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ضرورت رعایت الزامات 
ایمنی و استاندارد سازی 

آسانسورها در لرستان

4 2

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

موزه دفاع مقدس لرستان چشم انتظار اعتبار

82 درصد صنایع مشمول 
مصوبه شورای اقتصاد از نعمت

گاز برخوردار شده اند

صفحه2

وصال دو عاشق با وساطت 2۰۰ 
نفر پس از ۳2 سال انتظار

زوج کوهدشـتی بـا وجـود اختالف هـای بسـیار اما 
بـا صبـر و مقاومـت، پـس از ۳۲ سـال انتظار طعم 

شـیرین وصال را چشـیدند.
مـا ایرانی هـا از دوران کودکـی تا پیری بـه دفعات 
در مـورد  داسـتان عاشـقانی  همچـون بیـژن و 
منیـژه، خسـرو و شـیرین، زال و رودابه، شـیرین و 
خسـرو و لیلـی و مجنون مطالبـی را در کتاب های 

ادبـی و اصطالحـات عامیانه شـنیده ایم.
امـا شـاید هیچکدام مـان فکر نکنیم فـردی وجود 
داشـته باشـد که برای رسـیدن به شـیرین زندگی 
خـود حاضـر باشـد، همچـون فرهـاد کـوه بکند و 
اکثـرا اعتقـاد داریـم عشـق تنهـا در داسـتان ها و 

شـعر شـاعران اتفـاق می افتد.
گنبـد  بخـش درب  کلـک  بـره  روسـتای  در  امـا 
شهرسـتان کوهدشـت فرهـادی وجـود دارد کـه 
بیش از ۳۲ سـال برای رسـیدن به شـیرین زندگی 
خـود صبـر کـرده اسـت و در فروردین امسـال در 
حالـی کـه وارد پنجـاه سـالگی شـده سـرانجام به 

عشـق زندگـی اش رسـیده اسـت.
کیومـرث تیمـوری متولـد 1۳50 در روسـتای بره 
سـنین  در  اسـت.  کوهدشـت  شهرسـتان  کلـک 
نوجوانـی خانـواده اش هماننـد بسـیاری از جوامـع 
روسـتایی کشـور دختر عمه اش را که 6 سـالی از 
او کوچکتـر اسـت را بـرای او نشـان مـی کننـد تا 
آن هـا پـس از رسـیدن بـه سـن قانونی بـا یکدیگر 

ازدواج کننـد...

متن کامل درصفحه۳

اختصاص یک بخش دیگر به 
بیماران کرونایی در

بیمارستان شفا خرم آباد

2

مرحله دوم متناسب سازی 
مستمری بازنشستگان و

مستمری بگیران و افزایش 
سنواتی انجام شد

4

عناوین مهمگزارش

روزهای سخت کرونایی در 
لرستان؛ در یک هفته بیش از 5 

هزارلرستانی مبتال شدند

۳

مدیرکل استاندارد : مدیر عامل شرکت گاز لرستان :

اجرای طرح هادی در 15۰ 
روستای لرستان

۳

فعال شدن پروژه های اولویت دار لرستان
جــاده ای  نقــل  و  و حمــل  راهــداری  مدیــرکل 
لرســتان دراولیــن جلســه شــورای راهــداری اســتان 
ــر تســریع انجــام پروژه هــای اولویــت دار راهــداری  ب

و راه روســتایی در شهرســتان ها تاکیــد کــرد
اولیــن جلســه شــورای راهــداری اداره کل راهــداری 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــاده ای لرس ــل ج ــل و نق و حم
ــداری و راه  ــت دار راه ــای اولوی ــریع در پروژه ه تس

ــد. ــزار ش ــتان ها برگ ــتایی در شهرس روس
عبــاس شــرفی مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل 
ــا حضــور  ــن جلســه کــه ب جــاده ای لرســتان در ای
معاونــان، روســای ادارات ســتادی و شهرســتانی 
ــر  ــد ب ــو و تاکی ــال ن ــک س ــا تبری ــد، ب ــزار ش برگ
برنامه محــوری در ایــن ســال گفــت: پروژه هــای 
پل هــای در حــال اجــرا، بهســازی محــور الیگــودرز_

ــنایی  ــش، روش ــور فرس ــفالت مح ــاد، آس ــان آب خ
تونــل آبســرده بروجــرد و کمربنــدی جنوبــی خــرم 
آبــاد، تقاطــع هــای غیرهمســطح پــادگان مهندســی 
و کشــتارگاه بروجــرد، ســاماندهی ورودی خرم آبــاد، 
شهرســتان های  روســتایی  راه هــای  آســفالت 
الیگــودرز، نورآبــاد، دورود، بروجــرد، کوهدشــت 
و پلدختــر و آســفالت محــدوده چــم حیــدر در 
ــریعتر  ــه س ــد هرچ ــر بای ــاد_ پلدخت ــور خرم آب مح
فعــال شــوند و روســای ادارات مربوطــه موظــف بــه 
ــن  ــت ای ــوص فعالی ــی درخص ــزارش هفتگ ــه گ ارائ

پروژه هــا هســتند.
ــات  ــام انتخاب ــیدن ای ــرا رس ــه ف ــاره ب ــا اش وی ب
هیــچ  بــه  کــرد:  تصریــح  جمهــوری  ریاســت 
عنــوان نبایــد خدمــات راهــداری تحــت تاثیــر 
ــتفاده  ــه اس ــرد و هرگون ــرار گی ــات ق ــای انتخاب فض
تبلیغــات  در  انســانی  نیــروی  و  ماشــین آالت  از 

نیســت. انتخاباتــی پذیرفتــه 
شــرفی خواســتار حضــور پررنــگ راهــداران در 
محورهــا و صیانــت از حریــم راه هــا گردیــد و گفــت: 
ــی  ــورد ارزیاب ــرد ادارات م ــل عملک ــر فص ــان ه پای
ــی  ــوی و ضعیــف معرف ــرد و ادارات ق ــی گی ــرار م ق
مــی شــوند، انتظــار مــی رود روســای ادارات در 

ــد. ــالش کنن ــردم ت ــت م ــب رضای ــت جل جه
بازسازی 128 دستگاه پل در سال گذشته

عــارف امرایــی معــاون راهــداری اداره کل راهــداری 
ــن  ــز در ای ــتان نی ــاده ای لرس ــل ج ــل و نق و حم
جلســه گفــت: در ســال گذشــته 1۲۸ دســتگاه پــل 
مرمــت، بازســازی و احــداث شــده اســت و در زمینــه 

ایمن ســازی محورهــای مواصالتــی و آشکارســازی و 
اصــالح نقــاط پرتصــادف عملکــرد قابــل تقدیــری در 

اســتان داریــم.
محدودیت هــای  علیرغــم  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــده  ــال ش ــین آالت اوره ــتگاه ماش ــاری۳0 دس اعتب
ــزود: در ســال ۹۹، ادارات شهرســتان های  اســت، اف
ــرد را  ــن عملک ــتر بهتری ــرد و الش ــاد، بروج خرم آب

داشــته اند.
امرایــی بــا اشــاره بــه ارزیابــی عملکــرد ادارات 
ــته  ــال گذش ــداری در س ــوزه راه ــتانی در ح شهرس
ــات  ــرای عملی ــاد در اج ــتان خرم آب ــت: شهرس گف
راهــداری، الشــتر در صیانــت از حریــم راه هــا و 
بروجــرد در اخــذ خســارات ناشــی از تصادفــات 
ــتان های  ــد و شهرس ــرد را دارا بوده ان ــن عملک بهتری
ــه  ــاد و پلدختــر در بارگــذاری عملیــات روزان خرم آب
ــل توجهــی  ــداری در ســامانه Rms عملکــرد قاب راه

داشــته اند.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه افزایــش هزینه هــا، 
اعتبــارات نگهــداری ماشــین آالت پاســخگوی نیازهــا 
نیســت، تصریــح کــرد: روســای ادارات شهرســتان ها 
اهتمــام  ماشــین آالت  از  نگهــداری  بــه  نســبت 
ــتانی  ــه اس ــه ب ــا توج ــند و ب ــته باش ــتری داش بیش
ــل  ــور عم ــتایی برنامه مح ــارات راه روس ــدن اعتب ش

ــد. نماین
معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
ــالح  ــم راه، اص ــازی حری ــتان؛ پاکس ــاده ای لرس ج
قنــو، شانه ســازی، اصــالح شــیب شــیروانی، صیانــت 
ــت های  ــازی گش ــد و فعال س ــا، رص ــم راه ه از حری
راهــداری از دیگــر برنامه هــای مــورد تاکیــد معــاون 

راهــداری در ســال 1۴00 بــود.
ــای  ــی و راه ه ــاون فن ــی مع ــی صادق ــی ملک مصطف

نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  کل  اداره  روســتایی 
ــن  ــرار گرفت ــن جلســه از ق جــاده ای لرســتان در ای
ــرار1  ــر کشــور در طــرح اب اســتان در رتبه هــای برت
ــرح  ــه اول ط ــرای مرحل ــت: در اج ــر داد و گف خب
ــده  ــفالت ش ــتایی آس ــر راه روس ــرار، 5۸ کیلومت اب
و 1۴۷ کیلومتــر نیــز شــن ریزی شــده و آمــاده 

ــت. ــفالت اس آس
بهره برداری از 5 مجتمع خدماتی رفاهی 

استان در امسال
ملکــی صادقــی بــا بیــان اینکــه 5 مجتمــع خدماتــی 
رفاهــی اســتان در امســال بــه بهــره بــرداری 
می رســند، گفــت: بــا بهــره بــرداری از ایــن مجتمــع 
هــا جایــگاه اســتان از ایــن نظــر در ســازمان ارتقــا 

ــت. ــد یاف خواه
ــس راه  ــگاه پلی ــاخت پاس ــدن س ــی ش وی عملیات
ازنا_شــازند، تعمیــر و بهســازی راهدارخانه هــای 
ســاختمان های  اتمــام  اشــترینان،  و  زنگلــوار 
ــاط  ــراری ارتب ــکان و برق ــت و رومش اداری کوهدش
از  را  شهرســتانی  ادارات  بــا  ویدیوکنفرانــس 
ــی و  ــت فن ــای شــاخص ســال 1۴00 معاون برنامه ه

ــرد. ــوان ک ــتایی عن ــای روس راهه
اداره کل  نقــل  میثــم قدمــی معــاون حمــل و 
ــم  ــتان ه ــاده ای لرس ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
گفــت: ایــن معاونــت دو هــدف کلــی ایمنــی 
در  را  درآمدهــای ســازمان  افزایــش  و  جــاده ای 
ــایر  ــکاری س ــا هم ــون ب ــه تاکن ــتور کار دارد ک دس
ــوده  ــل نم ــق عم ــا موف ــن زمینه ه ــا در ای معاونت ه

ــت. اس
قدمــی گفــت: روســای شهرســتان ها طــی ســال۹۹ 
ــی  ــل قبول ــرد قاب ــل عملک ــل و نق ــوزه حم در ح
ــم  ــت و امیدواری ــر اس ــته تقدی ــه شایس ــتند ک داش
ــکاری در  ــت و هم ــا جدی ــز ب ــد نی ــال جدی در س

ــم. ــل کنی ــازمان عم ــداف س ــق اه ــتای تحق راس
ــع  ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس ــی مع ــز کرم پروی
ــه  ــتان ها ب ــای شهرس ــه روس ــتار توج ــم خواس ه
ــوال اداره  ــا و ام ــداری از ســاختمان ه ــظ و نگه حف
ــر  ــارت ب ــاماندهی و نظ ــرورت س ــر ض ــد و ب کل ش

ــرد. ــد ک ــانی تاکی ــروی انس ــرد نی عملک
ــتادی و  ــای ادارات س ــزارش روس ــن گ ــاس ای براس
شهرســتانی نیــز در ایــن جلســه بــه بیــان عملکــرد 
ســال۹۹، برنامــه ســال 1۴00 و ارائــه پیشــنهادات و 

انتقــادات پرداختنــد.

دراولین جلسه شورای راهداری استان مورد تاکید قرار گرفت؛
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توافق با چین، بخشی از تعامل 
معمول با دنیا یا پناه بردن به 

چین براي کم کردن شر آمریکا؟

جذب 45 میلیارد تومان اعتبار در قالب »کشاورز کارت«
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان از جذب ۴5 
میلیـارد تومـان اعتبـار در قالـب »کشـاورز کارت« خبر 
داد و گفـت: در سـال گذشـته حدود 16 میلیـارد تومان 
غرامـت بـه کشـاورزان خسـارت دیـده پرداخـت شـده 

ست. ا
اسـفندیار حسـنی مقدم در جلسـه سـتاد بیمه سـازمان 
جهاد کشـاورزی اظهار داشـت: در جریان سـیل ویرانگر 
سـال 1۳۹۸ خسـارت زیادی به بخش کشـاورزی استان 
وارد شـد کـه بـه منظـور بازتوانـی بهره بـرداران بیش از 

550 میلیـارد تومـان به بخش کشـاورزی تزریق شـد.
وی گفـت: سـهم ابالغـی بـه اسـتان لرسـتان در قالـب 
»کشـاورز کارت« ۸0 میلیـارد تومـان اعـالم شـد کـه 
تاکنـون ۴5 میلیـارد تومـان معـادل 55 درصـد جـذب 

است. شـده 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی لرسـتان تصریـح کرد: 
از برنامه هـای بسـیار مهـم در بخـش کشـاورزی سـال 
جاری کشـور طرح یکپارچه سـازی اطالعات کشـاورزی 
در سـامانه »سـیاک« اسـت کـه در اسـتان بـه خوبی در 
حـال فعالیت اسـت و تا کنـون ۷۴۴ هزار قطعه ترسـیم 
قطعـه  هکتـار  هـزار   56 توصیفـی  اطالعـات  و  شـده 
بارگـذاری شـده اسـت و طـی ارزیابـی بـه عمـل آمـده 
اسـتان لرسـتان مقـام نخسـت اجرایـی ایـن طـرح در 

سـطح کشـور را کسـب کرده اسـت.
حسـنی مقـدم بـه عملکـرد مؤثـر سـتاد بیمـه اسـتان 
لرسـتان اشـاره کـرد و گفـت: از طریـق سـتاد بیمـه در 

سـال زراعـی 1۴00-1۳۹۹ حـدود 10 میلیـارد تومـان 
بیمـه نامـه صـادر شـده و در سـال گذشـته حـدود 16 
میلیـارد تومـان غرامـت پرداخت شـده اسـت و از طرف 
سـتاد بیمـه بـرای حـدود 10 هـزار نفـر نیـز تشـکیل 

اسـت. پرونده شـده 
و  اشـاره کـرد  بـه بحران هـای طبیعـی در کشـور  وی 
گفـت: کشـور ما جـز 10 کشـور بالخیز جهـان از حیث 
بالهـای طبیعـی هماننـد زلزلـه، سـیل، خشـک سـالی، 
 ۴۳ از  تحقیقـات  طبـق  کـه  اسـت  و.  و_  سـرمازدگی 
بالیـای طبیعـی در جهان ۳۳ مورد آن در کشـور حادث 

می شـود.
بـا  افـزود:  لرسـتان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
وجـود حجـم حـوادث غیـر مترقبـه ریسـک تولیـد نیـز 
باالسـت و مـا نیـز بایسـتی بخشـی از ایـن بحـران را به 
وسـیله »بیمـه« کاهـش دهیـم و بـه عنوان یـک مؤلفه 

پشـتیبانی بـرای اسـتمرار تولیـد در نظـر بگیریـم.

اختصاص یک بخش دیگر به بیماران کرونایی در 
بیمارستان شفا خرم آباد

بدنبـال افزایـش بیمـاران کرونایی از روز گذشـته یک بخش 
دیگـر نیـز در بیمارسـتان شـفا خرم آبـاد بـرای پذیـرش و 

درمـان بیمـاران ایـن حـوزه اختصاص داده شـد.
بیمـاران  آغـاز سـال جدیـد میـزان مراجعـه  بـا  همزمـان 
مشـکوک بـه کرونـا به بیمارسـتان شـفا افزایش یافـت و در 
حـال حاضـر شـیوع این بیمـارس نسـبت به چند مـاه اخیر 

بـه اوج رسـیده اسـت.
ابتـدای سـال دو بخـش ویـژه بـرای  از  در همیـن راسـتا 
پذیـرش و درمـان بیمـاران کرونایـی در نظـر گرفتـه شـد.

حدیـث رضایـی مدیـر پرسـتاری بیمارسـتان شـفا درایـن 
روز  از  کرونایـی  بیمـاران  افزایـش  بدنبـال  گفـت:  زمینـه 
گذشـته یـک بخـش دیگـر نیـز بـرای پذیـرش و درمـان 

ایـن حـوزه اختصـاص داده شـد. بیمـاران 
وی خاطرنشـان کـرد: ایـن بخـش نیـز همانند سـایر بخش 

هـای مربـوط به کرونا در بیمارسـتان شـفا، کامـال تفکیک و 
مجـزا از بیمـاران سـایر بخش ها اسـت.

مدیـر پرسـتاری بیمارسـتان شـفا عنـوان کـرد: در حـال 
بـرای  بیمارسـتان شـفا  حاضـر در مجمـوع 6۲ تخـت در 

درمـان بیمـاران کرونایـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

توافـق ۲5 سـاله با چین هـم می تواند بخشـی از تعامل 
معمـول ایـران بـا دنیا و هم بـر مبنای چالـش فی مابین 
ایـران و آمریـکا اسـتراتژی برای مقابله با آمریکا باشـد. 

بـه  چیـن  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  اول،  حالـت  در 
چنـان جایگاهـی به عنـوان بزرگ تریـن تولیـد کننـده، 
صادرکننـده، واردکننده و سـرمایه گذار در دنیا رسـیده 
اسـت.  بـا آن  از مـراوده  بی نیـاز  کـه کمتـر کشـوری 
بـا   ۲0۳0 سـال  در  چیـن  پیش بینی هـا،  اسـاس  بـر 
پشـت سـر گذاشـتن آمریـکا بـه بزرگ تریـن اقتصـاد 
عظیـم  قـدرت  دلیـل  بـه  تبدیـل خواهـد شـد.  دنیـا 
اقتصـادی چیـن، آسـیایی بـودن و روابـط تاریخـی دو 
کشـور مـراودات گسـترده ایران بـا این کشـور ضرورتی 

اجتناب ناپذیـر بـرای منافـع ملـی ایـران اسـت.
بـرای  بـا چیـن سیاسـتی  توافـق ۲5 سـاله  اگـر  امـا 
مقابلـه بـا آمریـکا باشـد، بـه دالیـل زیـر، قطعـاً هدفی 
بـا  ضدیـت  در  کامـاًل  و  دسـت نیافتنی  سـاده لوحانه، 

اسـتقالل و منافـع ملـی ایـران اسـت.
بـا  تنگاتنـگ  رقابـت  علی رغـم  چیـن  اقتصـاد  اوالً، 
آمریـکا چنـان بـه هـم تنیـده شـده کـه تصـور مقابلـه 
چیـن بـا آمریـکا آن چنان کـه مـا انتظـار داریم، بسـیار 
بسـیار سـاده لوحانه و صرفـاً تصـوری رؤیائـی و باطـل 
از دوران منسـوخ شـده جنـگ سـرد بین شـرق و غرب 
اسـت. برخـالف جنـگ سـرد کـه رقابت اصلی شـوروی 
و آمریـکا عمدتـاً در حـوزه نظامـی بـود، رقابـت فعلـی 
چیـن و آمریـکا بـر اقتصـاد متمرکـز اسـت. در جنـگ 
بهتـر  و  بیشـتر  چـه  هـر  سـاختن  بـر  رقابـت  سـرد 
مرگبارتریـن سـالح ها بـود امـا امـروز رقابـت بـر سـر 
میـزان تعرفـه واردات کاالهـا و حقـوق کپی رایت با هم 
اسـت؛ بنابرایـن با وجـود تنیدگی وسـیع اقتصـادی دو 
کشـور روابـط ایـن دو هیچ گاه مشـابه روابط شـوروی و 

آمریـکا در دوران جنـگ سـرد نخواهـد شـد.
ثانیـا« اگـر توافـق بـا چیـن اسـتراتژی نـگاه بـه شـرق 
ایـران باشـد، بایـد گفـت چین بـرای حفظ و گسـترش 
مـراودات صدهـا میلیارد دالری سـاالنه با غـرب به ویژه 
آمریـکا سال هاسـت کـه خـود اسـتراتژی نگاه بـه غرب 
مـراودات  عمـده  اسـت  ممکـن  چطـور  برگزیـده،  را 
کشـوری با بلوک غرب باشـد، اما اسـتراتژی آن کشـور 

نـگاه به شـرق باشـد؟!.
ثالثـاً، چیـن در داسـتان هسـته ای عمـاًل نشـان داد، در 
هـر حـال در جـدال آمریـکا و ایـران همـواره به سـمت 
آمریـکا غـش می کنـد، رأی مثبـت چیـن بـه تمـام 6 
بـا  ایـران، همراهـي  علیـه  امنیـت  قطعنامـه شـماری 
تحریم هـای یک جانبـه آمریـکا، بلوکـه کـردن پول های 
بـا مصوبـات  نـه  بـه خواسـت آمریـکا و  ایـران صرفـاً 
در  چیـن  سـیاه  کارنامـه  از  بخشـی  ملـل،  سـازمان 
همراهـی همیشـگی بـا آمریـکا علیـه ایران اسـت.وقتی 
هـدف از توافـق بلندمـدت بـا چیـن روکم کنـی آمریکا 
باشـد، چـه بخواهیـم و چـه نخواهیـم تبدیل بـه کارت 
چیـن در بـازی با آمریکا خواهیم شـد. ایـران در دوران 
قاجـار و پهلـوی تجربـه تلـخ، شکسـت خورده و زیان بار 
پنـاه بـردن بـه یـک قدرت بـرای خالص شـدن از شـر 
قدرتـی دیگـر را در حافظـه تاریخـی خـود دارد. منافع 
ملـی مـا در گرو روابـط متوازن بـا چین، روسـیه، هند، 
اروپـا و حتـی آمریـکا اسـت، در چنیـن وضعیتـی ایـن 
ایـران اسـت کـه بـا کارت خـود بـازی خواهـد کـرد نه 
اینکـه دیگـران در رقابـت بـا هـم بـا کارت ایـران بازی 

. کنند
سـال  در  اصالحـات  شـروع  از  بعـد  چیـن  رابعـاً، 
آرمان گرایـی  و  ایدئولوژیـک  مالحظـات  همـه   ،1۹۷۸
به کلـی کنـار گذاشـت  را  انقـالب کمونیسـتی 1۹۴۹ 
و در ۴0 سـال گذشـته تنهـا و تنهـا دو هـدف اصلـی 
منافـع  حداکثـری  کسـب  اول  می کنـد،  تعقیـب  را 
اقتصـادی و دوم گسـترش حـوزه نفـوذ خـود بـا ابـزار 
سـرمایه گذاری در کشـورهای دیگـر. تجربـه نه چنـدان 
طوالنـی سـرمایه گذاری چین در کشـورهای دیگر مثل 
نشـان می دهـد  غیـره  و  ونزوئـال  کامبـوج،  سـریالنکا، 
حـرص و آز چیـن در اسـتعمار کـردن اگـر بیشـتر از 
اسـتعمارگران باسـابقه نباشـد کمتـر از آن هـا نیسـت.

 بنابرایـن اگـر هدف توافـق بلندمدت با چین گسـترش 
قـدرت مانـور ایـران در تعامـل با دنیـا، ایجاد تـوازن در 
روابـط بین الملـل و اسـتفاده از فرصت هـا بـرای حفـظ 
و حداکثـر کـردن منافـع ملـی باشـد، نه تنهـا انتقـادی 
بـه عاقدیـن ایـن توافـق وارد نیسـت، بمانـد کـه بایـد 
ایـن  اگـر  امـا  بـود،  آن هـا  دسـت بوس  و  سپاسـگزار 
توافق سیاسـتی بـرای مقابله بـا آمریکا باشـد، بی تردید 
ناقـض  زیان بـار،  شکسـت خورده،  پیـش  از  سیاسـتی 
اسـتقالل و در ضدیـت بـا منافـع ملـی ایران اسـت. بعد 
از انتشـار متـن کامـل توافـق معلـوم می شـود همکاری 
جدیـد ایـران و چیـن بر اسـاس کدام یـک از دو رویکرد 

مذکـور اسـت./ غالمرضـا مصدق

اهم اقدامات اداره کل بهزیستی لرستان در سال 1۳۹۹

و  مهمتریـن  لرسـتان  بهزیسـتی  کل  مدیـر 
بیـاد ماندنـی ترین اقدام بهزیسـتی لرسـتان 
را در سـال گذشـته، افتتـاح و واگذاری مراکز 
خدمـات بهزیسـتی بـا عنـوان مراکـز مثبـت 
عنـوان  رئیـس جمهـور  بـا حضـور  زندگـی 
کـرد و افـزود: در سـالی که گذشـت با وجود 

ویـروس  شـیوع  چـون  فراوانـی  مشـکالت 
کرونـا، تحریمهـا و مشـکالت اقتصـادی کـه 
تمامـی ملـت ایـران و دولـت را درگیـر کرده 
بـود بحمدالـه توانسـتیم اقدامات شایسـته و 
فعالیـت هـای درخشـانی در راسـتای اهداف 
و  بهزیسـتی  سـازمان  عالیـه  آرمانهـای  و 
همچنیـن خدمـت بـه افـراد دارای معلولیـت 

و جامعـه هـدف انجـام دهیـم.
دکتـر یـاری بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت 
گرفته در بهزیسـتی لرسـتان در سـال 1۳۹۹ 
گفـت: از جملـه_ ایـن اقدامـات مـی تـوان 
بـه افتتـاح و واگـذاری 106 مرکـز خدمـات 
مثبـت زندگـی در اسـتان لرسـتان بصـورت 
همزمـان و بـا حضـور رئیـس جمهـور، وزیـر 
کار و رئیس سـازمان بهزیسـتی کشور، ایجاد 
1۷۸0 شـغل و پرداخـت 500 میلیـارد ریال 
تسـهیالت اشـتغالزایی بهمـراه پرداخت 110 

میلیـارد ریـال کمـک بالعـوض بـا همـکاری 
شـرکای کاری، جـذب 1۸0 میلیـارد ریـال 
نقـدی،  غیـر  و  نقـدی  بصـورت  مشـارکت 
افتتـاح ۷50 واحـد مسـکونی و تحویـل بـه 
مددجویـان، سـاخت، تکمیـل و تجهیز مرکز 
شـیرخوارگاه بـا مسـاعدت خیریـن بـه مبلغ 
۳0 میلیـارد ریـال،   سـاخت اداره بهزیسـتی 
مشـارکت  جـذب  بـا  پلدختـر  شهرسـتان 
۲50 میلیـارد ریالـی خیریـن، توسـعه مراکز 
مداخلـه در کاهـش طـالق از یـک مرکـز بـه 
۲0 مرکـز در سراسـر اسـتان، افتتـاح اولیـن 
معتادیـن  بازتوانـی  و  درمـان  جامـع  مرکـز 
شـبانه  مراکـز  واکسناسـیون  نـو،  حیـات 
انفلوآنـزا و کرونـا  روزی و سـالمندان علیـه 
ویـروس، رشـد دوبرابـری اعتبـارات وسـایل 
کمـک توانبخشـی نسـبت بـه سـال 1۳۹۸ 
شـهید  جشـنواره  در  عالـی  رتبـه  کسـب 

رجایـی بـر اسـاس ارزیابـی سـتاد جشـنواره 
مبلـغ  پرداخـت  برتـر،  دسـتگاه  عنـوان  بـه 
1۷00,000,000 ریـال کمـک هزینـه هـای 
مختلـف بـه جامعـه هـدف بـه تعـداد ۲۲۸ 
 ۲000 از  بیـش  مکاتبـات  پیگیـری  و  نفـر 
نفـر از مددجویـان از طریـق اداره پذیـرش، 
برگـزاری مانـور شـهر بـدون مانـع بـا حضور 
شـهرداران و مدیران کل عضو سـتاد مناسـب 
سـازی اسـتان، تهاتر مبلغ ۷0 میلیـارد ریال 
بدهـی اداره بهزیسـتی شهرسـتان خـرم آباد 
کـه از سـالهای گذشـته مانـده بـود. برگزیده 
شـدن سـه اثر از استان لرسـتان در جشنواره 
کـودک قهرمـان مـن، اجـرای کامـل قانـون 
تعـارض منافـع و تخصیص و جانمایی پسـت 
احـراز  شـرایط  اسـاس  بـر  سـازمانی  هـای 
کارکنـان کـه در سـالهای پیش بدالیـل زیاد 

اجرایـی نشـده بـود اشـاره کـرد.

نماینده ولی فقیه خواستار همکاری ادارات شد/موزه دفاع مقدس لرستان چشم انتظار اعتبار
بـاغ مـوزه دفـاع مقدس لرسـتان با گذشـت 11 سـال در 
نقطـه ۸5 درصـدی متوقـف شـده و بـه گفته مسـئوالن 

تکمیـل ایـن پـروژه نیازمنـد تخصیص اعتبار اسـت.
عملیـات اجرایـی مرکـز فرهنگی دفاع مقدس لرسـتان یا 
همـان یادمان شـهدا هفتـه دفاع مقدس سـال 1۳۸۹ در 
خرم آبـاد آغـاز شـد و این در حالیسـت که این پـروژه به 
دلیـل کمبـود اعتبـارات همچنـان نیمه تمـام باقی مانـده 

است.
پیشرفت 85 درصدی پروژه بعد از 11 سال

سـرهنگ محسـن رشـیدی مدیـرکل حفـظ آثـار و نشـر 
ارزش هـای دفـاع مقـدس لرسـتان بـا تاکید بـر ضرورت 
اختصـاص اعتبـار بـرای تکمیـل باغ مـوزه دفـاع مقدس 
اسـتان اظهـار داشـت: ایـن پـروژه شـش هـزار متـر زیر 

بنـا دارد.
درصـد   ۸5 از  بیـش  پـروژه  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
پیشـرفت فیزیکـی دارد عنـوان کـرد: در مجمـوع بیـش 
از 1۸ میلیـارد تومـان بـرای اجـرای ایـن پـروژه اعتبـار 

هزینـه شـده اسـت.
مدیـرکل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس 

لرسـتان بیـان داشـت: بـا توجـه بـه نوسـان قیمت هـا 
بـرآورد سـال ۹۹ ما بـرای تکمیل این پـروژه ۲5 میلیارد 

بود. تومـان 
سـرهنگ رشـیدی افـزود: امیدواریم بتوانیم با مسـاعدت 
و همراهـی سـایر دسـتگاه ها ایـن پـروژه به بهـره برداری 

برسد.
ادارات برای تکمیل باغ موزه دفاع مقدس پای 

کار بیایند
حجت االسـالم سـید احمد رضـا شـاهرخی نماینده ولی 
فقیـه در لرسـتان نیـز در ایـن رابطـه اظهـار داشـت: بـا 

راه انـدازی یادمـان شـهدا بایـد تـالش کنیـم رزم و ایثار 
رزمنـدگان اسـالم در هشـت سـال دفـاع مقـدس را بـه 

نسـل های آینـده منتقـل کنیـم.
وی عنـوان کـرد: بـاغ مـوزه دفـاع مقـدس گنجینـه ای 
اسـت کـه رشـادت ها، دالورمردی هـا و ایثـار زن، مـرد، 
پیـر و جـوان مـردم اسـتان لرسـتان را در قالـب هنـر 
منتقـل می کنـد بـر همیـن اسـاس هـر خدمتـی بـرای 
سـاخت ایـن بـاغ مـوزه انجـام شـده گام برداشـتن در 

مسـیر شـهدا اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در لرسـتان بیـان کـرد: بایـد سـعی 
کنیـم بـا زبـان هنـر و نرم افزارهـای پیشـرفته و تهیـه 
محتواهـای خـوب بـاغ مـوزه دفـاع مقـدس را تبدیـل به 
یـک بـاغ مـوزه دفـاع مقـدس ممتـاز تبدیـل کنیـم در 
همیـن راسـتا تمـام سـازمان های دولتـی و غیردولتـی 
اسـتان  مقـدس  دفـاع  مـوزه  بـاغ  تکمیـل  بـرای  بایـد 
امکانـات خـود را بـه کار بگیرنـد و همچنیـن از ظرفیـت 
خیـران و نیکـوکاران در راسـتای تکمیل ایـن پروژه مهم 

اسـتفاده شـود.
ضرورت استفاده از ظرفیت گروه های جهادی

شـاهرخی گفـت: اسـتان لرسـتان بـا تقدیـم 6 هـزار و 
۳00 شـهید ایـن شایسـتگی را دارند کـه زیباترین جلوه 
مانـدگار دفـاع مقدس را داشـته باشـند بر همین اسـاس 
بایـد از تمامـی امکانـات و ماشـین آالت سـازمان ها برای 
فراهـم کـردن راه دسترسـی و زیبایی هـای ظاهـری بـاغ 

مـوزه دفـاع مقـدس اسـتفاده کنند.
وی عنـوان کـرد: در اسـتان فرماندهـان و رزمندگانـی 
داریـم کـه گنجینـه ای از خاطـرات دفـاع مقـدس را در 
بایـد تـالش کنیـم خاطـرات و  بنابرایـن  سـینه دارنـد 
تجربیـات آنهـا را جمـع آوری و در باغ مـوزه دفاع مقدس 
ثبـت و ضبـط کنیـم و به نسـل های آینده انتقـال دهیم.

نماینـده ولـی فقیـه در لرسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت 
جوانـان  و  جهـادی  گروه هـای  ظرفیـت  از  بهره گیـری 
انقالبـی اظهار داشـت: خوشـبختانه گروه هـای جهادی و 
جوانـان انقـالب در اسـتان در همه عرصه های بهداشـت، 
عمرانـی، اقتصـادی و فرهنگـی فعالیـت دارنـد بـر همین 
اسـاس بایـد پـای گروه هـای جهـادی و جوانـان انقالبـی 
را بـه بـاغ مـوزه دفـاع مقـدس بـاز کنیـم کـه بـا اجرای 
برنامه هـای فرهنگـی مـردم را جذب کنند. /مهر لرسـتان

82 درصد صنایع مشمول مصوبه شورای اقتصاد از نعمت 
گاز برخوردار شده اند

کـرم گـودرزی اظهار کـرد: شـرکت گاز لرسـتان ۸۲ درصد 
صنایـع مشـمول مصوبـه شـورای اقتصـاد تاکنـون از نعمت 

گاز برخـوردار شـده اند.
وی تصریـح کـرد: بـا توجه به اینکـه مصوبه شـورای اقتصاد 
فرصـت مناسـبی بـرای گازرسـانی بـه واحدهـای تولیـدی 
و صنعتـی و جایگزینـی گاز به عنـوان یـک سـوخت پـاک، 
ارزان، بهـره ور و دوسـتدار محیط زیسـت به جـای سـوخت 

مایـع فراهـم کرده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت گاز لرسـتان خاطرنشـان کـرد: شـرکت 
گاز اسـتان در راسـتای پروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی و در 
سـال جهـش تولیـد تاکنون از مجمـوع 6۴1 واحـد صنعتی 
تولیـدی مشـمول مصوبـه شـورا اقتصـاد در اسـتان تاکنون 
گازرسـانی بـه 5۲۸ واحـد صنعتـی را بـه اتمـام رسـانده و 
عـالوه برایـن تعـداد، ۳۳۲ واحـد متقاضـی دیگـر در سـال 
می تـوان  آن هـا  مهم تریـن  از  کـه  شـده اند  گازدار   1۳۹۹
خرم آبـاد،  ترکیبـی  سـیکل  مگاواتـی   ۹6۸ نیـروگاه  بـه 
کارخانـه  آسـار،  سـیفی  شـهید  نفـت  انتقـال  تلمبه خانـه 
عظیـم خـودرو، کارخانه شـیر خشـک صنعتی بروجـرد، فاز 
دوم شـهرک صنعتـی خرم آبـاد ۲، مینی پاالیشـگاه پلدختر 

و شـهرک صنعتـی سـراب حمـام را نـام بـرد.
گـودرزی اضافه کـرد: همچنین تعهد شـرکت در جایگزینی 
گاز به جای سـوخت مایع در سـال ۹۹، ۲00 هزار مترمکعب 
در سـاعت بـود که با محقق شـدن ۲۳۸ هـزار مترمکعب در 

سـاعت افزایش 11۹ درصدی را نشـان می دهد

نصب 14۰۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه ها در لرستان

منطقـه ای  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
دسـتگاه   1۴00 نصـب  از  لرسـتان 
کنتـور هوشـمند بـر روی چاه هـا در 

اسـتان خبـر داد.
داریـوش حسـن نژاد  اظهـار داشـت: 
در  آب  بهینـه  مصـرف  منظـور  بـه 
اسـتان اقدامـات خوبـی انجـام شـده 

. ست ا
وی از نصـب 1۴00 دسـتگاه کنتـور 
هوشـمند بـر روی چاه ها در لرسـتان 
خبـر داد و گفـت: 1۸ گروه گشـت و 
بازرسـی در سـطح اسـتان به منظور 
جلوگیری از تخلفـات احتمالی حوزه 

منابـع آبی، فعال اسـت.

منطقـه ای  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
المنفعـه  و مسـلوب  پـر  از  لرسـتان 
کردن بیـش از ۸50 حلقـه غیرمجاز 
در اسـتان خبر داد و افزود: براسـاس 
آب  منابـع  مدیریـت  شـرکت  آمـار 
ایـران، لرسـتان پـس از اسـتان ایالم 
کمتریـن تعـداد چـاه غیرمجـاز را در 

کشـور دارد.
بـه  ایشـان عنـوان کـرد: همچنیـن 
منظـور مصـرف بهینه آب در اسـتان 
پروانه هـای چاه هـا را نیز اصـالح و یا 

کردیم. تعدیـل 
حسـن نژاد بیـان کرد: تدقیـق اراضی 
کشـاورزی تحـت پوشـش چاه هـا و 

مجوزهـا  اصـالح  و  تلمبه هـا  موتـور 
شـده  اصـالح  میـزان  براسـاس 
شـرکت  اقدامـات  دیگـر  از  اراضـی 
راسـتای  در  لرسـتان  آب منطقـه ای 
مصـرف بهینـه آب در اسـتان بـوده 

اسـت.
وی گفـت: همچنیـن تخصیص هـای 
بـال اسـتفاده و مشـکل تخصیص آب 

صنعـت تعیین تکلیف شـده اسـت.
منطقـه ای  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
بـر  عـالوه  شـد:  یـادآور  لرسـتان 
آب،  برداشـت های  سـاماندهی 
اراضـی مناطـق پرتنـش مسـاحی و 

شـدند نقشـه برداری 
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زندگی نامه شهید علی مروت 
سگوند

پاسـدار شـهید علـی مـروت سـگوند اسـطوره تقـوا 
فروردیـن  سـوم  در  ایثـار  و  جوانمـردی  شـجاعت 
در  مذهبـی  و  مسـتضعف  ای  خانـواده  در   1۳۴۳
روسـتای چنـار خشـکه کاکاشـرف از توابـع بخـش 
پاپـی دیـده بـه جهان گشـود از همـان اوان کودکی 
زیـرک و باهـوش و شـجاع و در عیـن حـال چنـان 
معصـوم آرام بـود کـه گویـی مـرگ را هـر لحظـه با 

چشـمان خـود مـی دیـد . 
وارد  طفولیـت  دوران  شـدن  سـپری  از  پـس  وی 
دبسـتان شـد پـس از مهاجـرت خانـواده ایشـان به 
روسـتای بدرآبـاد علیا جهت ادامـه تحصیل در دوره 
ی راهنمایـی مشـغول به تحصیل شـد ایـن دوره را 

نیـز بـه اتمام رسـانید . 
او امـام را شـناخته بـود و بـه او عشـق مـی ورزید و 
حرفهـای امـام را نصـب العیـن خـود قـرار مـی  داد 
و الگویـش امـام بـود بـا شـروع جنـگ تحمیلـی و 
بـا اسـتفاده از رهنمودهای امـام عزیزمـان با روحی 
تزکیـه شـده و اسـتعدادی قـوی جهـت حفاظـت از 
اسـالم و دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی بـه جبهـه 
اعـزام شـد پس از مدتـی در سـال 1۳61 در جزیره 
مینو خرمشـهر از ناحیه دسـت مجروح شـده و یک 

انگشـت خـود را از دسـت داد . 
امـا بعد از چنـدی دوباره همچنـان فعاالنه در جبهه 
هـای نبـرد و عملیاتهـای مختلـف شـرکت می کرد 
. در عملیـات والفجـر ۹ بـا عنـوان نیـروی تخریـب 
شـرکت نمـوده و پـس از اتمـام عملیـات بـا تنـی 
خسـته و مجـروح بـه خانـه برگشـت هنـوز مدتـی 
نگذشـته بـود کـه عملیات حاج عمران شـروع شـد 
او خـود را سـریعا« بـه منطقـه عملیاتـی رسـاند و 

مردانـه در ایـن عملیـات شـرکت نمود.
 رشـادت هـا و دالوری هـای او بـرای همیشـه در 
خاطـر همرزمـان و دوسـتان باقـی اسـت . وی در 
مـوج  دچـار  و  مجـروح  شـدت  بـه  عملیـات  ایـن 
گرفتگـی شـد بطوریکـه بـرای مدتی شـنوایی یکی 
از گوشـهای خود را از دسـت داد بعد از بهبود وضع 
جسـمانی خـود دوبـاره راهـی جبهـه شـد در پاییز 
1۳65 در یـک عملیات گشـتی شناسـایی به همراه 
جمشـید  جملـه  از  خـود  همرزمـان  از  تـن  چنـد 
سـلیمانی در منطقـه جفیـر بـر اثر بر خـورد با مین 
بشـدت مجـروح شـد و بـا بدنـی پـر از ترکشـهای 
آهنیـن بـه خانـه برگشـت وی هنوز بدنـش مصدوم 
و تیـر خـورده بـود و عمـل جراحی انجام نـداده بود 
کـه خبـر عملیـات جدیـدی در منطقـه شـلمچه به 
او رسـید وی خـود را بـا بدنـی مجـروح بـه منطقـه 
رسـاند و سـرانجام در شـب سـوم دی مـاه 1۳65 
در عملیـات کربـالی ۴ بـه آرزوی دیرینـه اش کـه 

شـهادت در راه خـدا بـود نائـل آمـد. 
بسم اهلل الرحمن الرحمن

فرازهایی از وصیت نامه شهید علی مروت سگوند
بـا سـالم و درود بـه امـام زمـان و نایـب بـر حقـش 
امـام خمینـی زمانـی شـروع بـه نوشـتن وصیتنامه 
می کنـم کـه شـاید چنـد سـاعتی بـه آغـاز عملیات 
باقـی نمانـده باشـد و چـون نوشـتن وصیـت را یک 
بـه  ایـن جهـت شـروع  از  امـر شـرعی مـی دانـم 
نـگارش کـردم. بایـد گفـت هر کـس که بـه مبدأ و 
معـاد اعتقـاد دارد باید یـک روز در مرحله_ انتخاب 
قـرار گیـرد و چـون اعتقادش حق اسـت پس سـعی 
می کنـد کـه در گـروه و جبهـه_ حـق قـدم بـردارد 
و وجـود خـود را در عرصـه فـروش قـرار دهـد در 
اینجـا خریـدار خداوند اسـت و فروشـنده بندگان او 
پـس چـه معاملـه ای بهتـر اسـت از اینکـه انسـان با 
خـدا و رب و مـوالی خود معامله کنـد بنابراین باید 
گفـت کـه هرکس بـه خدا و امـام زمان ایمـان دارد 
بایـد در وادی حـق از همـه چیز خود دسـت بردارد. 
چنـد نکتـه کـه باید متذکر شـوم این اسـت که پدر 
و مـادر عزیـزم شـما خیلـی برایـم زحمـت کشـیده 
و خـواب شـما را گرفتـه ام و در طـول عمـر چنـد 
سـاله خـود کاری بـرای شـما نکـرده ام از شـما یک 
تقاضـا دارم و آن اینسـت کـه مـرا حـالل کنید و در 
زندگـی صبـر و بردباری را پیشـه خـود کنید صبر و 
بردبـاری را شـما پـدر و مـادرم باید از خانـدان اهل 

بیـت بایـد بیاموزید.
سخنی با برادران و خواهرانم:

بـرادرم دنیـا دنیای آزمایش اسـت آزمایشـی که در 
آن اگـر کسـی قبول نشـود عذاب الهی شـامل حال 
او خواهـد شـد پـس سـعی کنیـد در ایـن مرحله از 
انقـالب امتحـان خوبـی پـس دهیـد. و تـو خواهرم 
حجابـت را حفـظ کـن و تنهـا بـا تـو ایـن حـرف را 
دارم کـه حجـاب تـو از خـون شـهید اثرش بیشـتر 
اسـت. در پایـان از تمامـی اهـل فامیـل و دوسـتان 

طلـب حاللیـت دارم.
پیامی برای همسر مهربانم:

امـام را تنهـا نگذاریـد و بدانیـد کـه امـام حجـت 
خداونـد برماسـت. پـس او را روی چشـمان خـود 

قـرار دهیـد.
 والسالم/ علی مروت سگوند
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وصال دو عاشق با وساطت 2۰۰ نفر پس از ۳2 سال انتظار
زوج کوهدشـتی بـا وجـود اختالف های بسـیار امـا با صبر 
و مقاومـت، پـس از ۳۲ سـال انتظـار طعم شـیرین وصال 

چشیدند. را 
دفعـات  بـه  پیـری  تـا  کودکـی  دوران  از  ایرانی هـا  مـا   
در مـورد  داسـتان عاشـقانی  همچـون بیـژن و منیـژه، 
خسـرو و شـیرین، زال و رودابه، شـیرین و خسـرو و لیلی 
و مجنـون مطالبـی را در کتاب هـای ادبـی و اصطالحـات 

شـنیده ایم. عامیانـه 
امـا شـاید هیچکـدام مان فکـر نکنیم فردی وجود داشـته 
باشـد کـه برای رسـیدن بـه شـیرین زندگی خـود حاضر 
باشـد، همچـون فرهـاد کـوه بکنـد و اکثـرا اعتقـاد داریم 
عشـق تنها در داسـتان ها و شـعر شـاعران اتفـاق می افتد.

امـا در روسـتای بـره کلـک بخـش درب گنبد شهرسـتان 
کوهدشـت فرهـادی وجـود دارد کـه بیـش از ۳۲ سـال 
بـرای رسـیدن بـه شـیرین زندگی خـود صبر کرده اسـت 
و در فروردیـن امسـال در حالـی کـه وارد پنجـاه سـالگی 

شـده سـرانجام بـه عشـق زندگی اش رسـیده اسـت.
بـره  روسـتای  در   1۳50 متولـد  تیمـوری  کیومـرث 
کلـک شهرسـتان کوهدشـت اسـت. در سـنین نوجوانـی 
خانـواده اش هماننـد بسـیاری از جوامع روسـتایی کشـور 
دختـر عمـه اش را کـه 6 سـالی از او کوچکتـر اسـت را 
بـرای او نشـان مـی کنند تا آن ها پس از رسـیدن به سـن 

قانونـی بـا یکدیگـر ازدواج کننـد.
او از همـان دوران کودکـی پـس از ایـن اتفـاق عاشـق 
دخترعمـه خـود تـوران تیمـوری می شـود و در همه جـا 
همیشـه تمـام تـالش خـود بـرای مراقبـت از او را بـه کار 
می گیـرد امـا هنگامـی کـه بـه 1۸ سـالگی می رسـد و در 
فکـر ازدواج بـا دختـر عمـه خود اسـت به علت مشـکالت 
خانوادگـی کـه میـان این دو خانـواده ایجاد می شـود این 

رابطـه ظاهـرا بـه پایـان خود می رسـد.
امـا کیومـرث تیمـوری از آن  جوانانی نبود کـه پس از این 
اتفـاق قیـد عشـقش را بزنـد و به دنبـال تشـکیل خانواده 
بـرود او در ایـن رابطـه می گویـد: پـس از مشـکالتی کـه 
میـان دو خانـواده ایجـاد شـد مـن تمـام تـالش خـود را 

کـردم کـه ایـن اختـالف مانعـی بـرای ازدواج مـن ایجاد 
نکنـد امـا متاسـفانه ایـن اختالف دامـن گیـر زندگی من 

نیز شـد.
تیمـوری بـا بیان اینکه طی ۳۲ سـال گذشـته بـه دفعات 
متعـدد بـا افـراد مختلـف بـه خواسـتگاری دختـر عمـه 
خـود رفتـه اسـت، اظهـار کـرد: متاسـفانه هـر بـار که به 
خواسـتگاری مـی رفتـم خانـواده عـروس بـا جـواب نه از 
مـن اسـتقبال می کردنـد و حتـی در سـال ۸۳ بـه علـت 
خواسـتگاری های متعدد از من شـکایت کردنـد و ۳5 روز 

نیـز بـه خاطـر ایـن شـکایت در زنـدان بودم.
بـه  گذشـته  سـال   ۳۲ طـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
خواسـتگاری هیـچ دختـر دیگـری نرفتـه اسـت، گفـت: 
تمـام فکـر و ذکـر مـن طـی ایـن مـدت فقـط ازدواج بـا 
خانـم تـوران تیمـوری بـوده و هرگز حتـی در ذهنـم نیز 
خطـور نمی کـرد کـه بـا یـک نفـر دیگـر ازدواج کنـم.

تیمـوری در ارتبـاط بـا ایـن سـوال کـه آیـا ایـن رابطـه 
عاشـقانه دو طرفـه بـوده اسـت یـا نـه افـزود: طـی ایـن 
مـدت خانمـم خواسـتگارهای مختلفی داشـته اسـت و او 
نیـز بـه تمـام آن هـا تنهـا جـواب نـه داده اسـت و بـدون 
شـک جـواب رد دادن بـه خواسـتگارها ظـرف ۳۲ سـال 
نشـان دهنده  ایـن موضـوع اسـت که ایـن رابطه عاشـقانه 

دو طرفـه بـوده اسـت.

او ادامـه داد: سـرانجام امسـال با همکاری روحانی روسـتا 
و بـا همراهـی بیـش از ۲00 نفـر از اهالی به خواسـتگاری 
رفتیـم و سـرانجام خانـواده دختـر موافقت خـود را با این 

ازدواج اعـالم کردند.
سـال های  طـی  کـه  افـرادی  تمـام  می گویـد  تیمـوری 
گذشـته همـراه او به خواسـتگاری رفته اند فـوت کرده اند 
و واقعـا انتظـار نداشـته کـه پـس از ۳۲ سـال سـرانجام 
جـواب مثبت بشـنود اما خوشـبختانه این اتفـاق رخ داده 
و امـروز در تـدارک مراسـم عروسـی خـود در روز جمعـه 

ست. ا
او گفـت: در حـال حاضر احسـاس نمی کنم یـک مرد 50 
سـاله هسـتم و دقیقـا حـال و هـوای یک جوان 1۸ سـاله 
را دارم و از تمـام مردمـی کـه ایـن گـزاش را مـی خوانند 
زندگـی خوبـی  آینـده  اینکـه در  بـرای  می خواهـم کـه 

داشـته باشـم بـرای من دعـا کنند.
انتهـای صحبت هـای خـود اظهـار داشـت:  تیمـوری در 
۳۲ سـال عاشـق و منتظـر بـودن یـک نفر بسـیار سـخت 
اسـت، امـا این سـختی ها معرفـت را در تو زیـاد می کنند 
و هنگامـی کـه بـه معشـوق خـود برسـی تمـام رنج هایی 
کـه بـرای رسـیدن بـه او متحمـل شـده ای را فرامـوش 

کرد. خواهـی 
 گزارش :خبرگزاری فارس لرستان/ محمد عبداهلل زاده

طرح  هرهفته با یک شهید لرستانی

اجرای طرح هادی در 15۰ روستای لرستان

مدیـرکل بنیادمسـکن انقـالب اسـالمی لرسـتان، گفـت: 
اسـتان  خانـوار  بـاالی۲0  روسـتای   150 هـادی  طـرح 

اعتبـار ۹0 میلیـارد تومـان اجـرا می شـود. بـا  امسـال 
مسـعود رضایـی در ایـن زمینـه گفـت: اکنـون در 100 
درصـد روسـتاهای بـاالی ۲0 خانـوار کشـور طـرح هادی 
تهیه شـده اسـت و تمامی روسـتاهای لرسـتان نیز از این 

طـرح بهـره مند هسـتند.
وی میانگیـن اجـرای طـرح هـادی روسـتایی در کشـور و 
لرسـتان را بـه ترتیـب 5۲ و 5۳ درصـد عنـوان و اضافـه 
روسـتای   100 حـدود  در  هـادی  طـرح  پارسـال  کـرد: 
لرسـتان بـا 6۲ میلیـارد تومـان اعتبـار اجرا شـد کـه این 
موضـوع بـا هماهنگـی و هـم افزایـی بیـن بنیاد مسـکن و 

رضایـی اظهـار داشـت: همچنین سـال گذشـته ۸0 طرح دهیـاری هـا شـکل گرفت.
هـادی روسـتایی لرسـتان بـا اعتبار چهـار میلیـارد تومان 
مـورد بازنگـری قـرار گرفت که ایـن موضوع براسـاس نیاز 

روسـتاها انجام شـد.
وی گفـت: همچنیـن در سـال 1۴00 نیـز طـرح هـادی 
کـه  می شـود  بازنگـری  لرسـتان  روسـتای   100 حـدود 
اسـتان در ایـن زمینـه نیـز یـک تـا ۲ درصـد از میانگیـن 

کشـوری جلوتـر اسـت.
ادامـه داد: بـر اسـاس سرشـماری نفـوس و مسـکن سـال 
۹5، یـک هـزار و ۹۸0 روسـتا در لرسـتان وجـود دارد که 
از ایـن تعـداد یـک هـزار و 5۹ روسـتا بـاالی ۲0 خانـوار 

هستند

روزهای سخت کرونایی در لرستان؛ در یک هفته بیش از 5۰۰۰ لرستانی مبتال شدند
در یـک هفتـه گذشـته 5 هـزار و ۴۷۸ نفر در 
لرسـتان بـه ویـروس کرونـا مبتـال شـده اند و 
متاسـفانه طـی ایـن مـدت ۲۸ نفـر نیـز جان 

خـود را از دسـت داده اند. 
وضعیـت  در  را  لرسـتان  اسـتان  »کرونـا« 
خطرناکـی قـرار داده اسـت بـه طـوری کـه 
روزانـه حـدود هزار نفـر به این بیمـاری مبتال 
می شـوند و متاسـفانه حـدود ۷ نفـر نیز جان 

خـود را از دسـت می دهنـد.
بررسـی آمارهایـی کـه از یـک هفتـه پیـش 
تاکنون از سـوی مسـئوالن اسـتان اعالم شده 
نشـان می دهـد کـه طی یـک هفته 5 هـزار و 
۴۷۸ نفـر در لرسـتان به ویـروس کرونا مبتال 
شـده اند و متاسـفانه طـی ایـن مـدت ۲۸ نفر 

نیـز جـان خـود را از دسـت داده اند.
بیشـتر شهرسـتان های  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
دارد  قـرار  قرمـز  وضعیـت  در  اسـتان 
محدودیت های کرونایی اعمال شـده تا شـاید 
از میـزان ابتال بـه این ویروس مرگبار کاسـته 
شـد، شب گذشـته نیز نخسـتین جلسه ستاد 
اسـتانی مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا به ریاسـت 
اسـتاندار لرسـتان و بـا حضـور دسـتگاه های 
اجرایـی مربوطـه برگزار شـد تا چاره اندیشـی 

بـرای وضعیـت پیـش آمـده کننـد.
خادمـی اسـتاندار لرسـتان در ایـن جلسـه به 
وضعیـت خطرنـاک کرونا در لرسـتان تاکید و 

خواسـتار اجـرای دقیق مصوبات سـتاد مقابله 
بـا بیمـاری کرونـا شـد و اعالم کرد کـه معیار 
ارزیابـی مدیـران، عملکـرد آنهـا در مقابلـه بـا 
کرونا محسـوب می شـود و در  زمینه سـالمت 
مشـروح  نداریـم.  تعـارف  کسـی  بـا  مـردم 
صحبت های سـید موسـی خادمی در حاشـیه 
جلسـه سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا بدین 

شـرح آمده اسـت.
از  لرسـتان  اظهارداشـت:  لرسـتان  اسـتاندار 
نظـر شـیوع مـوج جدیـد کرونـا در وضعیـت 
خطرناکـی قـرار گرفتـه اسـت چرا کـه تعداد 
روزانـه  و  یافتـه  افزایـش  بسـیار  مبتالیـان 
بیـش از هـزار نفـر مبتـال، بیـش از 1۷0 نفـر 

بسـتری و حـدود ۷ نفر جان خود را از دسـت 
می دهنـد.

وی افـزود: همـه عالئـم نشـان می دهـد کـه 
روزهـای سـخت پیش رو داریـم و اگر مراقبت 
نکنیـم شـرایط بـه مراتـب نسـبت بـه مـوج 

هـای قبلـی بدتـر هـم می شـود.
اسـتاندار لرسـتان عنوان کرد: در جلسـه شب 
گذشـته مصوباتی براسـاس مدیریت هوشمند 
کرونـا اعـالم شـد که بر اسـاس ایـن مصوبات 
فعالیـت برخـی اصنـاف و مشـاغل تعطیـل و 
برگـزاری هرگونـه مراسـم منجـر بـه تجمـع 
اعـم از سیاسـی، مذهبـی، فرهنگـی، اداری، 
در  و  اسـت  ممنـوع  عروسـی  یـا  عـزاداری 

صـورت تخلـف بـا افـرادی کـه بانـی تجمـع 
باشـند برخـورد قانونـی می شـود.

حفـظ  و  ماسـک  از  اسـتفاده  لـزوم  بـه  وی 
و  کـرد  تاکیـد  بهداشـتی  دسـتورالعمل های 
گفـت: ادارات اسـتان، بانک هـا، نـاوگان حمل 
و نقـل عمومـی، مسـاجد، سـینماها، مراکـز 
گردشـگری و تمـام اماکـن بایـد نسـبت بـه 
نظـارت بـر رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی 
توجـه ویـژه داشـته باشـند و از ایجـاد تجمع 
و ارائـه خدمـات بـه افـرادی کـه پروتکل های 
بهداشـتی را رعایت نمی کنند جـداً خودداری 

کننـد .
خادمـی بـا بیـان اینکـه کاندیداهای شـرکت 
در انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا بایـد 
از برگـزاری هرگونـه تجمـع انتخاباتـی جـدا 
خـودداری کننـد خاطرنشـان کـرد: در ایـن 
در صـورت  بخشـداران  و  فرمانـداران  رابطـه 
قانونـی  برخـورد  قاطعانـه  تخلـف  مشـاهده 

. کنند
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه فرمانـداران و مدیران 
دسـتگاه های اجرایـی عضـو سـتاد  مقابلـه بـا 
کرونـا بـا جدیـت در اعمال دسـتورالعمل های 
سـتاد بایـد اقـدام کننـد تصریـح کـرد: معیار 
زمینـه  در  آنهـا  عملکـرد  مدیـران،  ارزیابـی 
مقابلـه بـا کرونـا محسـوب می شـود و نتیجـه 
رسـانی  اطـالع  مـاه  اردیبهشـت  ارزیابـی 

می شـود.
هفتـه  دو  اظهارداشـت:  لرسـتان  اسـتاندار 
سـختی را پیـش رو داریـم بنابرایـن در زمینه 
سـالمت مـردم با کسـی تعارف نداریـم و الزم 
اسـت مـردم نیـز در ایـن شـرایط بـه عنـوان 

ناظـر عمـل کننـد .
 وی افـزود: بـه طـور حتـم بایـد در صـورت 
مشـاهده تخلـف بـا امـر بـه معـروف و نهی از 
منکـر بـه متخلفان تذکر داده شـود و نسـبت 
بـه اطـالع رسـانی تخلفـات بـه دسـتگاه های 
مربوطه از جمله دادسـتانی، نیـروی انتظامی، 
علـوم پزشـکی و اسـتانداری اقـدام کننـد تـا 

برخـورد قانونـی انجام شـود.
خـادم بـه لـزوم همـکاری و هماهنگـی بیـن 
مهـار  بـرای  مـردم  و  اجرایـی  دسـتگاه های 
مـوج جدیـد کرونـا در اسـتان تاکیـد کـرد و 
افـزود: امیدواریـم بـا رعایـت بیـش از پیـش 
هفته هـای  در  بهداشـتی  دسـتورالعمل های 
آینـده بتوانیـم از ایـن مـوج بـه خوبـی عبـور 

. کنیم
وی بـا اشـاره بـه محدودیت های اعمال شـده 
عنـوان کـرد: اگرچـه معیشـت مـردم دچـار 
مشـکل می شـود امـا سـالمت مـردم اهمیـت 
بیشـتری دارد و بـه ناچـار بایـد بـه قیمـت 
چشـم  فعالیت هـا  برخـی  از  سـالمت  حفـظ 

پوشـی کنیـم / تسـنیم لرسـتان

شاخص های کیفی شبکه اینترنت شرکت 
مخابرات ایران ۹۳ درصد بهبود یافت

الملـل  بیـن  امـور  و  ارتباطـات  مدیـرکل 
شـرکت مخابـرات ایـران گفـت: با بررسـی 
هـای انجـام شـده طـی 1۸ مـاه گذشـته 
شـاخص هـای کیفـی مربـوط بـه بخـش 
شـرکت  اینترنـت  و  شـبکه  زیرسـاخت 
مخابـرات ایـران ، بـه صـورت میانگین ۹۳ 
درصـد بهبـود کیفیت را نشـان مـی دهد.

مهنـدس محمدرضـا بیدخام ضمـن اعالم 
مطلـب فـوق بیـان کـرد: افزایـش کیفیت 
اکثـر  بـرای  شـبکه،  هـای  شـاخص  در 
شـرکت  پرسـرعت  اینترنـت  مشـتریان 
در مـاه هـای گذشـته محسـوس بـوده و 
نشـانگر توجـه ویـژه شـرکت بـه افزایـش 
بخـش  در  ویـژه  بـه  ارتباطـات  کیفیـت 
دیتـا بـا توجـه بـه نیازهـای رو بـه تزایـد 

اسـت. حاضـر  شـرایط  در  مشـتریان 
وی افـزود: شـاخص هـای کیفـی شـبکه 
بـا    latency و   DNS، jitter مقـدار  ماننـد 

کاهـش قابـل توجـه در 1۸مـاه گذشـته، 
مختلـف  هـای  سـرویس  کیفیـت  بهبـود 
در  را  مشـتریان  رضایتمنـدی  تحقـق  و 
خدمات ارائه شـده به دنبال داشـته اسـت.

الملـل  بیـن  امـور  و  ارتباطـات  مدیـرکل 
همچنیـن  ایـران  مخابـرات  شـرکت 
خاطرنشـان سـاخت: بـه منظـور رسـیدن 
بـه ایـن هـدف بـا همـکاری بخـش هـای 
مختلـف شـرکت مانند مشـتریان، تجاری، 
عملیـات  اطالعـات،  فنـاوری  و  شـبکه 
مختلفـی ماننـد راه انـدازی سـامانه اندازه 
گیـری شـاخص هـای کیفی شـبکه، انجام 
مدیریـت  در  شـایانی  نقـش  کـه  شـده 
متمرکـز و پایـش مسـتمر شـاخص هـای 
کیفـی شـبکه، به صـورت متـوازن در تمام 
کشـور داشـته اسـت، ضمنـا کاهـش قابل 
 page load time توجـه در شـاخص مهـم
، بـه میـزان ۴5 درصـد اتفـاق افتـاده کـه 
رضایتمنـدی  افزایـش  در  مهمـی  نقـش 

مشـتریان ایفـا مـی کنـد.
افزایـش  منظـور  بـه  کـرد:  تصریـح  وی   
بـه  رسـانی  خدمـت  کیفیـت  مسـتمر 
شـبکه  تحقـق  راسـتای  در  و  مشـتریان 
IP محـور، رونـد پایـش کیفیـت و بهینـه 
بـا  هـا  اسـتان  تمـام  در  شـبکه  سـازی 
نوسـازی و توسـعه شـبکه IP در حال اجرا 
و پیـاده سـازی در سراسـر کشـور اسـت.
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ضرورت رعایت الزامات ایمنی و استاندارد سازی آسانسورها در لرستان

مدیــرکل اســتاندارد لرســتان گفــت: مدیــران دســتگاه هــا 
ــرد:  ــت ک ــی درخواس ــاری و خدمات ــای تج ــع ه و مجتم
ــردم احســاس  ــوم م ــان و عم ــه ســالمت کارکن نســبت ب
مســئولیت کننــد و نســبت بــه اســتاندارد ســازی و اخــذ 

ــدام کننــد. گواهــی ایمنــی آسانســورها اق
بــه گــزارش کیمیــا لرســتان ، مرضیــه قنبریــان روز 
ــت:  ــار داش ــگاران اظه ــا خبرن ــت ب ــنبه در نشس چهارش
آسانســورهای برقــی از ســال ۸۲ مشــمول اســتاندارد 
نیــز  امســال  مــاه  اردیبهشــت  از  و  شــدند  اجبــاری 
ــمول  ــی مش ــای برق ــه ه ــی و پل ــورهای هیدرولیک آسانس

ــد. ــد ش خواهن
وی ادامــه داد: ایــن درحالــی اســت کــه شــهرداری هــای 
اســتان بــدون توجــه بــه تاییدیــه ایمنــی آسانســور، پایــان 

کار را صــادر مــی کننــد.
وی اظهــار داشــت: آسانســور اســتاندارد دارای پــالک 
ــه ســامانه  ــا ارســال آن ب ــا کــد 10 رقمــی اســت کــه ب ب
پیامکــی 1000151۷ مــی تــوان از اعتبــار اســتاندارد آن 

ــع شــد. مطل
قنبریــان بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته شــرایط اســتاندارد 
آسانســورها بــه ویــژه در ســاختمان هــای دولتــی اســتان 
بهتــر شــده اســت عنــوان کــرد: اکنــون بیشــترین مشــکل 
بــه ســاختمان هــای  اســتان مربــوط  آسانســورهای 

ــی اســت. ــز عموم ــکان و مراک پزش

مدیــرکل اســتاندارد لرســتان گفــت: بــا توجــه بــه شــعار 
ســال بــه نــام تولیــد، پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا، 
ایــن ســازمان حامــی تولیدکننــدگان اســت امــا تولیــدات 
بــی کیفیــت و غیــر اســتاندارد را بایــد در راســتای 

ــرد. ــارت ک ــدگان نظ ــرف کنن ــوق مص ــت از حق حمای
قنبریــان اظهــار داشــت: ایــن نظــارت و بررســی ها امســال 

بــا توجــه بــه شــعار ســال بیشــتر پیگیــری خواهد شــد.
ــز  ــتان نی ــد در اس ــز عرضــه و تولی وی در خصــوص مراک
عنــوان کــرد: نمونــه بــرداری و بازرســی ها بــه طــور 
ــن راســتا ســال  ــه در ای ــداوم در حــال انجــام اســت ک م
گذشــته بــرای مدیــران کنتــرل کیفیــت لرســتان بیــش از 

ــه شــد. ــوزش ارای ــاعت آم ــر س ــزار و 5۴۸ نف ۲ ه
ــای  ــع ه ــا و مجتم ــتگاه ه ــران دس ــه از مدی وی در ادام
تجــاری و خدماتــی درخواســت کــرد: نســبت بــه ســالمت 
ــد و  ــئولیت کنن ــاس مس ــردم احس ــوم م ــان و عم کارکن
ــی  ــی ایمن ــذ گواه ــازی و اخ ــتاندارد س ــه اس ــبت ب نس

ــد.  ــدام کنن ــورها اق آسانس
ــده در  ــرکل اســتاندارد لرســتان از بررســی ۲06 پرون مدی

کمیتــه تاییــد صالحیــت اســتان خبــر داد. 
ــه  ــال گذشــته ۲۸ نشســت کمیت ــت: در س ــان گف  قنبری
ــای  ــت واحده ــرل کیفی ــران کنت ــت مدی ــد صالحی تایی
ــای  ــد و اعض ــزار ش ــی در اداره کل برگ ــدی و خدمات تولی

ــد. ــی کردن ــده را بررس ــه ۲06 پرون کمیت
وی افــزود: مصوبــات کمیتــه هــای مذکــور منجــر بــه ۴6 
ــرل  ــران کنت ــت مدی ــد صالحی ــه تایی ــورد صــدور پروان م
ــن 6۲  ــم چنی ــه، و ه ــد پروان ــورد تمدی ــت، ۸۳ م کیفی
ــرل  ــران کنت ــت مدی ــد صالحی ــه تایی ــال پروان ــورد ابط م

ــد. ــی ش ــدی و خدمات ــای تولی ــت واحده کیفی
مدیــرکل اســتاندارد اســتان اظهــار کــرد: مطابــق بــا آییــن 
ــرل  ــران کنت ــی مدی ــی و فن ــت علم ــد صالحی ــه تایی نام
ــران کنتــرل کیفیــت  ــه مدی کیفیــت، مــدت اعتبــار پروان
واحدهــای تولیــدی و خدماتــی دو ســال از زمــان صــدور 
اســت و تمدیــد پروانــه تاییــد صالحیــت منــوط بــه 
ــق  ــوط و اجــرای دقی ــای آموزشــی مرب ــدن دوره ه گذران

وظایــف مــی باشــد.
ــت و  ــون تقوی ــاده ۲0 قان ــتناد م ــه اس ــت ب ــی اس گفتن

ــت  ــرل کیفی ــئولیت کنت ــتاندارد، مس ــام اس ــعه نظ توس
ــدگان  ــاری و دارن ــتاندارد اجب ــمول اس ــای مش در واحده
ــه  ــا ارائ ــویقی ی ــتاندارد تش ــت اس ــرد عالم ــه کارب پروان
ــر  ــاری ب ــتانداردهای اجب ــمول اس ــات مش ــده خدم کنن
عهــده اشــخاص حقیقــی اســت کــه دارای تحصیــالت الزم 
و تجربــه کافــی در رشــته هــای تخصصــی مربوطه باشــند، 
در حــال حاضــر ۲۴5 مدیــر کنتــرل کیفیــت دارای پروانــه 

ــود دارد. ــتان وج ــر، در اس ــت معتب ــد صالحی تایی
مدیــرکل اســتاندارد لرســتان از برگــزاری ۳65۳ نفــر 
ســاعت آمــوزش مجــازی در ایــن اســتان خبــر داد و 
اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال جــاری، یــک هــزار و ۸۸۸ 
نفرســاعت دوره آموزشــی بــرای کارکنــان اداره کل برگــزار 
ــق  ــی، تحق ــوب عملیات ــه مص ــه برنام ــه نســبت ب ــد ک ش

ــت. ــته اس ــدی داش 116 درص
ــداد 161۳  ــوزش تع ــاعت آم ــر س ــت: از ۳65۳ نف وی گف
نفــر ســاعت مربــوط بــه آمــوزش مدیــران کنتــرل کیفیــت 
ــاعت  ــر س ــداد 15۲ نف ــت و تع ــدی اس ــای تولی واحده
مربــوط بــه آمــوزش کارشناســان اســتاندارد و ســایر 

ــت. ــازمانی اس ــرون س ــای ب ــوزش ه آم
مدیــرکل اســتاندارد لرســتان دوره هــای آموزشــی قانــون 
ــن  ــا قوانی ــت و توســعه نظــام اســتاندارد، آشــنایی ب تقوی
ــا  ــنایی ب ــی، آش ــبات عموم ــبات و محاس ــوان محاس دی
ــماره 5،  ــی ش ــتاندارد مل ــگارش اس ــیوه ن ــاختار و ش س
ــای  ــازمانی EFQM، روش ه ــی س ــدل تعال ــا م ــنایی ب آش
مســئله شناســی بــرای تدویــن برنامــه هــای ارتقــاء بهــره 
ــون  ــا قان ــنایی ب ــرد، آش ــی عملک ــت و ارزیاب وری، مدیری
مدیریــت خدمــات کشــوری، و مدیریــت ســبز را از مهــم 
تریــن دوره هــای برگــزار شــده بــرای کارکنــان اســتاندارد 
نــام بــرد و اظهــار داشــت: کــه ایــن دوره هــای آموزشــی 
ــر  ــه صــورت غی ــی ب ــای کرونای ــت ه ــل محدودی ــه دلی ب

ــزار شــد. حضــوری برگ
گفتنــی اســت ایــن آمــوزش هــا از طریــق ســتاد، ســازمان 
مدریــت و برنامــه ریــزی اســتان، و مراکــز آموزشــی 

ــی شــود. ــت شــده انجــام م ــد صالحی ــکار تایی هم

مدیرکل استاندارد:

مرحله دوم متناسب سازی مستمری بازنشستگان و 
مستمری بگیران و افزایش سنواتی انجام شد

ــت :  ــتان  گف ــتان لرس ــی اس ــن اجتماع ــرکل تأمی مدی
مرحلــه دوم متناسب ســازی مســتمری بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران و افزایــش ســنواتی انجــام شــد. 
ــال  ــاه س ــرداد م ــت: در م ــار داش ــودرزی اظه منوچهرگ
گذشــته، ســازمان تامیــن اجتماعــی، یــک مرحلــه 
ــی  ــران را عملیات ــتمری بگی ــوق مس ــازی حق متناسب س
ــای  ــایر صندوق ه ــته، س ــال گذش ــر س ــا در مه ــرد ام ک
بازنشســتگی ، یــک مرحله دیگر همســان ســازی را اجراء 
نمــوده کــه فاصلــه ای میــان مســتمری بازنشســتگان آن 
صندوق هــا بــا بازنشســتگان تامین اجتماعــی ایجــاد 
ــکل  ــکاف، ش ــن ش ــم ای ــرای ترمی ــی ب ــه به حق و مطالب

ــت. گرف
بازنشســتگی  صنــدوق  توســط  آنچــه  افــزود:  وی   
کشــوری در فروردیــن 1۴00 بــه بازنشســتگان پرداخــت 
مرحلــه  دو  بــا   ۹۸ اســفند  بــه  نســبت  می گــردد، 
ــدود  ــنواتی، ح ــش س ــه افزای ــازی و دو مرحل همسان س
ــازمان  ــه در س ــت. ک ــه اس ــش یافت ــد افزای 1۳0 درص
تامین اجتماعــی تــالش گردیــد مســتمری بازنشســتگان 
تامین اجتماعــی را در همــان حــد افزایــش داده تــا 

ــود. ــرار ش ــت برق عدال
ــا اشــاره  ــی اســتان لرســتان ب ــن اجتماع ــرکل تأمی مدی
بــه اینکــه بــرای نخســتین بــار افزایــش مســتمری ها در 
ــت:  ــد شــد، گف ــاه لحــاظ خواه ــن م ــای فروردی فیش ه
یــک میلیــون و ۲00 هــزار تومــان پرداختــی در اســفند 
ــش  ــازی و افزای ــش متناسب س ــاب افزای ــاه، علی الحس م

ســاالنه بــوده و ربطــی بــه فروردیــن نــدارد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

گرامی باد


