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عباس شرفی:
پیشرفت ۶۰ درصدی طرح آسفالت 

راه های روستایی لرستان

 بورس و مقررات گذاری هوشمند
بازارهــا وقتــی می تواننــد نقــش اساســی و ارزشــمند خــود را در نظــام 
اقتصــادی ایفــا کننــد کــه از یکســو بــا مبــادالت »جمــع مثبــت« مســتقیما در 
ــا  ــزوده داشــته باشــند و از ســوی دیگــر، ب ــق ارزش اف سیســتم اقتصــادی خل
ــزوده در  ــره ور و دارای ارزش اف ــای به ــوق فعالیت ه ــت، مش ــی قیم عالمت ده
ــوده کــه  ــن ب ــان کالســیک ای ــه اقتصاددان ــرض اولی نظــام اقتصــادی شــوند. ف
ــه خــود  ــم؛ بازارهــا خــود ب اگــر بازیگــران را در انتخــاب و معاملــه آزاد بگذاری

ــد.  ــدا می کنن ــخصاتی پی ــن مش چنی
ــا ســاختارهای  ــی ب ــا در بازارهای ــه صرف ــن فرضی ــد ای ــاد دارن ــا برخــی اعتق ام
ســاده )فاقــد دینامیک هــای سیســتمی درونــزای پیچیــده(، تعــداد بســیار زیــاد 
ــا  ــه ب ــت و البت ــبتا یکدس ــی نس ــدی مال ــه بن ــا دان ــا، ب ــه و تقاض ــاالن عرض فع
تقــارن اطالعــات بــاال صــادق اســت. در بازارهایــی کــه عــدم تقــارن اطالعــات 
باالســت، دینامیک هــای سیســتمی پیچیــده بــر قیمت هــا اثرگذارنــد و 
ــروز  ــانس ب ــمگیری دارد؛ ش ــای چش ــازار تفاوت ه ــاالن ب ــی فع ــدی مال دانه بن
ــه  ــر« ب ــع صف ــط »جم ــترش رواب ــکل گیری و گس ــدی و ش ــداری و ناکارآم ناپای
ــذاری در  ــری و مقررات گ ــه تنظیم گ ــت ک ــود و اینجاس ــت می ش ــدت تقوی ش
بــازار اهمیــت ویــژه ای پیــدا می کنــد. بــا اســتناد بــه ایــن شــاخص ها )دینامیک 
پیچیــده، دانه بنــدی ناهمگــن و عــدم تقــارن اطالعــات( و همچنیــن بــا در نظــر 
گرفتــن تجربیــات تاریخــی ملــی و جهانــی، بــورس، بــرای ایفــای نقــش مولــد 
ــه  ــت. البت ــمندانه اس ــذاری هوش ــد مقررات گ ــا نیازمن ــادی، قطع ــام اقتص در نظ
ــری در  ــذاری و تنظیم گ ــه مقررات گ ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب بای
بــورس، تنهــا زمانــی می توانــد اثــر مطلوبــی در نظــام اقتصــادی کشــور داشــته 
ــا و  ــه در قیمت ه ــرای مداخل ــدت ب ــرش کوتاه م ــت گذار نگ ــه سیاس ــد ک باش
جلــب رضایــت لحظــه ای گروه هــای منافــع گوناگــون در بــازار را کنــار بگــذارد 
و یــک بینــش بلندمــدت بــرای ایجــاد زیربنــا یــک »بــازار مولــد« کــه مشــوق 
مبــادالت برد-بــرد اســت را جایگزیــن چنیــن نگرشــی ســازد. در ایــن شــرایط 
ــه اوال از  ــت ک ــای اس ــد مقررات گذاری ه ــران نیازمن ــرمایه ای ــازار س ــد ب جدی
ــای  ــه ای، در بخش ه ــارکت کنندگان غیرحرف ــرد و مش ــهامداران خ ــع س مناف
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد؛ و ب ــت کن ــازار، حمای ــودتر ب ــا کم س ــک تر و طبیعت کم ریس
ــازار ســرمایه باشــد؛  ــع اقتصــاد ملــی در ب ــان مناب ــداوم حضــور جری ضامــن ت
و ثانیــا، کارآفرینــی و نوآفرینــی مالــی را در بخش هــای پرخطــر و طبعــا 
ســودآور تــر بــازار، به عنــوان یــک رفتــار مولــد، و بــا رویکــرد توســعه تعریــف 
ــک  ــات ی ــر امکان ــه ب ــا تکی ــور، ب ــادی کش ــام اقتص ــرد در نظ ــای برد-ب بازی ه

ــد. ــج کن ــویق و تروی ــاخت یافته، تش ــی س ــازار مال ب

صنعت لرستان و کرونا 
در جنگ برای بقـا
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عناوین
حسین سالح ورزیسرمقاله

روابط عمومی و شورای فرهنگی دینی برق لرستان

آیا می دانید)24=4( چیست؟
برای کسب اطالعات بیشتر و عقد تفاهم نامه به ادارات برق 

شهرستان مربوطه مراجعه نمایید.

آیا می دانید می شود بدون پرداخت هزینه 
در تابستان برق مصرف کرد؟

کشاورزان عزیز با همکاری شرکت توزیع 
برق در تابستان هزینه برق مصرفی خود را 

کاهش دهید.

برای کسب اطالعات بیشتر و عقد تفاهم نامه به ادارات برق شهرستان مربوطه 
مراجعه نمایید.

قابل توجه کشاورزان هم استانی عزیز 

روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان

کمیته اطالع رسانی و کنترل کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی لرستان



حسین سالح ورزی:

چک های برگشتی و تعدیل نیرو؛ 

بزرگ ترین پیامدهای کرونا برای تولید

نشســت اخیر شــورای گفت وگوی لرستان، به 
بررســی تبعات اقتصــادی کرونــا و راهکارهای 
جبــران آن اختصاص داشــت. در این نشســت 
ایران  اتــاق  حســین ســاح ورزی، نایب رئیس 
مهم ترین مشــکات بخش خصوصــی در دوره 
کرونا را برگشــت خوردن چک هــا، تعدیل نیرو، 
تعویق اقســاط بانکی، کاهش فروش و صادرات و 
کمبود و گرانی مواد اولیه و الزام پرداخت مالیات 

عنوان کرد. 
نائــب رئیس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی ایران گفت: با توجه به محدودیت هایی 
که با شــیوع ویروس کرونا در کشــور به وجود 
آمد، بخش زیــادی از فعاالن اقتصادی کشــور 
با مشــکات عدیده ای روبرو شــدند؛ ازاین رو در 
راستای شناســایی مشکات بنگاه های اقتصادی 
در سطح کشــور ســامانه پایش کسب وکارهای 
آســیب دیده از کرونا راه اندازی شد تا واحدهای 
زیان دیــده از این ویروس شناســایی و با پایش 
اطاعــات، تصمیم گیری الزم بــرای آنها در نظر 

گرفته شود.
حسین ساح ورزی در نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان لرستان افزود: اتاق 
لرســتان برای شناسایی واحدهای آسیب دیده از 
کووید ۱۹ به صورت میدانی با طرح ۴۰ پرسش از 
۲۴۲ بنگاه اقتصادی فعال، نســبت به جمع آوری 
اطاعات و بررسی مشکات پیش آمده برای آنها 
اقدام کرده اســت که نشان می دهد کسب وکارها 

در دوره کرونا با چه مشکاتی روبرو شده اند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
خرم آباد درباره نتایــج این گزارش، تصریح کرد: 
برگشــت خوردن چک ها، تعدیل نیــرو، تعویق 
اقساط بانکی، کاهش فروش و صادرات و کمبود 
و گرانی مــواد اولیــه و الزام پرداخــت مالیات 
از مهم تریــن مشــکاتی بود که بــا ورود کرونا 

دامن گیر بخش خصوصی شد. 
ساح ورزی افزود: در حال حاضر دولت بسته های 
اقتصــادی زیان دیده  بنگاه های  بــرای  حمایتی 
از کرونا در نظر گرفته اســت کــه انتظار داریم 
ســازوکار اجرایی آنها در لرستان به خوبی انجام 

شود.
او تصریــح کرد: دولت برای ۱۸ رســته شــغلی 
مســاعدت هایی در حوزه هــای تأمین اجتماعی، 
بانک ها، امور مالیاتی در نظر گرفته و نیاز اســت 
این مصوبات و بخش نامه های آنها برای کمک به 

بنگاه های اقتصادی استان به خوبی اجرا شود.
با  مقابله  لرســتان در  اتاق  عملکرد خوب 

کرونا
استاندار لرســتان با اشــاره به تبعات اقتصادی 
و اجتماعــی کرونا، عملکــرد بخش خصوصی و 
اعضای اتاق خرم آباد ایــن مجموعه را در زمینه 

مقابله با کرونا مثبت ارزیابی کرد.
سیدموســی خادمی در این جلسه که به صورت 
ویدئوکنفرانــس برگزار شــد، در خصوص نقش 
اتــاق خرم آباد در ایام کرونا گفت: کمک رســانی 
و تهیه تجهیزات پزشــکی و امکانات و ملزومات 
موردنیاز در روزهای سخت برای کنترل بیماری 
در استان لرســتان و تهیه مواد ضدعفونی کننده 
شامل الکل و ژل و حل مشکل ماسک در استان 
کار ارزشــمندی بود که از طــرف اتاق بازرگانی 

انجام شد.
به عقیده خادمی، کمک های اتاق خرم آباد باعث 
شــد استان لرستان در مواجهه با کرونا در قیاس 

با استان های دیگر به خوبی عمل کند.
او افــزود: همکاری اصناف نیــز در بحران کرونا 
قابل تحسین بود به گونه ای که اصناف برای حفظ 
ســامتی مردم از سود و منفعت خود گذشتند و 
بــا همکاری الزم و تعطیلی بــازار در ایام پایانی 
ســال، کمک مؤثری در کنترل بیماری داشتند 

که جای تقدیر دارد.
به گفته خادمی، اتاق لرستان با آنکه خود متضرر 
از جریان کرونا شــده بود به کمک مردم آمد که 

جای تقدیر و تشکر دارد.
اســتاندار لرســتان با اشــاره به اهمیت جبران 
خســارت های ناشــی از کرونا گفت: الزم است 
حداکثر بهره را از تســهیات دولتی برده و سهم 
اســتان را در کمک های دولتی باال برد و به این 
منظور الزم اســت اطاع رســانی مناسب در این 
زمینه انجام شود تا مثًا کشاورز یا صنعتگری از 

این امتیازات و تسهیات بی بهره نماند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان لرستان 
گفت: در راســتای تحقق شــعار »جهش تولید« و 
در راســتای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات فرهنگی 
و هنری، برای سال جاری میزبانی از ۱۸ جشنواره 
و همایش ملی و منطقه ای را به وزرات پیشــنهاد 

کرده ایم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی استان لرستان، احمد حسین فتایی با اعام 
این خبر، گفت: در آخرین جلســه شورای طرح و 
برنامه ایــن اداره کل، مقدمات الزم جهت میزبانی 
۱۸ جشنواره و همایش ملی و منطقه ای در حوزه 
های فرهنگی و هنری پیش بینی شد که در صورت 
موافقت وزارت و انعقاد تفاهمنامه های الزم اجرایی 

می شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی لرستان تصریح 
کرد: بر همین اســاس در بخش هنــری برگزاری 
ســه جشــنواره ملی کمانچه نوازان، سرنا نوازان و 
موســیقی قوم لر، جشــنواره ملی سرزمین شقایق 
ها در حوزه ســینمایی، جشنواره ملی خوشنویسی 
خلوت گزیده، جشنواره ملی آواها و نواهای زیارتی 
رضوی و جشــنواره های منطقــه ای فیلم کوتاه و 
هنرهای تجسمی مهمترین اولویت های ما خواهند 

بود.
وی ادامــه داد: در بخــش فرهنگی نیــز عاوه بر 
برگــزاری چهاردهمین نمایشــگاه بــزرگ کتاب 
استان با حضور ناشران شاخص کشوری و استانی، 
برگزاری همایش » اســطوره از افسانه تا حقیقت« 
با هدف بررســی اندیشــه های حضرت امام)ره(در 

حــوزه تولیدات فرهنگی وهنری با گســتره ملی و 
همچنین میزبانــی از جشــنواره مطبوعات غرب 
کشور، جشنواره اشعار و دلنوشته هایی با محوریت 
مدافعان ســامت با عنوان« جان من ایران من«، 
همایــش نقش فرهنگ و هنر در مبلمان شــهری، 
همایش » ققنوس در آتش« گرامیداشــت سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی، همایش فرهنگ رضوی 
در آثار مکتوب اقوام غرب کشور، جشنواره تولیدات 
صنعت چاپ، همایش »بررسی اشتراکات فرهنگی 
اقوام زاگرس نشین« و همایش » تولیدات کانونهای 
آگهی و تبلیغات غرب کشــور« با گسترده منطقه 
ای را به معاونت فرهنگی وزارت پیشنهاد داده ایم.  
 فتایی در پایان خاطر نشــان با تاکید بر این نکته 
که »عدالت را در توزیع میزبانی رویدادهای مختلف 
در بین شهرستانهای استان، رعایت خواهیم کرد«  
ابراز داشــت: در بخش اســتانی نیز در سال جاری 
رویدادهایی همچون انتخاب کتاب سال، جشنواره 
اســتانی تئاتر، کنگره شــعر شناســی لرســتان و 
همایش »بررســی نقش فرهنگ علوی در ادبیات 

بومی« برگزار می شود.

مدیرعامل جمعیت هال احمر لرســتان گفت: 
پنجمیــن دوره انتخابــات مجامــع جمعیــت 
هال احمر در ۹ شعبه در سراسر لرستان برگزار 

شد.
صــارم رضایــی در جمــع خبرنــگاران گفت: 
انتخابات مجامع جمعیت هال احمر لرســتان 
۲۳ خردادمــاه ۹۹ از ســاعت ۹ صبح در تمامی 
۹ شعبه استان آغاز شد و افراد واجد الشرایط به 

نامزدهای منتخب خود رأی دادند.
وی افــزود: اعضای داوطلب با حضور پرشــور و 
به موقع خــود نقش پررنگی از خود در برگزاری 

انتخابات نشان می دهند.

مدیرعامل جمعیت هال احمر لرســتان تصریح 
کــرد: در ایــن دوره مجامع شهرســتانی برای 
انتخاب اعضای شــورای اجرایی و بازرسی با هم 

به رقابت می پردازند.
رضایــی گفــت: انتخابــات بــا رعایــت کامل 
پروتکل های بهداشــتی با اســتفاده از وسایل و 
تجهیزات، رعایــت فاصله گذاری اجتماعی برای 

مبارزه با شیوع ویروس کرونا برگزار شد.
وی از جوانان، امدادگــران و داوطلبان جمعیت 
هــال احمر اســتان کــه جمعیت را تشــکیل 
می دهند و در تمام لحظــات همراه و یار و یاور 

هال احمر هستند تقدیر و تشکر کرد.

و  پژوهش  معاونان  اجاس  سومین  و  پنجاه 
فناوری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 

به صورت مجازی، برگزار شد. 
اجاس  سومین  و  پنجاه  ماه،  اردیبهشت   ۳۱
مراکز  و  ها  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاونان 
عبدالرضا  دکتر  حضور  با  کشور  عالی  آموزش 
باقری، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
و دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری 

وزیر علوم برگزار شد. 
فناوری  و  پژوهش  معاون  فیضیان،  دکتر محمد 
و  پژوهش  معاونان  دبیر  و  لرستان  دانشگاه 
نیز  کشور  پنج  منطقه  های  دانشگاه  فناوری 
فناوری  و  پژوهش  معاونان  نماینده  عنوان  به 
پنج  منطقه  عالی  آموزش  مراکز  و  ها  دانشگاه 
دیدگاه  و  مجازی شرکت  نشست  این  در  کشور 

ها و نقطه نظرات خود را بیان کرد. 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  مقام  قائم  باقری،  دکتر 
دانشگاه  که  موضوع سخن گفت  این  از  فناوری 
از پیش در مسیر جامعه  بیش  باید  های کشور 

محوری و کارآفرینی باشند. 
بیشتر  هرچه  تجهیز  و  تقویت  بر  باقری  دکتر 
آزمایشگاه های دانشگاه های کشور تأکید کرد. 

باید  شود  می  که  جایی  گفت:»تا  باقری  دکتر 
سوی  به  را  دانشجویی  مختلف  های  نامه  پایان 
پایان نامه های تقاضامحور و جامعه محور سوق 

داده و کیفیت پایان نامه ها را ارتقاء داد«. 
فیضیان،  محمد  دکتر  مجازی،  نشست  این  در 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان و دبیر 
معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه های منطقه 
نقطه  ذیل،  موضوعات  درباره  نیز  کشور  پنج 
و  پژوهش  معاونان  نماینده  عنوان  به  را  نظرات 
فناوری دانشگاه های منطقه پنج کشور، مطرح 

کرد: 
*روزآمدسازی پرتال نشریات علمی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری. 

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  میان  هماهنگی 
فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسام در 

اعتبارسنجی مجات. 
خدمات  دهنده  ارائه  های  شرکت  بر  *نظارت 
و  پژوهشی  مراکز  و  ها  دانشگاه  به  افزاری  نرم 

آموزشی. 
موازی  فناورانه  های  فعالیت  انجام  از  *ممانعت 
بین دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و بنیاد 

نخبگان. 
تخصیص بودجه برای انجام پروژه های ملی در 

منطقه پنج کشور. 
*راه اندازی آزمایشگاه مرکزی محاسبات سنگین 

درغرب و جنوب غربی کشور. 
برگزار  لرستان  دانشگاه  ممیزه  هیئت  *نشست 

شد/ اسامی ارتقاءیافتگان 
ممیزه  هیئت  چهارم  دور  از  نشست  *دومین 

دانشگاه لرستان، برگزار شد. 
ممیزه  هیئت  چهارم  دور  از  نشست  *دومین 
دانشگاه لرستان به ریاست دکتر خسرو عزیزی، 
رئیس دانشگاه لرستان و با حضور اعضاء در سالن 
جلسات شهید میربهرسی دانشگاه لرستان برگزار 

شد. 
)نام  الفبا  ترتیب حروف  به  ارتقاءیافتگان  اسامی 

خانوادگی(:
آموزشی  )گروه  احمدی خلجی  احمد  دکتر  ۱ـ 

زمین شناسی( به رتبه دانشیاری ارتقاء یافت. 
۲ـ  دکتر علی بهاری )گروه آموزشی فیزیک( به 

رتبه استادی ارتقاء یافت.
آموزشی  )گروه  نصراصفهانی  مریم  دکتر  ۳ـ 

زیست شناسی( به رتبه دانشیاری ارتقاء یافت. 
علوم  آموزشی  )گروه  نیک پی  ایرج  دکتر  ۴ـ 

تربیتی( به رتبه دانشیاری ارتقاء یافت. 
آموزشی  )گروه  یاراحمدی  مجید  دکتر  5ـ 

ریاضی( به رتبه دانشیاری ارتقاء یافت. 

با  مشترک  درجلسه  لرستان  بنیادمسکن  مدیرکل 
۱۴۷میلیارد  ازصرف  کوهدشت  شهرستان  فرماندار 
در  روستایی  تسهیات مسکن  و  اعتبارعمرانی  تومان 

کوهدشت خبرداد.
از ۱۷ هزار  بیش  به سکونت  اشاره  با  مسعود رضایی 
مقاوم  بر  کوهدشت،  درشهرستان  روستایی  خانوار 
هادی  طرح  دقیق  اجرای  و  روستایی  مسکن  سازی 

دراین شهرستان تاکید کرد.
اینکه  بابیان  لرستان  بنیادمسکن  مدیرکل 
شهرستان  روستایی  مسکن  ۴۷درصدواحدهای 
عملیات  اظهارداشت:  شده  سازی  مقاوم  کوهدشت 
بازسازی ۶هزارو۹۰۰واحدمسکن روستایی  و  بهسازی 

دراین شهرستان اجرایی شده است.
درقالب  ۱۴۷میلیاردتومان  کرد:  تصریح  رضایی 
و  بهسازی  تسهیات  و  روستایی  عمران  اعتبارات 
کوهدشت  شهرستان  در  روستایی  مسکن  بازسازی 
هزینه شده است. مدیرکل بنیادمسکن لرستان بااشاره  
شهرستان  ۷۸روستای  در  هادی  طرح  اجرای  به 
کوهدشت گفت: بیش از۳۸میلیاردتومان اعتباردرقالب  
هیدرولیکی،  مقاطع  معابرروستایی،اجرای  بهسازی 

پیاده روسازی و آسفالت معابرهزینه شده است.
*پیشرفت 90درصدی بازسازی مناطق سیل زده 

درلرستان

 مدیرکل بنیاد مسکن لرستان درجلسه ستادهماهنگی 
ازپیشرفت  استان  زده  سیل  مناطق  بازسازی 
درلرستان  احداثی  واحدهای  بازسازی  ۹۰درصدی 

خبرداد.
مسعودرضایی دراین جلسه که بصورت ویدئوکنفرانس 
اسامی  انقاب  بنیادمسکن  رئیس  تابش  باحضور  و 
تعمیرواحدهای  عملیات  اتمام  به  بااشاره  برگزارشد، 
کرد:عملیات  تصریح  درلرستان  ازسیل  دیده  آسیب 
اتمام  اخیربه  ازسیل  دیده  تعمیر۲۰هزارواحدآسیب 
ازپرداخت تسهیات  اعم  مالی  تعهدات  وکلیه  رسیده 

و کمک های باعوض اجرایی شده است.
تاکنون  اینکه  بابیان  لرستان  بنیادمسکن  مدیرکل 
بیش ازیکهزارو ۳5۸میلیاردتومان درقالب تسهیات و 
کمک باعوض به سیل زدگان لرستانی پرداخت شده 
است افزود:۹۹۳میلیاردتومان درقالب تسهیات بانکی 
آسیب  مردم  به  باعوض  کمک  و۳۶5میلیاردتومان 

دیده ازسیل درلرستان پرداخت شده است.
واحدهای  ۹۰درصدی  پیشرفت  به  بااشاره  رضایی 
کمک  گفت:با  لرستان  زده  سیل  درمناطق  احداثی 
ومشارکت مردم وتاش و همت همکاران  بنیادمسکن 
انقاب اسامی ، واحدهای باقیمانده بزودی تکمیل و 
به مردم سیل زده استان لرستان تحویل داده می شود.

رزمایش کمک مومنانه آستان قدس رضوی به نیابت از 
شهدای لرستان برگزار و در این رزمایش ۶۲۰۰ بسته 

غذایی بین نیازمندان توزیع می شود.
حجت االســام والمسلمین قاســم متقی نیا مسئول 
دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در لرســتان در 
این رزمایش اظهار داشــت: پس از دستور مقام معظم 
رهبری رزمایش مواسات و کمک همدالنه توسط آحاد 

امت روزه دار سراسر کشور آغاز شد.
وی افــزود: انقاب اســامی که بر تارک این کشــور 
می درخشــد متعلق به وجــود امام رضا)ع( اســت و 
امروز نیز خادمیاران امام رضا)ع( در اســتان لرستان ۶ 
هزار و ۲۰۰ بســته غذایی را به نیابت شهدایی استان 
لرستان که برگرفته از مکتب امام رضا)ع( هستند بین 

نیازمندان استان توزیع خواهند کرد.
مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در لرستان 
عنوان کرد: خادمیاران آستان قدس در استان لرستان 
از ابتدای شیوع کرونا با حضور در بیمارستان های محل 
بســتری بیماران کرونا جهت تشکر و قدردانی حضور 

پیدا کردند و در نیمه اول ماه رمضان پنج هزار بســته 
غذایی بین نیازمندان توریع شــد و امروز نیز به نیابت 
شش هزار و ۲۰۰ شــهید لرستانی شش هزار و ۲۰۰ 
بسته غذایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( 
توزیع خواهد شــد و همچنین طی دو روز آینده پنج 

هزار بسته دیگر بین نیازمندان توزیع می شود.
جاسم محمدی فارسانی مدیرکل کمیته امداد لرستان 
نیز در این مراسم بیان کرد: کمیته امداد جهت کمک 
بــه نیازمندان با توجه به بیانــات مقام معظم رهبری 
مبنــی بر رزمایش همدلی و کمک مومنانه قبل از ماه 
مبارک رمضان در شــرایط حاکــم کرونا در دو بخش 
ورود پیــدا کرد و تا امــروز در بخش اول بالغ بر ۱5۷ 
پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع شــده است که 

این نیازمندان مددجویای کمیته امداد نیستند.
وی گفــت: تا کنون دو هزارو 5۰۰ بســته غذایی بین 
مددجویان کمیته امداد توزیع شــده و همچنین طی 
رزمایش همدلی شــش هزار و ۲۰۰ بسته با همکاری 
آستان قدس رضوی بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

جهش تولید در فعالیت های فرهنگی و هنری؛
پیش بینی اجرای هجده رویداد ملی و منطقه ای به میزبانی لرستان در سال ۹۹

مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان خبر داد:

برگزاری انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر در ۹ شعبه لرستان
اجالس مجازی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی کشور

رزمایش کمک مومنانه به نیابت از شهدای لرستان برگزار شد 

توزیع ۶2۰۰بسته غذایی بین نیازمندان لرستـان
خبر...

سه شنبه27 خرداد 1399 //16 ژوئن2020// 24 شوال/ شماره 58

گزارش

مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان:
پارک بانوان در منطقه »گلدشت« 

خرم آباد احداث می شود  
ــه  ــور در جلس ــز پ ــد پروی ناهی
ــون  ــر پیرام ــادل نظ ــث و تب بح
در  بانــوان  پــارک  احــداث 
ــر  ــا مدی ــت« ب ــه »گلدش منطق
اســتانداری،  حراســت  کل 
عضــو شــورای شــهر و شــهردار 
منطقــه  گفــت:  آبــاد،  خــرم 
»گلدشــت« بیشــترین آمــار جمعیتــی زنــان شــهر خــرم 
ــه  ــن منطق ــوان در ای ــارک بان ــداث پ ــاد را دارد و اح آب
ــان  ــرای زن ــت ب ــض مثب ــر و تبعی ــکار ناپذی ــی ان ضرورت
ــع  ــت در توزی ــه عدال ــه ب ــرد: توج ــد ک ــت. وی تاکی اس
امکانــات و خدمــات رفاهــی حــق شــهروندی زنــان 
ــه  ــر ب ــهری کمت ــای ش ــزی ه ــه ری ــا در برنام ــت ام اس
ــت  ــود عدال ــاش ش ــد ت ــذا بای ــده اســت ل ــه ش آن توج
جنســیتی در توزیــع امکانــات بــر مبنــای منطقــه 
گرایــی، محلــه محــوری، بافــت فرهنگــی جمعیــت 
و تنــوع نیازمندی هــای جامعــه هــدف هــر منطقــه 
ــهر  ــز ش ــات در مرک ــز خدم ــا از تمرک ــرد ت ــورت پذی ص
و مناطــق برخــوردار جلوگیــری شــود و نشــاط اجتماعــی 
بــه تمــام مناطــق تســری یابــد. مدیــر کل امــور بانــوان و 
خانــواده اســتانداری لرســتان گفــت: در طراحــی و احداث 
ــن  ــازی و تأمی ــا س ــر فض ــاوه ب ــوان ع ــای بان پارک ه
ــن  ــنی، مهم تری ــای س ــا گروه ه ــب ب ــزات متناس تجهی
ــا  ــان اســت ت ــرای زن موضــوع ایجــاد احســاس امنیــت ب
آنهــا بتواننــد بــا آرامــش خاطــر و بــدون دغدغــه فکــری 
ــزود:  ــور، اف ــز پ ــد. پروی ــه فعالیت هــای ورزشــی بپردازن ب
ــه  ــارک و نقش ــل پ ــی مح ــه جانمای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــام  ــهرداری انج ــهر و ش ــورای ش ــط ش ــاخت آن توس س
ــن موضــوع  ــر ای شــده اســت و اســتاندار لرســتان هــم ب
تاکیــد دارنــد امیدواریــم بــه زودی شــاهد افتتــاح پــارک 

ــیم. ــت« باش ــه »گلدش ــوان در منطق بان

واحدهای تولید مصالح ساختمانی فاقد 
پروانه استاندارد تعطیل می شوند  

اشــاره  بــا  قنبریــان  مرضیــه 
شــورای  جلســه  برگــزاری  بــه 
اســتاندارد لرســتان اظهــار داشــت: 
در ایــن جلســه مقــرر شــد در 
ســاختمانی  مصالــح  خصــوص 
ــد می شــود و  ــتان تولی ــه در اس ک
فاقــد پروانــه اســتاندارد اســت توســط ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه اقــدام 
ــوند. ــل ش ــل و تعطی ــور باط ــای مذک ــوز واحده و مج

ــوص  ــد در خص ــرر ش ــن مق ــرد: همچنی ــح ک وی تصری
ــاری  ــتاندارد اجب ــمول اس ــه مش ــدی ک ــای تولی واحده
هســتند، مدیــر واحــد قبــل از زمــان صــدور پروانــه بهــره 
بــرداری نســبت بــه اخــذ مجــوز اســتاندارد اقــدام کــرده 
و ســپس پروانــه بهــره بــرداری واحــد از ســوی ســازمان 

صنعــت، معــدن و تجــارت صــادر شــود.
ــا بیــان اینکــه  مدیــرکل اســتاندارد لرســتان همچنیــن ب
ــه ویــژه در ســاختمان های  مــواردی مشــاهده می شــود ب
ــتاندارد  ــورت غیراس ــه ص ــزی ب ــن ری ــه بت ــخصی ک ش
انجــام می شــود، یــادآور شــد: در ایــن رابطــه مقــرر شــد 
موضــوع در قالــب یــک کمیتــه بــه صــورت ویــژه بررســی 

و چــاره اندیشــی شــود.

صادرات 3 میلیون و ۸۰۰ هزار دالر دارو توسط 
واحدهای تولیدی لرستان  

ــت،  ــازمان صنع ــس س رئی
معــدن و تجــارت لرســتان 
میلیــون   ۳ صــادرات  از 
دارو  دالر  هــزار   ۸۰۰ و 
واحدهــای  توســط 
ــتان در  ــن اس ــدی ای تولی
ــر داد.  ــته خب ــال گذش س
بــه گــزارش عصــر صنعــت، محمدرضــا صفــی خانــی در 
جمــع خبرنــگاران بیــان کــرد: در لرســتان 5۰۰ قلــم دارو 
تولیــد شــده کــه حــدود ۳۰ درصــد از تولیــدات دارویــی 

ــود. ــی ش ــامل م ــور را ش کش
وی ادامــه داد: ایــن داروهــا در حــوزه داروهــای انســانی، 
ــه  ــرایطی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــوده و ب ــی ب ــی  و گیاه دام
در اســتان بوجــود آمــد بــا تــاش صنعتگــران و ســرمایه 
ــا پاســان ســال ۲ واحــد دارویــی  گــذاران امســال نیــز ت
ــانی  ــای انس ــوزه داروه ــا در ح ــای م ــه واحده ــر ب دیگ
اضافــه خواهــد شــد و ایــن ظرفیــت افزایــش پیــدا کــرده 

و زمینــه جهــش تولیــد بوجــود خواهــد آمــد.
ــتان  ــارت لرس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــر  ــوان کــرد: خوشــبختانه در ســال گذشــته عــاوه ب عن
تامیــن نیــاز داخــل حــدود ۳ میلیــون و ۸۰۰ هــزار 
دالر دارو توســط واحدهــای تولیــدی لرســتان بــه ســایر 

ــت. ــده اس ــادر ش ــورها ص کش

طرح آجر به آجر در امر مدرسه سازی 
ادامه دارد  

اجــرای طــرح آجــر بــه آجــر و کمــک مشــارکت صنــوف 
مختلــف بعنــوان خیــر در امــر مقــدس مدرســه ســازی در 
ــه گــزارش عصــر صنعــت  اســتان لرســتان ادامــه دارد. ب
ــدارس  ــی اداره کل نوســازی م ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
لرســتان، در دیــدار آقایــان فاحپــور ذیحســاب اداره 
کل نوســازی مــدارس لرســتان،خرم آبــادی معاونــت 
مشــارکت هــای مردمــی و ناصــر کرمــی و مهنــدس 
رضاییــان بــا مدیــران کارخانــه صنعتــی پــاک فــن بخــار 
در اســتان همــدان از رونــد ســاخت تجهیــزات گرمایشــی 
ــاوه  ــدار ع ــن دی ــد. در ای ــد ش ــه بازدی ــن کارخان در ای
ــه  ــاز ب ــه آجــر و نی ــح و تشــریح طــرح آجــر ب ــر توضی ب
ــازی در  ــه س ــر مدرس ــف در ام ــاد مختل ــارکت آح مش
ایــن راســتا شــرکت صنعتــی پــاک فــن بخــار خواســتار 
همــکاری در جهــت رفــع محرومیــت و کمــک بــه 
ســاخت  در  اهدایــی  بصــورت  گرمایشــی  تجهیــزات 
مدرســه ســازی در اســتان لرســتان موافقــت کــرد. 
ــرای توســعه  ــه آجــر ب ــه ذکــر اســت،طرح آجــر ب الزم ب
مشــارکت همــه اقشــار مختلــف مــردم در مدرســه ســازی 
تدویــن شــده کــه در ایــن راســتا بــا جــذب هزینه هــای 
بســیار انــدک مردمــی، جهــش خوبــی در مدرسه ســازی 

ــد شــد. کشــور ایجــاد خواه

خبر...

۱4۷میلیاردتومان اعتبارعمرانی و تسهیالت مسکن روستایی سهم شهرستان کوهدشت



 عباس شرفی:
پیشرفت ۶۰ درصدی طرح آسفالت 

راه های روستایی لرستان
طــرح  اجــرای  راســتای  در  گفــت:  شــرفی  عبــاس 
ــت دار  ــای اولوی ــفالت راهه ــرای آس ــدام ب ــری اق سراس
روســتایی بــا عنــوان »ابــرار« طــی ســال گذشــته 
ــتان های  ــتایی در شهرس ــر راه روس ــفالت ۶۴ کیلومت آس
مختلــف اســتان در دســتور کار قــرار گرفــت کــه تاکنــون 

ــت. ــته اس ــی داش ــرفت فیزیک ــد پیش ۶۰ درص
ــر  ــرح ۸ کیلومت ــن ط ــب ای ــون در قال ــزود: تاکن وی، اف
ــت و در  ــیده اس ــام رس ــه اتم ــی ب ــتان چگن در شهرس
مابقــی پروژه هــا نیــز زیرســازی بــه طــور کامــل صــورت 
گرفتــه و آمــاده آســفالت هســتند کــه بــه زودی عملیاتــی 
ــوع ۶۴  ــال مجم ــان امس ــا پای ــم ت ــوند و امیدواری می ش

ــرداری برســد. ــه بهــره ب ــر ب کیلومت
ــتان،  ــاده ای لرس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــرح  ــب ط ــتایی در قال ــر راه روس ــرای ۱۱۸ کیلومت از اج
»جابــر« در آینــده نزدیــک خبــر داد و افــزود: در راســتای 
اجــرای طــرح سراســری جهــش آســفالت بــرای راههــای 
ــتان  ــتان لرس ــز در اس ــر« نی ــوان »جاب ــا عن ــتایی ب روس
ــورت  ــه در ص ــت ک ــده اس ــنهاد ش ــر پیش ۱۱۸ کیلومت
ــزی اســتان و اختصــاص  ــه ری ــب در شــورای برنام تصوی

ــد شــد. ــی خواه بودجــه الزم عملیات
آســفالت  و  بهســازی  طــرح  کــرد:  عنــوان  شــرفی، 
محورهــای گردشــگری نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه 
ــود. ــام می ش ــدی انج ــت بن ــاس اولوی ــر اس ــه ب ــت ک اس

بمناسبت چهل و پنجمین سالروز 
تاسیس نوسازی مدارس صورت 

گرفت؛
کلنگ زنی سه باب مدرسه 

در کوهدشـت

بمناســبت چهل و پنجمین ســالروز تاســیس 
نوسازی مدارس،کلنگ دو  مدرسه ۶ کاسه و یک 
مدرسه ۳ کاسه با اعتبار کلی  ۶ میلیارد و 5۰۰ 
میلیون تومان و با زیربنای آموزشــی یک هزار و 
۲۰۰ متر مربع  با هدف ایجاد عدالت آموزشی در 

شهرستان کوهدشت به زمین زده شد.
به گــزارش روابــط عمومی اداره کل نوســازی 
مدارس اســتان لرستان، با حضور حجت االسام 
والمســلمین طهماســبی امام جمعه کوهدشت، 
غفوری نژاد مدیر کل نوســازی مدارس اســتان، 
خرم آبادی معاونت مشارکتهای مردمی، نعمتی 
فرماندار، ســهرابیان معاون توســعه مدیریت و 
پشــتیبانی آموزش و پرورش لرستان و رفیعیان 
مدیــر آموزش و پرورش منطقــه، کلنگ ۳ باب 

مدرسه با ۱5 کاس درس به زمین زده شد. 
مهنــدس امیر غفوری نژاد در این مراســم بیان 
کرد: از تعداد ۳ باب مدرســه ای که امروز کلنگ 
آنها به زمین زده شــد ، یک مدرســه ۶ کاسه 
در روســتای قرعلیوند، یک مدرسه ۶ کاسه  در 
روستای ســعادت آباد ابوالوفا ، یکباب مدرسه ۳ 
کاسه در روســتای کبود ابوالوفا ساخته خواهد 
شــد که دو مدرسه نخســت با اعتبارات ملی و 
مدرسه ۳ کاســه توسط بنیاد برکت تقبل شده 

است.
مدیرکل نوســازی مدارس لرستان اظهار داشت: 
در حال حاظر ۱۰ پــروژه با ۲۷ کاس درس، با 
اعتبار ۱۴ میلیارد تومان در شهرستان کوهدشت 
در دســت اجرا اســت که از این میزان ۳ واحد 
آموزشی با ۱۲ کاس درس و با اعتبار ۳ میلیارد 
تومان توسط خیرین گرانقدر مدرسه ساز در حال 

ساخت می باشد.
وی در ادامه افزود: خیرین مدرسه ساز، دوشادوش 
دولت برای اعتای زیرساختهای آموزشی کشور 
در حال فعالیت هســتند و وجود این عزیزان از 
برکات نظام مقدس جمهوری اســامی اســت 
بــه نحویکه تا پیش از پیروزی انقاب اســامی، 
خیرین مدرســه ســاز بصورت معدود و انگشت 
شــمار بوده اند اما با پیروزی انقاب اسامی و با 
مجاهدتهای مرحوم دکتر حافظی، شاهد فعالیت 
این عزیزان بصورت کاما هدفمند بوده و هستیم.

وی در بحث اســتاندارد ســازی سیســتم های 
گرمایشی مدارس کوهدشت تصریح کرد: از سال 
۹۲ تا ۹۸ بیش از ۱۸۸ مدرســه با ۹۴۹ کاس 
درس و با اعتبار ۳ میلیارد تومان استاندارد شده 
اند که بیش از 5۰ درصد این امر تنها در ســال 

۹۸ صورت گرفته است.
در ادامه این مرا ســم حجت االسام طهماسبی 
امــام جمعــه شهرســتان کوهدشــت  ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره مهندس حیدری مدیر 
کل فقید نوسازی مدارس لرستان، اظهار داشت: 
توســعه هر کشور در گرو توســعه زیرساختهای 
آموزشی آن کشور اســت و از اصلی ترین کارها 
در بحث ســخت افزارهای آموزشی، توسعه ابنیه 
های آموزشی اســت، امیدواریم با وجود خیرین 
مدرسه ساز و جذب اعتبارات ملی توسط نوسازی 
مدارس و همچنین قاطعیــت تیم مدیریتی این 

دستگاه ، شاهد آماده سازی این مدارس باشیم.

 کرونا مهمان ناخوانده و شــومی که با آمدنش جهان را وارد 
یکی از مراحل ســخت دوران خود کرد؛ دورانی که قطعاً در 
تاریخ از آن یاد می شود و بعدها در کتاب ها از آن می نویسند.

به گزارش عصر صنعت؛روزهای پایانی هرسال برای بسیاری 
از کاسبان و صاحبان مشــاغل همه ساله روزهایی پررونق و 
پرفروش است و بسیاری از صنوف منتظرند اسفند فرا برسد 
تا کســادی بــازار در ماه های دیگر ســال در عرض یک ماه 
جبران شــود. در ایام انتهایی سال ۹۸ اما یک ویروس همه 
محاســبات را بر هم زد و شــیوع این بیماری سبب بیکاری 
بســیاری از کارگران و تعطیلی بســیاری از کسب وکارها و 

صنایع شد.
در لرســتان با شــیوع ویروس کرونا از اوایل اسفند ماه بازار 
فروش بســیاری از کســب و کارها ضعیــف و پایین آمدن 
عرضه و تقاضا در بازار باعث شــد تا بســیاری از محصوالت 
با کاهش میــزان فروش در بازار مواجه شــوند و در  نهایت 
خســارت هنگفتی به اصناف و البتــه  واحدهای صنعتی که 

بخش بزرگی از اقتصاد هستند، وارد شود. 
حدود سه ماه است که نام کروناویروس در دنیا و البته ایران 
نیز بر ســر زبان ها افتاده اســت؛ ویروســی که فعالیت اکثر 
صنایع را مختــل و اقتصاد دنیار را تحت تاثیر و در حقیقت 
فلج کرده است. گزارش زیر به بررسی چالش های صنایع در 
لرستان در دوران شیوع و همه گیری این ویروس منحوس و 

باهایی که بر سر این صنعت آورده است، می پردازد.

کاهش فروش صنایع با شوک اقتصادی ناشی از شیوع 
کرونا 

رازمیک مهرابیان، از فعاالن اقتصادی لرســتان با اشــاره به 
این موضع که کرونا باعث تعطیل شدن بسیاری از  کارخانه ها 
و واحدهای صنعتی و بنگاه های تولیدی در لرســتان شده، 
گفت: خسارات این تعطیلی را شاید نتوان  امروز برآورد کرد، 
اما چندماه دیگر مشــخص می شــود و در عین حال شوک 
اقتصادی شــیوع ویروس کرونا در روزهای  پایان سال قبل، 
منجر به کاهش فروش بســیاری از مشاغل و  کسب وکارهای 
مرتبط شد.  وی با بیان اینکه هر سال با فرارسیدن عید نوروز 
بیشتر واحدهای صنعتی به تعطیات نوروزی می روند، افزود: 
اما  امسال کرونا زمان تعطیلی این واحدها را طوالنی تر کرد و 

تولید برخی کارخانجات تاحدودی متوقف شد. 

یک ریال فروش نداشتیم
مهرابیان یادآور شد: واحد تولیدی من هنوز شروع به فعالیت 
نکرده اســت و در دو ماه گذسته یک ریال فروش  نداشتیم. 
 ایــن تولید کننده ادامه داد: تعدیل نیرو تا امروز نداشــتیم 
ولی تکلیفم مشخص نیست و یک نامه به اداره کار و وزارت 
 صنعت و معدن زده ام که  تکلیف ما را مشــخص کن که ما 

باید چیکار کنیم. 

مجبوریم کارگران را اخراج کنیم
این فعال اقتصادی گفــت: دولت هیچ کمکی به من تولیده 
کننــده نمی کند و من هم ۱۲۰ نیرو دارم و مجبورم در این 

 شرایط اخراجشان کنم تا به خانه برود.

افزایش قیمت مواد اولیه با بروز کرونا ویروس
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قیمت باالی 
مواد اولیه و قیمت گذاری های پایین، تصریح کرد:  در  حالی 
که پراید ۹۰ میلیون شده و شرکت من باید هنوز لنت ترمز 

را ۲۹ هزار تومن بفروشد. 

با کمبود نقدینگی مواجه ایم
مهرابیان ادامه داد: در این شــرایط برای ادامه کار با کمبود 
نقدینگی مواجه هســتیم. نیاز به تزریق تســهیات از سوی 
دولــت داریم و امیدواریم دولت حداقل این بار به بنگاه های 

اقتصادی کمک کند.

زیان 700 میلیاردی واحدهای صنعتی از کووید-19 
طبق گفته محمدرضا صفی خانی، رئیس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت لرســتان، واحدهــای صنعتی و صنفی این 
 اســتان زیان ۷۰۰ میلیارد تومانی از کرونــا دیده اند.  وی با 
اشــاره به اینکه ۶۴ هزار واحد صنفی و ۱۶۰۰ واحد صنعتی 
در استان وجود دارد، افزود: خسارت به واحدهای  صنعتی و 
صنفی استان بسیار باال بوده و این واحدها به شدت نیازمند 
کمک و حمایت های دولت هستند.  صفی خانی اضافه می کند: 
اکثر کسب و کارها با تعطیلی کارشان از کرونا آسیب دیدند 
و آنهایی که فروششــان  شــب عیدی بود، خسارت بیشتری 
داشــتند.  رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان 
ادامــه می دهد: چون در بازار تقاضــا برای خرید محصوالت 
واحدهــای  تجاری کم بــود و از طرفــی واحدهای تولیدی 
تعطیل شــدند، خسارات زیادی را داشتیم و تنها واحدهایی 

که با  مایحتاج عمومی سروکار داشتند  خسارت ندیدند.  وی 
می افزاید: ما با بررسی و برآورد خسارات به واحدهای صنفی 
و صنعتی اســتان، انتظارات خود را در  قالب پیشنهادات به 

وزارت و دولت ارائه داده ایم. 

بخشــودگی های بانکی و مالیاتی اولین پیشنهاد به 
دولت بــرای حمایت از بنگاه های اقتصادی متضرر از 

کووید 19
صفی خانی با اشــاره به اهم انتظــارات واحدهای صنعتی و 
صنفــی از دولــت برای حمایــت از آنها، تصریــح می کند: 
 بخشــودگی های بانکی و مالیاتی اولین پیشــنهاد ماست. 
همچنین از تامین اجتماعی انتظار می رود در این شــرایط 
 بحران کمک حال واحدها شــود و لیســت بیمه را با تاخیر 
دریافت کند و نســبت به این موضوع ســخت گیری نداشته 
 باشد.  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان  یادآور 
شــد: برای رونق واحدهای صنفی و صنعتی، دوره پساکرونا 
 بســیار با اهمیت است چرا که در آن زمان مشخص می شود 
چقدر آســیب واقعی وارد شده و واحدهای تولیدی و  صنفی 
برای شــروع کار مجدد با مشکاتی بسیاری مواجه خواهند 

بود و نیاز به حمایت جدی دارند. 

لزوم تسهیل صادرات در پساکرونا
وی گفت:   باید شــرایط جدیدی بــرای رقابت این واحدها 
مخصوصــا در بازارهای خارجی به وجــود اوریم و از  دولت 
انتظار  می رود  که بحث   تسهیل   صادرات را برای واحدهایی 
که محصوالتشــان توانایی حضــور در بازار بیــن المللی و 

 خارجی دارند را در دوره پسا کرونا به  شکلی مهیا کند. 

نیاز واحدهای تولیدی به تزریق نقدینگی
صفی خانی افزود:  اعتقاد داریم که تســهیات بانکی و تزریق 
نقدینگی کمک شــایانی بــه واحدهای تولیــدی و صنفی 
 خســارت دیده از کرونا خواهد کرد و نیاز است دولت آنها را 
در این خصوص حمایت کند.  رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت لرستان می گوید:  همه واحدهای تولیدی و صنعتی 
با در نظر گرفتن  پروتکل های بهداشــتی که رعایت سامت 
کارگران واحدها و مشــتریان آنهــا و همچنین ایجاد فضای 
مناســب برای  فعالیت بوده، با در نظــر گرفتن همه ضوابط 
فعالیت خود را تقیربا از نیمه دوم اردیبهشــت ماه شــروع 

کرده اند. 

بازگشــت به کار  65 هزار واحد صنفی، ضروری و کم 
خطر با رعایت  دستورالعمل های ویژه

وی گفت: بر اســاس گام دوم مبارزه با بیماری کرونا، از ۶5 
هزار واحد صنفی، واحدهای ضــروری و کم خطر با رعایت 
 دســتورالعمل های ویژه مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود. 
 رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت لرســتان همچنین 
درباره شــروع فعالیت برخی از اصناف اظهار کرد: بر اساس 
 دستورالعمل وزارت بهداشت، فروشگاه های بزرگ زنجیره ای 
غیر خوراکی، پاســاژها، آرایشــگاه ها، ســالن های  زیبایی، 
آموزشــگاه های رانندگی، رســتوران ها و اغذیه فروشــی ها، 
طباخی ها، فست فودها، گرمابه، استخر و  سونا، نمایشگاه های 
اتومبیل و مراکز تجاری، مراکز تفریحی، باشگاههای ورزشی 
و بدنســازی، تاالرهای پذیرایی و  گردهمایی، قهوه خانه ها، 
چای خانه ها و کافی نت ها جز مشــاغل پرخطر محســوب 
می شــوند.  از زمانی که ویروس کرونا در ایران شــیوع پیدا 
کرد، به منظور پیشــگیری از گســترش بیشتر این بیماری، 
اجــرای طرح  فاصله گــذاری اجتماعی  در دســتور کار قرار 
گرفت. این موضوع با تعطیلی بسیاری از کسب وکارها همراه 
شد و  صاحبان مشاغل و کارگران روزمزد را با وقفه  درآمدی 
مواجه کرد. برآورد دقیقی از میزان خســارت های احتمالی 
وارده  بر کســب وکارها وجود ندارد امــا رئیس اتاق اصناف 
لرستان در گفت وگو با ایســنا می گوید: کرونا ویروس ۹5۰  
میلیارد تومان خســارت به  واحدهای صنفی این استان وارد 

کرده است. 

به واحدهای صنفی/  زیان 950 میلیارد تومانی کرونا 
کاالیی که سرمایه نشدند 

اســبکوه  ادامه می دهد: طبق برآوردهای ما از خوشــه های 
صنفی شامل خدمات تولیدی، فرش و صنایع  دستی، تحریر 
و چاپ، صنایع غذایی، تولید ملزومات و خدمات ساختمان، 
تولید کیف و کفش، صنایع نساجی و  پوشاک و سایر صنایع 
صنفــی )نظیر ســیم پیچی، آهنگری، تولید پمپ، ســوله، 
آلومینیوم، چوب بری و...(، کرونا  ویروس ۹5۰ میلیارد تومان 
خســارت به واحدهای صنفی لرســتان وارد کرده است که 
۳5۰ میلیارد تومان آن مربوط به  خســارت اصناف در مرکز 
استان است.  وی اضافه می کند: همزمان با اعام رسمی ورود 
کرونــا به کشــور و صدور  بخش نامه هــا در خصوص لزوم 

تعطیلی  اصناف، بافاصله اقدامت الزم اجرایی شد و لرستان 
رتبه یک را از نظر تعطیلی به هنگام اصناف کسب کرد. 

اگر دولت کمک نکنــد وضعیت اصناف، بغرنج تر می 
شود

رئیس اتاق اصناف لرســتان   با بیــان اینکه اصناف به دنبال 
شیوع ویروس کرونا وضعیت بسیار بدی پیدا کردند، تصریح 
 کرد: همه اصناف درگیر این قضیه شدند و اگر دولت کمک 
نکند وضعیت اصناف و اقتصاد تا دو سه ماه آینده بغرنج و  به 

شدت سخت تر خواهد شد. 
چک های اصناف با آمدن کرونا پاس نشد

وی یــادآور شــد: واحدهای صنفی معموال پایان هر ســال 
کســادی بازار کل ســال را جبران می کنند و سال گذشته 
نیز  بــا توجه به تورم و رکود حاکم بر بــازار انتظار می رفت 
که این واحدها در آخر ســال سود کنند ولی با ورود ویروس 
 کرونا و شیوع آن متاسفانه نه تنها آنها فروشی نداشتند بلکه 
چک هایشــان نیز پاس نشد و کاالیی فروش نرفت.  اسبکوه 
اضافه کرد: در این شرایط کاالی واحدهای صنفی خوابیدند 

و تبدیل به سرمایه نشدند. 

کمر اصناف با ظهور کرونا خم شد/ حمایت ها در  حد 
حرف باقی مانده

رئیس اتاق اصناف لرستان  خاطرنشان کرد: حقوق کارگران، 
بیمه، مالیات، اجاره مغازه و.... نیز بر مشــکات این  واحدها 
در شرایط شیوع کرونا ویروس اضافه شد و شرایط به گونه ای 
رقم خورد که اصناف کمرشــان خم شده و  نیازمند حمایت 
هستند.  وی گفت: در این میان می طلبد، کمک و یا وام برای 
احیای اصناف خســارت دیده از طــرف دولت درنظر گرفته 
شود.  اســبکوه اظهار کرد: برای کمک به رفع این مشکات 
دولت هرچــه زودتر کمک هایی را که بــرای اصناف درنظر 
گرفته  بــود پرداخت کند که از یک طــرف باید این مبالغ 
طوری پرداخت شود که اصناف با موانع بانک ها مواجه نشوند 
و از  طرف دیگر با توجه به آمار باالی خسارت های وارد شده، 
مبالغ پایین گره گشای کار آنها نیست و باید وام هایی در  حد 
رفع نیاز اصناف پرداخت شود؛ اما تاکنون وعده های دولتی 
در کمــک و یا وام به صنوف متضرر شــده از کرونا در  حد 
حرف باقی مانده اســت.  رئیس اتاق اصناف لرستان با تاکید 
بر اینکه واحدهای صنفــی در اوضاع بحرانی کرونا وضعیت 
اقتصادی مطلوبی  ندارند و ضررهای زیادی گریبان گیر آنها 
شده است،  افزود: بســیاری از واحد های صنفی با ضررهای 
جبران ناپذیری  از قبیل تعدیل نیرو مواجه هستند و به علت 
وضعیت نابسامان اقتصادی در بحران کرونا و احتمال ابتای 
نیروها به  ایــن ویروس خطرناک، موظف به آزاد ســازی و 
تعدیل نیروها شدند که در این بین تولیدی ها، کارگاه ها از 
جمله  کارگاه بســته بندی ماهی به علت مبتا شدن تعدادی 
از نیروها به کرونا، تعطیل شد.  وی با تاکید بر حمایت دولت 
از واحدهای صنفی آســیب دیده تصریح کــرد: اتحادیه ها و 
واحدهای صنفی که خســارت های زیادی را متحمل شدند 
باحمایت ها و تدابیر الزم از سوی دولت از قبیل اعطای وام، 
بیمه، تســهیات ارزان  قیمت و کمــک باعوض می توانند 
خســارت های خــود را جبران کنند؛ امــا تاکنون هیچ گونه 
حمایت نقدی مبنی بر  جبران خسارت های واحدهای صنفی 
از ســوی دولت صورت نگرفته و صنــوف مختلف روزانه با 
ضررهای زیادی  مواجه هستند.  اسبکوه با بیان اینکه بازاریان 
و تولیدکنندگان در تمامی شــرایط ســخت در کشور جزو 
خیرین و کمک کنندگان به  شــرایط نابسامان بوده اند و روا 
نیست در این زمان که نیاز به کمک دارند، یاریشان ندهیم، 
گفت: اقدامات اصناف  باعث شــده مشکات مالی و اقتصاید 

دولت ســبکتر شــود و انتظار داریم برای اولین بار دولت از 
بازاریان و واحدهای  صنفــی حمایت کند تا آنها هم بتوانند 

در این شرایط کمر راست کنند. 

احتمال از گردانه خارج شدن واحدهای صنفی
رئیس اتاق اصناف لرســتان  گفت: اگر ایــن روال ادامه یابد 
بســیاری از واحدهای صنفی از گردونه خارج می شــوند و 
 حمایت دولت موجب خواهد شد تا حدی این واحدها سرپا 
بمانند.  وی تاکید کرد: واحدهای صنفی به تسهیات ۴ تا ۸ 
درصدی با حداقل یک سال دوره تنفس نیاز دارند تا بتوانند 
روی  پا بایســتند.  در  دو  ماه   گذشته   بسیاری   از  مشاغل   مانند 
 مرغداری ها  که   ثمرۀ   آنها  نهایتا  دو  ماه   اســت، به   دلیل   شیوع  
 ویــروس   کرونا  تحت   تاثیر  قرار  گرفتنــد  و  صنعت   مرغداری  
 دچار  صدمات   جبران ناپذیری   شد.  معموال  پرورش   دهندگان  
 گوشــت   مرغ،    فعالیت   تولیدی   خود  را  بــه   گونه ای   تنظیم  
 می کنند  که   در  ایامی   که   تقاضا  باال  باشــد  بتوانند  محصوالت  
 خود  را  بفروشــند  به   همین   منظور  چند  هفته   مانده   به   عید،   
 محصوالت   گوشتی   بسیاری   از  مرغداران   آماده   عرضه   به   بازار 
 بود،  اما  متأســفانه   شــیوع   ویروس   کرونا،  همراه   با  تعطیلی  
 رستوران ها،  تاالرهای   عروســی،  کاهش   محسوس   سفرهای  
 تفریحی   و...  همگی   دست   به   دست   هم   دادند  تا  شاهد  کاهش  

 چشمگیر  تقاضا  در  بازار  مرغ   باشیم. 
خســارت  52  میلیــاردی   کرونا  بــه   زیربخش های  

 کشاورزی / نفس   صنعت   مرغداری   به   شماره   افتاد
عبدالرضا بازدار رئیس ســازمان جهاد کشاورزی لرستان  با 
بیان اینکه این میزان خســارت براساس بررسی کارشناسی 
معاونت هــا و مدیریت های تخصصی ســازمان بــرآورد و به 
صورت مجزا در زیر بخش های مختلف احصا و به مســئوالن 
استانی و وزارت جهاد کشاورزی اعام شده است، اظهار کرد: 
پیگیری های الزم برای تامین جبران خســارت و تخصیص 
منابع مالی موردنیاز حمایتی انجام شده است، می گوید: کل 
خســارت کرونا به زیر بخش کشاورزی لرستان 5۲ میلیارد 
تومان بــوده که حدود ۹۰ میلیارد تومان تســهیات  ارزان 
 قیمت را درخواســت دادیم و تاکنون هیــچ اقدامی در این 
خصوص از سوی دولت نشــده است.وی با بیان اینکه نفس 
صنعت مرغداری با شــیوع کرونا به شــماره افتاد، افزود: در 
دوران کرونا صنعت مرغداری دچار مشکات زیادی شده که 
تنها مختص به استان لرستان نیست و بسیاری از واحدهای 
تولید مرغ خســارات زیــادی دیدند.بازدار افــزود: در بحث 
مرغداری ها برای جلوگیری از ضرر و زیان،  شرکت پشتیبانی 
امــور دام اقدام به خرید مرغ مــازاد در بازار کرد که حدود 

۷۰۰ تن از تولیدات استان را  خریداری  کردند. 

کرونا به گلخانه های لرستان هم ضرر رساند
 رئیس   سازمان   جهاد  کشاورزی   لرستان   ادامه داد:  واحدهای 
مرغــداری و صنایع تبدیلی و آنهایی که گاو شــیر و تولید 
شیر داشــتند و واحدهای گلخانه ای آسیب زیادی از کرونا 
دیدند.  وی خاطرنشــان کرد: در نظــر بگیرید در ایامی که 
عید مصرف مرغ باال می رود تقاضای آنها پایین آمد و کاهش 
قیمت داشــتیم و تمام  واحدهای گلخانه ای نتوانســتند گل 
را بــه بازار عرضه کنند و اصا اجازه حمل نداشــتند.  بازدار 
بیان کرد: با شــیوع بیماری کرونا تمام مرغ ها در سالن های 
پــرورش مرغداری هــا ماندند زیــرا به علــت جلوگیری از 
همه گیر شــدن این بیماری رســتوران ها، تاالرها، مراسم و 
دیدوبازدیدها تعطیل شــدند؛ بنابرایــن مرغداران با کاهش 
مصرف از ســوی مصرف کننده مواجه شدند.رئیس   سازمان  
 جهاد  کشاورزی   لرســتان  افزود: متأسفانه مرغداران مجبور 
شــدند مرغ زنده ای را که هزینه پرورش آن باالی ۱۰ هزار 

تومان برای آن ها تمام شــده بود به قیمت 5۰۰۰ تا ۶۰۰۰ 
تومان بفروشند. البته ناگفته نماند که مرغ با این قیمت ذکر 
شده هم به فروش نمی رفت به طوری که مرغداران خودشان 
از کشتارگاه ها و سایر خریداران درخواست می کردند که پای 
خرید بیایند.وی افزود:  به جد مســئولین وزارتخانه، پیگیر 
مشــکات مرغداران در سطح کشــور و اجرایی شدن بسته 
حمایتی از هیئت دولت هستند که امیدواریم هر چه زودتر 

با موارد درخواستی موافقت شود.

لزوم بخشودگی    هزینه های   برق،    گاز  و  آب مرغداری 
و گلخانه ها

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی لرســتان، به بخشودگی 
هزینه هــای بــرق، گاز و آب واحدهــای تولیــدی به ویژه 
مرغداری ها اشــاره و بیان کرد: مشکات موجود در تأمین و 
توزیع نهاده های دامی که خاص استان لرستان نیست و کل 
صنعت مرغداری کشــور با آن درگیر است برطرف شود.وی 
اظهار کرد: برای جبران خسارت های ناشی از ویروس کرونا 
تســهیات در اختیار واحدهای مرغداری قــرار گیرد.بازدار 
به امهال وام های مرغداران خســارت دیده از شیوع ویروس 
کرونا اشاره کرد و گفت: امیدواریم در آینده نزدیک این امر 
برای مرغداران اجرایی شود.رئیس   سازمان   جهاد  کشاورزی  
 لرســتان افزود: تشکل ها باید بیش ازپیش برای ساماندهی و 

نجات صنعت مرغداری استان پای کار باشند

تعطیلی 400 واحد مرغداری
وی گفت: تمام واحدهای مرغداری ضرر دیدند و حدود 5۰۰ 
واحد مرغداری داریم که در آن مقطع بیش از ۴۰۰ مورد از 
آنها  برای تعطیات عید فعال شده بودند و بحث جوجه ریزی 
را انجــام داده بودنــد که باالخره در عیــد محصول خود را 

بفروشند  و درآمد کسب کنند. 
شــیوع کرونا به 60 هزار واحد اقتصادی لرســتان 

خسارت وارد کرد
اســد عبدالهی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
لرستان نیز با اشاره به خسارت کرونا بر واحدهای اقتصادی 
و تولیدی گفت:  علیرغم این که شــرایط ســختی بر کشور 
و اســتان از طریق تحریم و کرونا وجود دارد طی بررســی 
های صــورت گرفته کرونــا به ۶۰ هزار واحــد  اقتصادی و 
کســبه در استان لرســتان خســارت وارد کرده که بالغ بر 
۱5۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.  عبدالهی اظهار کرد: 
برخــی از واحدهای تولیدی در این شــرایط نیز به فعالیت 
خــود ادامه داده و برخی دیگــر از واحدهای تولیدی که در 
 طی ســال های گذشــته به دالیلی چرخه تولید آنها دچار 
مشکل شــده، با پیگیری های الزم یا افزایش ظرفیت پیدا 
کردند و یا اگر به تملک  بانک درآمده بودند بخشی از آنها به 
سرمایه گذار جدید واگذار شده است.  معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری لرســتان با تاکید بر احیای واحدهای 
راکد بیان کرد: نمایندگان و مسووالن استان پیگیر هستند 
 که واحدهــای تولیدی راکد به چرخه تولیــد بازگردند.   با  
 هماهنگی   دســتگاه  های   اجرایی،    وضعیت   اقتصادی   استان  
 را  ساماندهی   کنیموی  گفت:   با  توجه   به   شیوع   بیماری   کرونا 
 زیــان هایی   در  بخــش  های   مختلف،    صنعت،    کشــاورزی  
 و...  وارد  شــده   است   و  چون   مشــاغل   مختلف   زنجیر  وار  به  
 هم   وصل   هســتند،    رکود  و  زیان   متوجه   همه   خواهد  شــد. 
 عبدالهی افزود:  گرچه   ممکن   اســت   نتوانیم   مشکات   کان  
 کشــور  مثل   تحریم ها  و  صادرات   یا  واردات   را  کنترل   کنیم،   
 اما  می  توان   با  نظارت،    پیگیری   و  هماهنگی   دســتگاه  های  
 اجرایی،    وضعیت   اقتصادی   استان   را  ساماندهی   کرد  و  جلوی  
 ضــرر  و  زیان   فعلی   و  بحران   احتمالی   آینده   را  بگیریم.  معاون  
 اســتاندار  لرستان   از  دستگاه های   اجرایی   استان   خواست   که  
 به   این   منظور  پیشنهادات   خود  را  ارائه   دهند  چرا  که   بخشی  
 از  این   مشکات   در  داخل   استان   حل   می شود  و  بخشی   هم   با 

 مکاتبه   با  دفتر  رئیس   جمهور  پیگیری   خواهد  شد. 

لزوم ســاماندهی اوضاع اقتصادی استان با حداکثر 
بهره را از تسهیالت دولتی

سیدموســی خادمی، استاندار لرستان نیز با اشاره به اهمیت 
جبران خسارت های ناشی از کرونا گفت: الزم است حداکثر 
بهــره را از تســهیات دولتی برده و ســهم اســتان را در 
کمک های دولتی باال برد و به این منظور الزم اســت اطاع 
رسانی مناســب در این زمینه انجام شود تا مثًا کشاورز یا 
صنعتگری از این امتیازات و تســهیات بی بهره نماند.به هر 
روی آســیب های اقتصادی صاحبان بســیاری از مشاغل و 
تنگناهــای اقتصادی و بیکاری جمع زیادی از کارگران همه 
و همه خود ضرورت حمایت  از مشاغل و اصناف آسیب دیده 
از کرونا را دوچندان می کند و امید می رود در این شــرایط 
تدابیر و حمایتی چند برابر از ســابق از واحدهای تولیدی و 

بنگاه های اقتصادی به عمل آید. // ایسنا

شهردار خرم آباد در آیین کلنگ زنی پل ماسور 
پروژه   5۰ رساندن  برداری  بهره  به  و  افتتاح  از 
شهری تا پایان سال ۹۹ در مرکز استان خبرداد..

محمد شریفی مقدم اظهار کرد: اگر حوادث غیر 
مترقبه مانند زلزله، سیل و کرونا رخ ندهد این 
بهداری  پل  یعنی  آن  اولین  افتتاح  با  ها  پروژه 
در۱5 خرداد آغاز و تاپایان سال همه آنها افتتاح 

و به بهره برداری می رسند.
و  )رفت  کندرو  باند  احداث  زنی  کلنگ  آیین 
برگشت(  پل ماسور با حضور سید موسی خادمی 
استانداری،  عمرانی  معاون  امیری  استاندار، 
طوالبی فرماندار خرم آباد، سرهنگ میراحمدی 
اعضای  و  رییس  استان،  پلیس  رییس  جانشین 
امورشهری  مدیرکل  نژاد  فاح  شهر،  شورای 
آب  شرکت  سرپرست  نژاد  حسن  استانداری، 
منطقه  شهرداری  مدیر  فتوحی  ای،  منطقه 
و  تابعه  های  سازمان  عامل  مدیران  برخی   ،۳
مدیر  چگنی  افشین  اجرای  با  و  رسانه  اصحاب 
روابط عمومی شهرداری و تاوت آیاتی از کام 
اجراییات  مدیر  کاکی  ناصر  توسط  مجید  ا... 

شهرداری آغازشد. 
با  درسخنانی  آباد  خرم  شهردار  مراسم  این  در 

بیان اینکه  ازسال ۹۱ تا سال ۹۷ طی ۷ سال 
کل اعتبارات پروژه های عمرانی شهرداری خرم 
و  میلیارد  )هفت  تومان  میلیارد  حدود۸/۷  آباد 
۸۰۰میلیون تومان( بوده گفت: با توجه به سیل 
بوقوع  آباد  خرم  در  که   ۹۸ اسفند  و  فروردین 
عمرانی  های  پروژه  اعتبارات  محل  از  پیوست 
تومان  میلیارد   ۱۴۰ حدود   ۹۹ و   ۹۸ سالهای 
پروژه توسط شهرداری خرم آباد تعریف و قرارداد 
منعقد شدده که این حجم ریالی اعتبارات معادل 

۱۸ برابر اعتبارات ۷ سال گذشته است.
محمد شریفی مقدم در این مراسم با تسلیت ایام 
گرامیداشت  و  امام علی)ع(  انگیز شهادت  حزن 
روز جهانی ارتباطات،  مهمترین پروژه های این 
اهلل  آیت  اناری،  بهداری،  های  پل  را  پروژه   5۰
کمالوند، دیوارهای ساحلی خرمرود، پل ماسور، 

پادگان۰۷ و... برشمرد.
وی در خصوص پل ماسور تصریح کرد: از آنجا که 
پل ماسور در سیل سال گذشته و به خاطر جمع 
شدن آب در پشت  پل به خاطر کوچک بودن 
به شهروندان   آن، سیاب خساراتی  های  دهانه 
ابتدای  در  شد  گرفته  تصمیم  لذا  کرد  تحمیل 
ورودی شهر خرم اباد از سمت جنوب با احداث 

پل  دوطرف   ) برگشت  و  )رفت  کندرو  باندهای 
ماسور در فاز اول، این پل در فازدوم تخریب و 
پلی با ارتفاع بیشتر و دهانه های بزرگتر احداث 
شود تا از این پس سیاب به آسانی از آن عبور 

کند.
شهردار مرکز استان در ادامه افزود: ۱۹ میلیارد 
تومان اعتبار از ماده ۱۰ به فاز اول این پروژه که 
اختصاص  است  آن  پیمانکار  نصر  جهاد  شرکت 
داده شده تا پایان شهریور افتتاح که با احداث دو 
پل  باندهای کندرو)شمال و جنوب( پل ماسور 
ترافیکی  بار  زیر  که  آن  از  بعد  و  متصل  هم  به 

رفت، پل فعلی تخریب و احداث خواهد شد.
از آرزوهای  برآورده شان یکی  به  شریفی مقدم 
مردم خرم آباد که به دغدغه آنها تبدیل شده بود 
اشاره کرد و گفت: با رایزنی های شهرداری، شورا 
که  ارتش  رتبه  عالی  فرماندهان  با  استانداری  و 
باید از آنها تشکر کرد توافق اولیه  برای انتقال 
پادگان ۰۷ به خارج از شهر حاصل و نقشه در 
کمیسیون ماده 5 مصوب و جهت تایید نهایی به 
شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارسال 

شده است.
سهم  پیشنهادی  نقشه  در  کرد:  اظهار  وی 

شهرداری از قطعات مسکونی و تجاری مشخص 
فروش  محل  از  گردید  مصوب  و  مقرر  و  شده 
اگر  و  تعریض گردد  انقاب  این قطعات خیابان 
خیابان  تعریص  به  نسبت  ماند  باقی  اعتباری 

حافظ نیز اقدام شود.
شهردار خرم آباد به افتتاح فاز اول بازسازی نهر 
شهواء در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در  
جلسه ای با مدیر کل اوقاف و امور خیریه جهت 
تملک، زمین اوقاف توافقاتی حاصل شده تا ان 
ساماندهی  دوم   فاز  آن  تملک  از   پس  شاءاهلل 

سراب شهواء  به نحو مطلوب آغاز شود.

شهردار خرم آباد خبرداد:

افتتاح و بهره برداری از ۵۰ پروژه تا پایان سال۹۹
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صنعت لرستان و کرونا در جنگ برای بقا

مهلت 4 ماهه برای شناسایی خانه های خالی 
از سکنه در لرستان  

رضــا خالقــی بــا اشــاره 
تأمیــن مصالــح ســاختمانی 
در اســتان، اظهــار داشــت: 
ایجــاد  راســتای  در 
تولیــدی  واحدهــای 
نهاده هــای  و  مصالــح 
و  اســتان  در  ســاختمانی 
و  ســرمایه گذار  جــذب 
ــی  ــد فراخوان ــرر ش ــک مق ــهرهای کوچ ــعه ش ــز توس نی
ــه ظرفیت هــای  ــا توجــه ب ــب ســرمایه گذاران ب ــرای جل ب
ــز تســهیل شــود.وی،  مناطــق انجــام و صــدور مجــوز نی
ــروش و  ــد و ف ــت خری ــرل قیم ــتای کنت ــت: در راس گف
اجــاره بهــای مســکن پــس از نهایــی شــدن نرخ گــذاری، 
ــتان و  ــز لرس ــتان مرک ــتان و دادس ــی اس ــتگاه قضائ دس
ــر  ــان ب ــا خاطی ــا ب ــرل قیمت ه ــرای کنت ــتان ها ب شهرس
اســاس ضوابــط قانونــی برخــوردی قاطــع داشــته باشــد.

ــر  ــات ب ــن مالی ــرکل راه و شهرســازی لرســتان تعیی مدی
خانه هــای خالــی از ســکنه در شــهرهای اســتان را یکــی 
دیگــر از مصوبــات جلســه فــوق ذکــر کــرد و گفــت: بــر 
ــا  اســاس نظــرات اعضــای شــورای مســکن مقــرر شــد ب
همــکاری شــهرداری ها و واحدهــای خدمــات رســان 
ظــرف ۴ مــاه خانه هــای خالــی از ســکنه در اســتان 

شناســایی شــوند.

خبر...

یادداشت
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کریمی در ســتاد ســاماندهی جوانان استان که با 
محوریت ضــرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت 
جوانان  به صــورت ویدئو کنفرانس برگزارشــده 
بود،اظهــار کرد: اوقــات فراغت نقــش مهمی در  
هویت بخشــی به جوانان دارد و یــک موضوع پر 
اهمیت و ضروری  در کشــور است و در استان نیز 
باید به ســمتی برود که درتوجه به  اوقات فراغت 

جوانان هویت بخشی را مد نظر قرار دهیم.
 او بــا تاکید بر تاثیرگــذاری موضوع اوقات فراغت 
برروی زندگی نوجوانــان و جوانان  ، افزود: اوقات 
فراغت باعث  تخلیه کردن انرژی جوانان  می شود 
لذا برنامه ریزی ها در این خصوص باید به شــکل 
درستی  برای نسلی که آینده سازان کشور واستان 

هستندهدایت شوند.
تصریــح  لرســتان  وجوانــان  ورزش  مدیــرکل 
کرد:سیاست های ستاد ساماندهی جوانان و هدف 
گذاری  های در نظر گرفته شــده برمحور کاهش 
آســیب های اجتماعی درنظر گرفته شده بود ولی  
بحران شیوع کرونا باعث شد تا نتوانیم برنامه های 
مدنظرمان را طراحی کنیم ودر حال حاضر نیز این 
شرایط جدید باعث شده است تا  برنامه هایمان را 
برای اوقــات فراغت جوانان ازطریق فضای مجازی 

تدوین کنیم.
کریمی با اشــاره به لزوم همکاری دســتگاه های 
اجرایی واعضای ستاد ساماندهی جوانان ،یادآورشد:  
از دستگاه های عضو ستاد انتظار داریم تا شرایطی 
را فراهم کنند تا جوانان بخشــی از مخاطبین آنان 
بوده و بتوانند از ظرفیت فضای مجازی برای اوقات 

فراغت استفاده کنند. 
او گفت: در ســالهای گذشته  برنامه های مذهبی 
، ورزشــی ،علمی وهنری واجتماعــی و..با حضور 
فیزیکــی جوانــان برگزار می شــد ولــی بحران 
شــیوع  کرونا این شرایط را تغییر داده که در این 
راســتا ستاد ساماندهی جوانان اســتان  به عنوان 
زیرمجموعه معاونت جوانان برنامه هایی را در نظر 
گرفته است که راهگشای حل این مشکل  خواهد 

بود.
 به گفته کریمی جوانان می توانند با ارتباط برقرار 
کردن با  حوزه  معاونت جوانان اداره کل  ازطریق  
فضای مجــازی  فعالیت های مختلــف  فرهنگی 
،هنری و...از ساخت کلیپ ها گرفته تا دیگر فعالیت 

های اوقات فراغتی را داشته باشند.
 مدیرکل ورزش وجوانان لرســتان بــا بیان اینکه  
از دســتگاه های عضو ســتادتوقع داریم تا بتوانیم 
از فضای مجــازی مربوط به آنها اســتفاده کنیم، 
یادآورشــد: دســتگاه هــای اجرایــی باتوجه به 

تاثیرگذاری که دارند باید  فضا را به شکلی  فراهم 
کنند تا بخشی از آن مخاطبین جوانان باشند .

او تاکید کرد: صدا وســیمای مرکز استان زمانی را 
در اختیار حوزه جوانان وبرنامه های اوقات فراغت 
قرار دهند تا دســتگاه های عضو ستاد فعالیت ها و 
برنامه های خود را در این ســاعت تعیین شده در 

اختیار جوانان قرار دهند.
کریمی در پایان شناسایی تجلیل  از دستگاه های 
برترعضو ســتادکه در جهت اجــرای  برنامه های 
ســتاد ســاماندهی جوانان از جمله اوقات فراغت 
جوانان موفق عمل می کننــد را از دیگر اقدامات 

دستگاه ورزش وجوانان استان دانست. 
مدیرکل ورزش وجوانان لرستان با اشاره به توزیع 
5هزار بســته معیشــتی بین نیازمندان استان با 

برگزاری رزمایش همت جوانانه وکمک مومنانه 
اظهار کرد: به تعداد پنج هزار بسته معیشتی شامل 
اقامی مثل برنج،مرغ،روغــن و ... به خانواده های 
نیازمندی که از قبل مشخص شده بودند اهدا شد.

 او افــزود:  رزمایش  همت جوانانه وکمک مومنانه 
در لبیــک به فرمایشــات مقام معظــم رهبری  و 
براســاس رســالت ذاتی کــه در دســتگاه ورزش 

وجوانان وجودداردو سیاست های کلی که درسطح 
وزارت خانه برای ما تعیین شده است توسط جامعه 
ورزش اســتان برگزارشده اســت و در این راستا 
باهمکاری بســیج ورزشکاران وسایرنهادها توانسته 
ایم  5هزار بسته معیشتی را برای خانواده هایی که 

نیازمندبودندجمع آوری کنیم.
کریمــی با بیان اینکه این اتفــاق خوب  از طریق 
ســازمانهای مردم نهاد حــوزه جوانان هیئت های 
ورزشی وورزشکاران فعال انجام شده است ،تصریح 
کرد: این اقام با همکاری ورزشکاران که با روحیه  
پهلوانی و جوانمردی  پــای کار آمده بودند جمع 
آوری شــده اســت ؛همچنیــن  اســتقبال از این 
رزمایش بارقه امیدی را به وجود آورده اســت  که 
نشــان می دهد همه  مامردم  ازجمله ورزشکاران 

می توانیم در زمان سختی ها کنار هم باشیم.
مدیرکل ورزش وجوانان لرستان خاطر نشان کرد: 
افراد نیازمندبه وســیله بانک اطاعاتی  در مناطق 
حاشیه نشین و در ســطح شهرستان های استان 
شناســایی شــده اند و این اقام بیــن آنها توزیع 

خواهدشد.

بــا حضــور مســئوالن اســتانی و کشــوری 
آئیــن کلنگ زنــی پــروژه احــداث مجتمــع 

فروســیلیس بروجــرد برگــزار شــد.
ظرفیــت ســاالنه ایــن مجتمــع ۲5 هــزار تــن و 
ارزش کل ســرمایه گذاری آن ۳ هــزار و 5۰۰ 

میلیــارد ریــال اســت.
ایــن پــروژه در زمینــی بــه مســاحت ۷ هکتــار 
بروجــرد   ۲ شــماره  صنعتــی  شــهرک  در 
اجرایــی می شــود و میــزان اشــتغالزایی پــروژه 

ــت. ــر اس ــرداری ۲۱۰ نف ــان بهره ب در زم
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت خبــر 

داد:
احیــای مجــدد ۱4۰۰ واحــد تولیــدی 
راکــد در کشــور طــی ســال گذشــته

 بــه گــزارش عصــر صنعــت، محســن صالحــی 
نیــا در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: 
تولیــدی در شــهرک های  واحــد  ۴5 هــزار 
ــرداری  ــره ب ــه به ــور دارای پروان ــی کش صنعت

ــتند. هس
ــن تعــداد واحــد تولیــدی  ــه داد: از ای وی ادام
ــوده  ــت ب ــد فعالی ــد فاق ــزار و ۳۰۰ واح ۱۰ ه
و راکــد هســتند کــه بــه دالیــل مختلــف 
از جملــه نبــود بــازار فــروش، بدهی هــای 
ــردش  ــرمایه در گ ــود س ــده و نب ــته ش انباش

ــد. ــده ان ــال ش ــر فع غی
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اظهــار 
ــزی  ــه ری ــق برنام ــته طب ــال گذش ــت: س داش
انجــام شــده بازگشــت یــک هــزار و ۳۰۰ 
واحــد تولیــدی راکــد را بــه چرخــه تولیــد در 
ــا پایــان ســال  دســتور کار قــرار دادیــم کــه ت
توانســتیم بیــش از رقــم در نظــر گرفتــه شــده 
یعنــی یــک هــزار و ۴۰۰ واحــد تولیــدی غیــر 

ــا کنیــم. فعــال را مجــدد احی
ــک  ــز ی ــرای امســال نی ــزود: ب ــا اف صالحــی نی
هــزار و 5۰۰ واحــد تولیــدی را بــرای بازگشــت 
بــه چرخــه تولیــد مــد نظــر داریــم کــه از ایــن 
ــدی در  ــد تولی ــزار و ۲۰۰ واح ــک ه ــداد ی تع

ــرار دارد. ــی ق ــهرک های صنعت ش
ــا برنامــه  وی یــادآور شــد: تــاش داریــم تــا ب
ریــزی بتوانیــم واحدهــای تولیــدی غیــر فعــال 
را احیــا کنیــم و همچنیــن واحدهــای در حــال 
ســاخت را زودتــر بــه بهــره بــرداری برســانیم.

۶۸ درصــد واحدهــای مســتقر در شــهرک های 
صنعتــی کشــور فعــال هســتند

محســن صالحی نیــا  در مراســم کلنگ زنــی 
ــرد  ــی در بروج ــع صنعت ــک مجتم ــداث ی اح
بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون تعــداد ۸۴۰ 
شــهرک و ناحیــه صنعتــی در کشــور در حــال 

بهــره بــرداری اســت کــه ســهم لرســتان 
اظهــار  اســت،  درصــد   ۲ تعــداد  ایــن  از 
داشــت: قریــب بــه ۶۸ درصــد واحدهــا در 
ــتند  ــال هس ــور فع ــی کش ــهرک های صنعت ش
ــر  ــه پایین ت ــن زمین ــتان در ای ــهم لرس ــه س ک

ــت. ــوری اس ــط کش از متوس
وی، بــا اشــاره بــه افزایــش چنــد برابــری 
فعالیــت  منظــور  بــه  ســرمایه گذاری 
ــاد  ــه داد: ایج ــور ادام ــرمایه گذاران در کش س
هــدف  بــا  موجــود  واحدهــای  در  جهــش 
آن هــا  ظرفیــت  از  بیشــتر  بهره بــرداری 
در  کــه  واحدهایــی  در  تحــرک  ایجــاد  و 
ــه،  ــام پای ــن اق ــاختی، تأمی ــای زیرس بخش ه
از  می کننــد،  فعالیــت  نهایــی  و  واســطه ای 
اســت. پیــش رو  سیاســت های  مهمتریــن 

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: 
ــای  ــام کااله ــاندن واردات اق ــر رس ــه صف ب
ــد و  ــا تولی ــد ب ــت و بای ــروری اس ــی ض نهای
ــه  ــتگی ب ــود را از وابس ــادرات، خ ــعه ص توس

ــم. ــارج کنی ــت خ نف
صالحــی نیــا بــا اشــاره بــه سیاســت های 
در  تولیــد  و  پژوهــش  هــدف  بــا  پیــش رو 
کشــور افــزود: راه انــدازی واحدهــای راکــد 
و  توســعه  اولیــه،  مــواد  تأمیــن  تولیــدی، 
ــرای واحدهــای موجــود از  تأمیــن نقدینگــی ب

اســت. ایــن سیاســت ها  جملــه 
ــرا را  ــال اج ــای در ح ــدازی پروژه ه وی راه ان
از دیگــر سیاســت های اولویــت دار دانســت 
و تاکیــد کــرد: اجــرای طرح هــای توســعه، 
اجــرای پروژه هــای فنــاوری جدیــد و افزایــش 
اولویت هــای  دیگــر  از  پروژه هــا  ظرفیــت 

ــت. ــش رو اس پی
ــارت از  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــورد  ــه م ــاده اولی ــوان م ــه عن ــیلیس ب فروس
ــع  ــوالد و صنای ــن و ف ــع آه ــتفاده در صنای اس
افــزود:  و  کــرد  یــاد  متوســط  و  کوچــک 
لرســتان در حــوزه صنعــت و معــدن در حــال 
ــادی  ــای زی ــوز ظرفیت ه ــوده و هن ــعه ب توس

ــرداری دارد. ــره ب ــرای به ب

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه ساخت پل شهدای 
با حضور استاندار لرستان برگزار  دانش آموز بروجرد 
در  لرستان  استاندار  خادمی  موسی  سید  شد.دکتر 
این  اندرکاران  عملکرد دست  از  تقدیر  با  مراسم  این 
پروژه گفت: تاش همه حوزه ها منجر به بسته شدن 
پرونده پروژه پل شهدای دانش آموز بروجرد شد اما 
نهایتا آنکه کار را تمام کرد حوزه راهداری و مدیرکل 

راهداری لرستان بود.
وی افزود: ناتمام ماندن دو پروژه شهری خیلی مردم 
استان را آزار می داد یکی از این پروژه ها زیرگذر خرم 
آموز  دانش  شهدای  پل  پروژه  همین  دیگری  و  آباد 
با  توافق  از  بعد  کار  این  که خوشبختانه  بود  بروجرد 

راهداری در کمتر از دو سال به نتیجه رسید.
راهداری لرستان از پرکارترین ادارات در سطح 

کشور است
و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  شرفی  عباس  مهندس 
از  لرستان  راهداری  نیز گفت:  لرستان  ای  نقل جاده 
از دستگاه های  و  ادارات در سطح کشور  پرکارترین 
پیش رو در بحث ایمن سازی و سیل است به طوری 
 ۸5 تعداد  اجرا  دست  در  پل  دستگاه   ۱۴۰ از  که 

دستگاه به بهره برداری رسیده است.
آموز  دانش  شهدای  پل  مشخصات  به  اشاره  با  وی 
توسط   ۱۳۹۲ سال  در  پروژه  این  گفت:  بروجرد 
شهرداری بروجرد آغاز و سپس به استانداری لرستان 
واگذار شده بود که تا سال ۹۷ تنها ۲۰درصد پیشرفت 
استاندار  با صاحدید  فیزیکی داشت در سال ۱۳۹۷ 
لرستان این پروژه به اداره کل راهداری و حمل و نقل 
مطالعات  انجام  با  که  شد   محول  لرستان  ای  جاده 
توسط شرکت مهندسین مشاور راه پل گستر زاگرس 
هزاره، اجرای آن به شرکت توسعه و ساختمان واگذار 
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  گردید. 
لرستان خاطرنشان کرد: این پروژه قرار بود در پایان 
سال ۹۸ به بهره برداری برسد که به دلیل سیل اسفند 
و بیماری کرونا درنهایت با تاش شبانه روزی مجموعه 
راهداری لرستان و پیمانکار، با هزینه اعتباری بیش از 
۱۴ میلیارد تومان در ۱۲ ماه به ثمر نشست و تقدیم 

مردم شریف و شهرداری بروجرد شد.
 ۶۰ سطح  در  آسفالت  روکش  عملیات  پایان  از  وی 
گفت:  و  داد  خبر  استان  شریانی  راههای  از  کیلومتر 
در  آسفالت  روکش  کیلومتر   ۲۰۰ جاری  سال  در 
محورهای استان اجرایی شده است که تا شهریور ماه 
به بهره برداری می رسد همچنین در قالب طرح های 
جابر و ابرار ۶5 کیلومتر از محورهای روستایی  استان 

زیرسازی و آسفالت خواهد شد.
اجرا  دست  در  های  پروژه  دیگر  به  اشاره  با  شرفی 
همسطح  غیر  تقاطع  گفت:  بروجرد  شهرستان  در 
پروژه  دهها  و  مهندسی  پادگان  زیرگذر  کشتارگاه، 

های  پروژه  و  است  اقدام  در دست  بروجرد  در  دیگر 
 ۱۰۰ تا   ۹۰ بین  شهرستان  این  در  سیل  بازسازی 

درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
مجلس  در  بروجرد  مردم  نماینده  گودرزی  عباس 
اینکه بنا به توصیه رهبر  با بیان  شورای اسامی هم 
انقاب نباید زحمات دستگاه های اجرایی در پروژه ها 
نادیده گرفته شود، گفت: از اداره کل راهداری لرستان 
اجرای  در  االنصاف  و  الحق  که  بروجرد  شهرستان  و 
کردند،  پیگیری  مجدانه  و  گذاشتند  وقت  پروژه  این 

قدردانی می شود.
در ادامه فاطمه مقصودی دیگر نماینده مردم بروجرد 
در مجلس شورای اسامی و رحیمی معاون استاندار 
نیازمندی  بیان  ضمن  هم  بروجرد  ویژه  فرماندار  و 
های شهرستان در حوزه عمرانی از خدمات راهداری 

لرستان قدردانی نمودند.
همچنین در این مراسم استاندار لرستان با اهداء لوح 
از مهندس عباس شرفی مدیرکل راهداری و  سپاس 
حمل و نقل جاده ای لرستان و دیگر دست اندرکاران 

پروژه پل شهدای دانش آموز تقدیر نمود.
عکس  نمایشگاه  از  مسئوالن  بازدید  ضمن  پایان  در 

مراحل پیشرفت فیزیکی پل شهدای دانش آموز، این 
پل به زور رسمی افتتاح و تحویل شهرداری بروجرد 

به عنوان بهره بردار شد.
 30 نیازمند  بروجرد  غربی  ورودی  بهسازی 
سهم  بیشترین  است/  اعتبار  تومان  میلیارد 

پروژه های آسفالت متعلق به بروجرد است
بهسازی و ایمن سازی ورودی غربی استان در مسیر 
جذب  نیازمند  اشترینان  بخش  و  همدان  به  بروجرد 

۳۰ میلیارد تومان اعتبار است.
نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر  شرفی  عباس 
حوزه  مشکات  بررسی  جلسه  در  لرستان  جاده ای 
نماینده  حضور  با  که  بروجرد  شهرستان  راهداری 
بروجرد در مجلس شورای اسامی و معاون استاندار 
و فرماندار ویژه بروجرد در محل بخشداری اشترینان 
در  همدان  به  بروجرد  مسیر  در  گفت:  شد،  برگزار 
مسیر  کیلومتر   ۳۰ مجموع  در  اشترینان  محدوده 
رفت و برگشت وجود دارد که برای بهسازی، بازسازی 
میلیارد  از ۳۰  بیش  مسیر  این  در  روشنایی  نصب  و 

تومان نیاز است.
مانع  ترین  عمده  اعتبارات  کمبود  اینکه  بیان  با  وی 
اعتبارات  در  کرد:  اضافه  است،  ها  پروژه  اجرای  در 
اشترینان  به  بروجرد  مسیر  بهسازی  برای   ۹۹ سال 
نخواهد  تامین  نیاز  اعتبار مورد  اما  برنامه ریزی شده، 
جذب  و  مستمر  پیگیری  نیازمند  مهم  این  که  شد 

اعتبار است.
لرستان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
تومان  میلیارد   ۱۷ از  بیش  گذشته  سال  کرد:  اظهار 
بروجرد  خرم آباد-  مسیر  در  آسفالت  پروژه  قرارداد 
هم  اراک  به  بروجرد  مسیر  در  است  شده  اجرایی 
موجود  آمار  براساس  که  هستند  فعال  پیمانکاران 
این  به  متعلق  آسفالت  و  بهسازی  قرارداد  بیشترین 

شهرستان است.
انجام شده شناسایی  برنامه ریزی  با  وی تصریح کرد: 
نقاط حادثه خیز در دستور کار قرار گرفته که دو نقطه 
بهسازی شده  نیز  برخی  و  اصلی شناسایی  در مسیر 

است.

به دلیل شیوع کرونا برنامه های اوقات فراغت جوانان در فضای مجازی 
اجرامی شود

کلنگ زنی پروژه احداث یک مجتمع صنعتی در بروجرد

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان در ستاد ساماندهی جوانان استان: پرونده پل شهدای دانش آموز بروجرد بسته شد

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد 
تنظیم  لرســتان جلسه  استان  کشاورزی 
بازار این ســازمان به ریاست دکتر بازدار 
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
و بــا حضور مجموعــه معاونین و مدیران 
ســتادی ســازمان و مدیران کل ادارات 
تابعه در محل سالن جلسات این سازمان 

برگزار گردید.
در این جلســه ضمن بررسی موضوعات و 
مســائل مرتبط با تنظیم بازار اســتان، بر 
حمایت از تولید کنندگان و بهره برداران 
بخش کشــاورزی و مصــرف کنندگان و 

آحاد مردم تاکید گردید.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
لرســتان ضمن تاکید به تمامی مسئولین 
ســازمان و ادارات تابعه بر تامین به موقع 
نهاده های کشاورزی در تمامی زیر بخش 
هــا و همچنین تامیــن مایحتاج عمومی 
مردم در بخش کشــاورزی تاکیدات ویژه 

ای را داشتند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در 
این جلســه بر موضوعات مهمی در حوزه 
تامیــن و تنظیم بــازار از جمله ؛پیگیری 
وضعیت جوجه ریزی اســتان و چگونگی 
تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم در طی 
چند ماه آینده . ذخیره سازی نهاده های 
کشــاورزی از جمله نهاده هــای) دامی، 
طیور، شیاتی، کود و سم و ...(. پیگیری 
هــای الزم در جذب ســهمیه های نهاده 
های کشــاورزی و  انجام ذخیره سازی به 
موقع و مورد نیاز استان.بررســی وضعیت 
کود شیمیایی استان) میزان و مقدار انواع 
کودهای شیمیایی حمل  شده به استان،  
مقدار توزیع شــده و همچنین موجودی( 
انــواع کودهــای شــیمیایی و جذب به 
اباغی به شهرســتانهای  موقع ســهمیه 
اســتان توســط مدیران جهاد کشاورزی 
شهرســتانها.پیگیری وضعیت انواع سموم 

شــیمیایی در سطح اســتان و نظارت 
بر وضعیت قیمت ســموم شــیمیایی.

تاکیدات و دستورات ویژه ای را اعام 
نمودند.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان؛ 

تمام توان در تامین نهاده های کشاورزی و ارزاق مورد نیاز 
مردم به کار گرفته شود

راهداری کار را تمام کرد


