغ مصوبـه طـرح 
مشـکات  از  بسـیاری   ، سـال ها  از  پـس  تفصیلـی 
موجـود پیرامـون اخـذ پروانـه سـاخت و اراضـی در 

طـرح معابـر رفـع خواهـد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه مغایـرت هـای موجـود در طـرح 
تفصیلی شـهر مشـکات عدیـده ای را بـرای مدیریت 
شـهری و شـهروندان به وجـود آورده بـود، اظهار کرد: 
بـا تصویـب وابـاغ ایـن طـرح بسـیاری از مشـکات 

موجـود پیرامـون اخـذ پروانـه سـاخت و اراضـی در 
طـرح معابـر رفـع خواهد شـد.

شـهردار خـرم آبـاد طـرح تفصیلـی را به عنوان سـند 
توسـعه شـهر برشـمرد و بیـان داشـت: مغایـرت های 
یادشـده مانعـی بـر سـر راه رشـد و توسـعه شـهر می 
باشـد کـه بـا تعییـن تکلیـف ایـن مـوارد می تـوان از 
ظرفیـت هـای موجود در طـرح تفصیلی بهـره برداری 

نمود. حداکثـری 
از  یکـی  را  تفصیلـی  طـرح  ابـاغ  مقـدم  شـریفی 
کارهـای اساسـی در حـوزه شـهر خـرم آباد ذکـر کرد 
و از پیگیـری هـای دکتـر خادمـی اسـتاندار لرسـتان، 
مهنـدس امیـری معـاون عمرانـی اسـتاندار، مهنـدس 
خالقـی مدیـرکل راه و شهرسـازی لرسـتان و اعضـای 
شـورای اسـامی شـهر خـرم آبـاد در به ثمر نشسـتن 

ایـن طـرح تشـکر و قدردانـی نمـود.

با سعه صدر با مردم برخورد کنید / همیشه 
واقعیت ها را به مردم بگوئید 

محمـد شـریفی مقـدم در جلسـه تودیـع و معارفـه 
و  معمـاری  معاونـت  و  یـک  منطقـه  مدیرشـهرداری 
شهرسـازی خطـاب بـه مدیـران و روسـای سـازمان 

هـای تابعـه شـهرداری، اظهـار داشـت: بـا سـعه صدر 
بـا مـردم برخـورد کنیـد و همیشـه واقعیـت هـا را به 
همشـهریان بگوییـد؛ خواهشـی کـه داریـم این اسـت 

کـه درب اتـاق هایتـان بـه روی مـردم بـاز باشـد .
شـهردار مرکـز اسـتان بـه جابجایـی هـا و تغییـرات 
در حـوزه مدیریـت هـا گریـزی زد و گفـت: هـدف از 
ایـن تغییـرات خدمـت رسـانی بهتـر و مطلـوب تـر 
بـه همشـهریان اسـت و غیـر از ایـن اگـر موضوعـی 
مطـرح شـود فقـط سـوء تعبیـر مـی باشـد؛ همـواره 
ایـن تغییـرات و جابجایـی ها وجـود داشـته و خواهد 
داشـت نـه اولیـن تغییـر اسـت و نـه آخریـن تغییـر .
وی تاکیـد کرد : امیدواریم دوسـتانی که امروز معارفه 
مـی شـوند در راسـتای خدمـت صادقانـه وخالصانه به 
مـردم در چارچـوب قانـون و مقررات گام هـای بلند و 
اسـتواری بردارنـد و دوسـتانی نیز که تکریـم و تودیع 
شـدند بـه منزلـه ی قصـور و کوتاهـی این عزیـزان در 
کار و امـورات نبـوده بلکـه مدیریـت تصمیـم داشـته 
افـرادی بـا پتانسـیل و توان بیشـتری به تیـم مدیریت 

اضافـه کند .
طـی  سـاخت:  خاطرنشـان  مقـدم  شـریفی  محمـد 
چندیـن جلسـه بطـور مـداوم از مدیـران سـه منطقـه 

خواسـته ایـم در انجـام کارهای مردم سـرعت عمل به 
خـرج دهنـد و رفتـار و منش مناسـب را حفظ کنند و 

تکریـم اربـاب رجـوع را در صـدر قـرار دهند .
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه ، علیرضـا صادقـی بـا 
حفظ سـمت به عنـوان معاونت معماری و شهرسـازی 
شـهرداری خـرم آبـاد و سـعید فوالدونـد بـه سـمت 
مدیریـت شـهرداری منطقـه یـک منصـوب شـدند که 
پیـش از این حسـین زرین جویی معاونت شهرسـازی 
و کیومـرث منصـوری مدیـر منطقه یک شـهرداری را 

بـر عهده داشـتند .

پس از سال ها انتظار

کسب رتبه عالی جمعیت هالل استان لرستان

دکتـر محمـد گل فشـان رئیـس سـازمان جوانان جمعیـت هال احمـر از مدیر عامـل ،معاون 
و همـکاران امـور جوانـان جمعیـت هـال احمـر اسـتان لرسـتان بابـت اجـرای موفقیـت امیز 

برنامـه هـای مختلـف جوانـان در اسـتان تقدیر و تشـکر کرد.
دکتـر محمـد گل فشـان طـی نامه ایـی از زحمات و تـاش های ارزشـمند معـاون و همکاران 
امـور جوانـان جمعیـت هـال احمـر اسـتان لرسـتان در اجـرای برنامه هـای هفتـه حجاب و 
عفـاف، مراسـم سـالگرد ارتحـال امـام )ره(، گرامیداشـت هفتـه هـال احمر، روز پزشـک، روز 
ملـی اهـدای خون،طـرح قـرار مهربانـی، طرح هـا و برنامه های ابتـکاری و جشـنواره بیانیه ی 
گام دوم انقـاب در حـوزه معاونـت دانشـجویی و جوانان )سـه ماهه دوم سـال 1۳99( تشـکر 

و قدردانـی کرد.

پوشش بیمه ای در استان ۵ درصد رشد داشته است

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان مطرح کرد؛

اجتماعـی  تامیـن  مدیـرکل  جهانـی  علـی 
لرستان؛درشـورای اداری شهرسـتان دلفـان کـه بـا 
حضـور معـاون وزیـر کار برگزار شـد، اظهار داشـت: 
بـرای افزایـش سـهم بیمـه ای کارگـران سـاختمانی 
نیـاز بـه اعتبار بـوده و هم چنیـن زیر سـاخت قانونی 

دارد. نیـاز 
وی افـزود: چهـار هـزار و ۵00 کارگر سـاختمانی در 
دلفـان وجـود دارد در حالـی کـه نیـاز بـه جمعیـت 
بیـش از 2۵ هـزار نفـر اسـت کـه بیشـتر ایـن افـراد 
یـا در شـهر سـاکن هسـتند و یـا در شـهرهای دیگر 

دارند. سـکونت 
جهانـی تصریح کـرد: در نورآبـاد ۳00 قالیباف وجود 

دارد کـه نیـاز شهرسـتان پنج هزار نفر اسـت.
وی خاطـر نشـان نمود: درمانـگاه نورآبـاد را می توان 
امـکان  حتـی  و  داد  ارتقـا  تخصصـی  بخـش  بـه 
جراحی های سـرپایی دارد و در زمیـن برای درمانگاه 

الشـتر نیـز در نظـر گرفته شـده اسـت.
مدیـرکل تامیـن اجتماعـی لرسـتان عنوان کـرد: در 
مشـکاتی  خرم آبـاد  اجتماعـی  تامیـن  بیمارسـتان 
وجـود دارد از جملـه در سـایت قلـب کـه عاوه بـر 
وزارت  و  دارد  وجـود  نیـرو  کمبـود  فضـا،  کمبـود 
تامیـن  بـه  نیروهـای تخصصـی  ارائـه  بهداشـت در 

اجتماعـی کمـک کنـد.
وی بیـان کـرد: ۷0 درصد اشـتغال در نورآباد مربوط 
بـه بخـش کشـاورزی اسـت کـه بایـد در این راسـتا 
بـرای توسـعه و دیگـر برنامه هـا برنامه ریـزی صورت 

گیرد.


