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 »آب معدنی نوشین 
سپیدکوه « الشتر احیا شد
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ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

پیگیری طرح های اشتغال زا در لرستان

مشارکت »پگاه لرستان « و 
»آب معدنی بیشه « برای 

تولید

صفحه4

گوشت مرغ در لرستان؛ از گرانی 
نهاده تا گرانفروشی خرده فروشان

2 متن کامل درصفحه2

 سال دوم   شماره 10  4 صفحه  قیمت 1500 تومان

یادداشت

نقد منطقی چیست؟ 

و  سیاسـی  فرهنـگ  هـای  آسـیب  از  یکـی 
بـا  اگـر  کـه  اسـت  ایـن  اجتماعـی  فرهنـگ 
اینکـه  جـای  بـه  هسـتیم  مخالـف  شـخصی 
عملکـرد کاری وی را نقـد کنیـم سـراغ پیـدا 
کـردن موضوعاتـی در زندگـی فـرد، بـه جـز 

برویـم! کاری  اصلـی  عملکـرد 
آن هـم دنبـال کردن یا پیدا کـردن موضوعاتی 
خصوصـی،  شـخصی،  فـردی،  زندگـی  در 
خانوادگـی یـا حتی کشـف نـوع رأی دادن فرد 

در انتخابـات هـا!
بـرای نمونـه، در همیـن رویـداد حـزن انگیـز 
درگذشـت اسـتاد برجسـته آواز اصیـل ایرانی، 
زنـده یـاد محمدرضا شـجریان، اگـر هم برخی 
افـراد بـه هـر علـت مخالـف یـا منتقـد اسـتاد 
هسـتند بـه جـای اینکه اگـر نقدی هـم داریم 
ردیـف  شناسـی،  نـت  آوازخوانـی،  حـوزه  در 
ایـن  و  شناسـی  صـدا  موسـیقی،  شناسـی 
متغیرهـا و شـاخص هـای تخصصـی و فنـی 
حـوزه موسـیقی کالسـیک ایرانـی باشـد )نقد 
تخصصـی مبتنـی بـر شـاخص های موسـیقی 
ایرانـی(، این متغیرها را کنار گذاشـته و سـراغ 
انتقـاد کـردن از جنبـه هـای دیگـر غیرمرتبط 
بـا عناصـر شـهرت ایـن اسـتاد از جملـه مثـاًل 
حـوزه زندگـی فـردی، خصوصـی و خانوادگـی 
آن  هـای  جنبـه  برخـی  از  و  رویـم  مـی  وی 

حـوزه، انتقـاد مـی کنیـم! ...

والدین مراقب فرزندان خود در 
مواجهه با چالش مومو باشند
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افزایش آسیبهای اجتماعی
نقطه مقابل سالمت اجتماعی

2

رئیس هیات مدیره تعاونی آب معدنی 
نوشین سپیدکوه:

مدیرعامل کارخانه آب معدنی
 بیشه لرستان:

و  بهسـازی  هـای  پـروژه  افتتـاح  مراسـم 
روکش آسـفالت مناطق سـیل زده لرسـتان 
حضـور  بـا  کنفرانـس  ویدئـو  صـورت  بـه 
در  اسـتانی  مسـئوالن  و  جمهـور  رئیـس 

شـد. برگـزار  معمـوالن  دمـرود  منطقـه 
لرسـتان  رویـش  اختصاصـی  گـزارش  بـه 
، عبدالهاشـم حسـن نیـا معـاون وزیـر راه 
و شهرسـازی و رییـس سـازمان راهـداری 
ایـن  در  نقـل جـاده ای کشـور  و  و حمـل 
سـیل  جریـان  در  داشـت:  اظهـار  مراسـم 
سـال گذشـته بسـیاری از جاده های استان 
طغیـان  و  بـاران  ریـزش  اثـر  در  لرسـتان 
رودخانـه هـا و رانش دچار آسـیب شـد که 
تـا کنـون 310 کیلومتـر از ایـن مسـیرها 

بهسـازی شـده اسـت.
و  بـزرگ  پـل  دسـتگاه   118 افـزود:  وی 
کوچـک بـه طـول یکهـزار و 450 متـر  در 
اسـتان لرسـتان بازسـازی و احـداث شـده 
بـه  بـزرگ  پـل  دسـتگاه   16 احـداث  کـه 
طـول 866 متـر از ایـن تعـداد مربـوط بـه 

باشـد. پلدختـر مـی  شهرسـتان 
رئیـس سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل 

جـاده ای کشـور بیـان کـرد: 11 کیلومتـر 
شهرسـتان  در  کشـکان  رودخانـه  بسـتر 
پلدختـر سـاماندهی و 22 کیلومتـر از محور 
پلدختر – خرم آباد سـاحل سـازی و شـانه 

هـای خاکـی ایجـاد شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت: پـل هـای بزرگ اسـتان 
لرسـتان و شهرسـتان پلدختـر ماننـد پـل 
بابازیـد بـا تامیـن اعتبـار و فعالیـت هـای 
بالقـوه  پیمانـکار و مهندسـان مشـاور ظرف 
6 مـاه آینـده یعنی تـا پایان سـال جاری به 

بهـره برداری برسـد.
حسـن نیـا یادآورشـد: میـزان اعتبـار پروژه 
هـای سـیل در حـوزه راهـداری  براسـاس 
قراردادهـا  حـدود یکهـزار میلیـارد تومـان 
اسـت کـه بـا تعدیـل ها بـه یکهـزار و 500 
میلیـارد تومـان مـی رسـد ،تا کنـون بخش 
پرداخـت  پیمانـکاران  مطالبـات  از  هایـی 
و  اسـناد  تومـان  میلیـارد   400 و  شـده 
اعتبـارات تخصیـص داده شـده و مابقـی در 
جریـان اسـت و امید کـه تا پایان سـال این 

پـروژه هـا تامیـن و بازسـازی شـوند .
وی بـه جـاده ترانزیتی پلدختـر – خرم آباد 

اشـاره کـرد وافـزود: بخشـی  از ایـن جـاده 
مربـوط بـه پـل های بـزرگ و بخشـی دیگر 
از آن مربوط به عرض و بسـتر راه اسـت که 
مسـیر دیگـری به صـورت بزرگـراه طراحی 

شـده  است.
رییـس سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای  کشـور گفـت: یـک بانـد مسـیر 
جدیـد پلدختر – خرم آباد توسـط شـرکت 
سـاخت  در حـال احـداث  اسـت  و بـرای 
آمـدن آب در  بـاال  احتمـال  از  جلوگیـری 
فصـل بارندگـی بخش هایی از جـاده  فعلی 
کـه دچـار آسـیب شـده ترمیـم ، انتشـار و 

تعریـض می شـود.
وی افـزود: این قراردادهـا و اعتبارات مربوط 
بـه آن نشـان می دهـد دولت عزم راسـخی 
بـرای  انجـام اقدام هایی در راسـتای  بهبود 
وضعیـت اسـتان لرسـتان بـه ویـژه راه های 

آسـیب دیده از سـیل دارد .
حسـن نیـا یادآورشـد: هـدف دولـت جلـب 
رضایتمنـدی حداکثـری مـردم در شـرایط 

موجـود و ایـن مقطـع زمانـی اسـت .
لرسـتان  اسـتاندار  هـای  پیگیـری  بـه  وی 

بـرای  آالت  ماشـین  تجهیـز  بـر  مبنـی 
و  کـرد  اشـاره  اسـتان  هـای  راه  بهسـازی 
عمرانـی  اعتبـارات  از  اسـتفاده  بـا  گفـت: 
بخشـی از ایـن ماشـین آالت تامیـن شـده 
ابـالغ  بـا  دوم  گام  در  بتـوان  کـه  امیـد   ،
اعتبـارات ماشـین آالت و تجهیـزات  مـورد 
نیاز بازسـازی راه های اسـتان تامین شـود.
رییـس سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای کشـور گفـت: امیدواریـم اکیپی از 
تجهیـزات و ماشـین آالت کـه در مناطـق 
سـرد سـیر بـرای بهبـود راه هـای اسـتان 
هـای همجـوار در 6 ماه اول سـال مشـغول 
منتقـل  اسـتان  ایـن  بـه  بودنـد   فعالیـت 

. ند شو

40 دستگاه پل در لرستان تا پایان 
امسال به بهره برداری می رسد 

عبـاس شـرفی مدیـرکل راهـداری و حمـل 
و نقـل جـاده ای لرسـتان در ایـن مراسـم 
گفـت: بـا توجـه بـه هماهنگـی هـای انجام 
شـده با معـاون وزیـر راهـداری و اسـتاندار 
لرسـتان تـا پایان سـال جاری 40 دسـتگاه 

پـل در اسـتان بـه بهـره بـرداری می رسـد. 
وی ادامه داد: 50 کیلومتر از بسـتر رودخانه 
کشـکان از خـرم آباد تـا معمـوالن الیروبی 
شـده و سـاحل سـازی آن به پایان رسـیده 

. است 
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده 
ای لرسـتان  تصریـح کـرد: الیروبـی بسـتر 
رودخانـه و سـاحل سـازی در 2 نقطـه  گاو 
دسـتور  در  پلدختـر  شـهر  ورودی  و  زرده 
کار قـرارداد کـه بـه مناقصـه بـرود و طـی 

روزهـای آینـده فعالیـت آن آغازشـود.
وی افـزود: تـالش مـی شـود کار احـداث 
پلدختـر  شـهر  بـه  کـه  باقیمانـده  قطعـه 
متصـل می شـود الیروبی و سـاحل سـازی 
آن همزمـان بـا پـل هـای بابازیـد و پـران 
پرویـز تا پایان سـال به بهره برداری برسـد.
بازسـازی و احـداث  شـرفی بیـان داشـت: 
حـدود47 دسـتگاه پـل و ابنیه فنـی نیز در 
دسـت اقـدام اسـت که امید اسـت بـا توجه 
بـه پیگیـری های انجام شـده تا پایان سـال 

به بهـره برداری برسـد.

مراسم افتتاح پروژه های بهسازی و روکش آسفالت مناطق سیل زده لرستان برگزار شد

عناوین مهم:

به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور

سفرشاکرمی معاون وزیرکار به استان:

گزارش:
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آتش زنندگان کاه و کلش مزارع در لرستان از تسهیالت 
کشاورزی محروم می شوند

رییس سـازمان جهاد کشـاورزی لرسـتان گفت: کشاورزانی 
کـه اقـدام بـه آتـش زدن کاه و کلـش مـزراع می کننـد، از 

تسـهیالت بخـش کشـاورزی محروم می شـوند. 
اسـفندیار حسـنی مقـدم اعالم کرد: آتـش زدن کاه و کلش 

باعـث از بینرفتن میکرواورگانسـیم های خاک می شـود.
وی اظهـار داشـت: بـرای اینکه کشـاورزان راحت تر کشـت 
دوم خـود را انجـام دهنـد، تسـهیالتی بـرای خریـد ادوات 
مکانیزاسـیون، کارنـده هـای کشـت و دسـتگاه هایی کـه 
باعث خرد شـدن کاه و کلش شـود را در اختیار کشـاورزان 

قـرار دهیم.
وی تصریـح کـرد: کشـاورزانی کـه مبادرت به آتش سـوزی 
مـزارع خـود کنند، از همه تسـهیالت بخش کشـاورزی اعم 
از تسـهیالت بانکی، نهاده هـای یارانه دار محروم می شـوند.

یـادآور شـد:  لرسـتان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
توصیـه اکیـد ما این اسـت که کشـاورزان مبـادرت به آتش 
سـوزی کاه و کلـش بـرای انجـام کشـت دوم خـود نکننـد.

یـک روانشـناس بـا بیـان اینکـه کمیـت و کیفیـت تعامـل فـرد با 
اجتمـاع بـه منظـور ارتقـای رفـاه آحـاد جامعـه یکـی از تعاریـف 
سـالمت اجتماعـی بـوده کـه نتیجـه نهایـی ایـن تعامـل ارتقـای 
سـرمایه و امنیـت اجتماعـی، کاهـش فقـر و بـی عدالتـی اسـت، 
گفـت: نقطـه مقابـل آن افزایـش آسـیب های اجتماعـی اسـت. 

 رضـا عباسـی راد اظهـار کـرد: طبق دیدگاه کارشناسـان، سـالمت 
افـراد پایـه و بنیـان سـالمت جامعـه اسـت، بـه ایـن معنـا کـه 
وضعیـت سـالمت تـک تـک افـراد جامعـه بـه روش هـای گوناگون 
و همچنیـن شـاخص های  آنهـا  عواطـف  و  دیگـران  بـر سـالمت 

اجتماعـی- اقتصـادی جامعـه اثـر می گـذارد.
 وی بـا اشـاره بـه اینکـه طبـق تعریـف سـازمان بهداشـت جهانی، 
منظـور از  سـالمت رفـاه کامـل جسـمی، روانی و اجتماعی اسـت، 
عنـوان کـرد: عوامـل مختلفـی تعیین کننـده وضعیت سـالمت در 
جامعـه هسـتند کـه ازجملـه آن هـا می تـوان بـه عوامـل ژنتیکـی 
و بیولوژیکـی، عوامـل مربـوط بـه شـیوه زندگـی، عوامـل زیسـت 
محیطـی، رفتارهـای شـخصی و شـیوه زندگـی و تاثیـر آنهـا در 

جامعـه اشـاره کرد.
ابعـاد مختلـف  دارای  اینکـه سـالمت  بـه  اشـاره  بـا  راد  عباسـی 
جسـمی، روانـی، عاطفی و اجتماعی اسـت، تصریح کـرد: منظور از 
سـالمت جسـمی عملکـرد بهتـر انـدام در هماهنگی کامـل با دیگر 
اعضـا اسـت، منظـور از سـالمت روانـی مثبـت اندیشـی و هدفـدار 
بـودن و منظـور از سـالمت عاطفـی توانایـی بیـان احساسـات و 
توانایـی برقـراری ارتبـاط با دیگـران و منظور از سـالمت اجتماعی 
وجـود ارتبـاط میـان افـراد بـا دیگـران یـا همـان جامعـه پذیـری، 
لـذت بـردن از بـودن در میـان دوسـتان، حمایـت شـدن از سـوی 

خانـواده و بسـتگان و دوسـتان اسـت.
ایـن روانشـناس ادامـه داد: بـه عبـارت دیگـر منظـور از سـالمت 
در  از چگونگـی عملکـردش  فـرد  و شـناخت  ارزیابـی  اجتماعـی 
اجتمـاع و کیفیـت روابطـش بـا افـراد دیگـر، نزدیـکان و گروه های 

اجتماعـی اسـت.
بهداشـت  جهانـی  سـازمان  تعریـف  براسـاس  کـرد:  عنـوان  وی 
سـالمت اجتماعـی یکـی از ابعـاد سـالمت محسـوب می شـود، این 
نـوع سـالمت از دو بعـد جسـمی و روانی سـالمت تأثیـر پذیرفته و 

بـر آنها اثـر متقابـل دارد.
 عباسـی راد ادامـه داد: کمیـت و کیفیـت تعامـل فـرد بـا اجتمـاع 
بـه منظـور ارتقـای رفـاه آحـاد جامعـه یکـی از تعاریـف سـالمت 
اجتماعـی اسـت کـه نتیجـه نهایـی ایـن تعامـل ارتقـای سـرمایه 
اجتماعـی، امنیـت اجتماعـی، کاهـش فقـر و بـی عدالتی  اسـت و 

نقطـه مقابـل آن افزایـش آسـیب های اجتماعـی اسـت.
ایـن روانشـناس با اشـاره به اینکه سـالمت اجتماعی نوعـی ارزیابی 
و شـناخت افراد از خود و عملکردشـان در اجتماع و کیفیت روابط 
آنهـا بـا افـراد دیگـر بـرای مثـال نزدیـکان و گـروه هـای اجتماعی 
اسـت، عنـوان کـرد: منظـور از یکپارچگی اجتماعی احسـاس تعلق 

بـه جامعـه و احسـاس حمایت شـدن از طرف جامعه اسـت.
وی اضافـه کـرد: منظـور از پذیـرش اجتماعـی، داشـتن گرایـش 
هـای مثبـت نسـبت به افـراد، تصدیـق کـردن دیگـران و پذیرفتن 
افـراد علـی رغـم برخی رفتار سـردرگم کننـده و پیچیده آنهاسـت 
و منظـور از مشـارکت اجتماعـی بـاوری اسـت کـه طبـق آن فـرد 
خـود را عضـوی حیاتـی از اجتمـاع می داند که در مسـائل مهم آن 

می توانـد تصمیـم گیرنده باشـد.
عباسـی راد بـا اشـا ه بـه اینکـه بحـث سـالمت اجتماعـی مفهومی 
اسـت کـه در یـک یـا دو دهـه اخیـر برجسـته شـده اسـت، گفت: 
بـه  اکثـرا معطـوف  بحـث سـالمت مـی شـود ذهـن هـا  وقتـی 
سـالمت جسـم و روح می شـود در حالـی کـه سـالمت اجتماعـی 
امـری متفـاوت از سـالمت جسـم و روان اسـت، ایـن امر ریشـه در 

روانشناسـی و پیـش از آن در پزشـکی  دارد.
وی افـزود: احسـاس و ارزیابـی کـه فـرد نسـبت بـه پیرامـون خود 
دارد، بـا عنـون سـالمت اجتماعی شـناخته می شـود، در واقع بحث 
سـالمت اجتماعـی یـک واژه کلی  اسـت و بـا جنبه فـردی یا جنبه 
روانـی و یـا جنبه هـای اقتصـادی و سیاسـی ارتبـاط دارد، در کل 
آنچـه در سـالمت اجتماعـی مهـم اسـت قیـد اجتماعی بـودن آن 

است.
ایـن روانشـناس افـزود: عوامـل مختلـف اجتماعـی، اقتصـادی و 
سیاسـی در تحقـق سـالمت اجتماعـی در جامعه و میـزان آن تاثیر 
مـی گذارنـد هـر چـه رضایـت فـرد از زندگی بیشـتر باشـد و امید 
بـه آینـده وی افزایـش یابـد، فقر و فسـاد کمتر باشـد و مشـارکت 
سـالمت  باشـد،  بیشـتر  کشـور  مهـم  تصمیمـات  در  شـهروندان 
سـالمت  بـر  عوامـل  همیـن  و  می یابـد  افزایـش  نیـز  اجتماعـی 
جسـمانی و روانـی فـرد در ارتبـاط بـا دیگـران تاثیـر می گـذارد.

عباسـی راد بـا اشـاره بـه اینکـه از ابعـاد مهـم سـالمت اجتماعـی، 
مشـارکت و اعتمـاد اسـت، افـزود: در بعـد سیاسـی افـراد نیازمنـد 
اعتمـاد  و  قـدرت  بـه صاحبـان  مـردم  اعتمـاد  اعتمـاد هسـتند؛ 
صاحبـان قـدرت بـه مـردم، مـردم بایـد بدانند کـه فقـط در زمان 
انتخابـات نیسـت کـه دولـت نیازمند مشـارکت آنها اسـت بلکه در 
سـایر تصمیـم گیـری ها نیـز باید حـس فعال بـودن و مهـم بودن 

باشند. داشـته 
جامعه سالم در گرو سالمت اجتماعی 

وی ادامـه داد: بـه طـور کلـی اهمیـت سـالمت اجتماعـی در ایـن 
اسـت کـه افـراد بـا برخـورداری از آن بهتـر می تواننـد نقش هـای 

اجتماعـی را ایفـا کننـد و از عهـده ی مشـکالت برآینـد.
سـالمت  از  برخـوردار  افـراد  معمـوال،    داد:  ادامـه  راد  عباسـی 
اجتماعـی در خانواده هایـی رشـد می کننـد کـه ثبـات و انسـجام 
جمعـی  و  گروهـی  فعالیت هـای  در  می تواننـد  و  دارنـد  بسـیار 
مشـارکت بیشـتر داشـته باشـند، انطبـاق ایـن افـراد بـا هنجارها و 
ارزش هـای جامعـه بسـیار اسـت و چنیـن وضعـی می توانـد خـود 
مانـع وقـوع بسـیاری مسـائل و آسـیب هایی همچـون خودکشـی، 

فسـا و مـواردی از ایـن دسـت باشـد.
ایـن روانشـناس بـا اشـاره بـه اینکـه معمـوال جامعـه ای کـه فاقـد 
سـالمت اجتماعـی اسـت از سـالمت روانی و جسـمانی نیـز به دور 
اسـت، عنـوان کـرد: سـالمت اجتماعی و ابعـاد و مولفه هـای آن به 
شـدت بر سـایر ابعاد سـالمت تاثیر گذار اسـت، از هم گسـیختگی 
اجتماعـی، فـرار مغزهـا، مهاجرت از روسـتا به شـهر، افزایش طالق 
و مشـکالت خانوادگـی، بدرفتـاری با کودک، تـرک و افت تحصیل،   
رفتارهـای ضـد اجتماعـی، جرائـم مربـوط به مـواد مخـدر، از خود 
بیگانگـی اجتماعـی، بزهـکاری، پرخاشـگری، خشـونت و انحرافات 
نظـر  از  اسـت کـه  پیامدهـای منفـی یـک جامعـه  از  اجتماعـی 

سـالمت اجتماعـی دارای نقصان اسـت.
عباسـی راد در رابطـه بـا اهمیـت پرداختن بـه سـالمت اجتماعی، 
افـزود: اگـر سـالمت اجتماعـی تهدیـد شـود زمینه هـای گسسـت 
خانـواده، بیـکاری و حتـی گسسـت فـرد بـا خـود که یا بـه صورت 
خودکشـی و یـا بـه صـورت تنهایی و انزوا گزینی آشـکار می شـود، 

افزایـش مـی یابد.
وی ادامـه داد: حتـی در مـورد خشـونت هـم همینگونـه اسـت، از 
یافتـه،  تـا خشـونت های سـازمان  خشـونت های خیابانـی گرفتـه 
همـه نشـان از ضعـف در سـالمت اجتماعـی دارد، از ایـن رو توجه 
بـه سـالمت اجتماعـی و ابعـاد آن از موضوعات بسـیار مهـم در هر 

جامعـه ای اسـت. / مرضیـه حافظی

افزایش آسیب های اجتماعی 
نقطه مقابل سالمت اجتماعی 

مدیـر کل منابـع طبیعی و آبخیزداری لرسـتان گفت: 
سـالیانه بیـش از 2 میلیـون اصلـه نهال در نهالسـتان 

هـای منابـع طبیعـی این اسـتان تولید می شـود. 
شـیرزاد نجفـی روز بـا اشـاره بـه اینکـه در هشـت 
نهالسـتان در شهرسـتان هـای خـرم آبـاد، بروجـرد، 
پلدختـر، چگنـی، ازنـا، دورود و الیگـودرز ایـن تعداد 
نهـال تولیـد مـی شـود بیـان کـرد: در این نهالسـتان 

ها، گونه های گرمسـیری و سردسـیری شـامل بلوط، 
بنـه، کنـار، کهـور، داغداغـان و گونـه هـای اقتصادی 
ماننـد گل محمـدی، بـادام و صنوبـر بـا توجـه بـه 

شـرایط اقلیمـی منطقـه کشـت مـی شـود.
وی افـزود: بـا برنامـه ریـزی هـای بعمـل آمـده در 
سـالجاری، مصـوب شـد کـه 20 درصـد از ظرفیـت 
نهالسـتان هـای اسـتان را به کاشـت گیاهـان دارویی 

و گونـه هـای اقتصـادی اختصـاص دهیـم.
افزایـش  را  هـا  نهـال  ایـن  تولیـد  از  هـدف  نجفـی 
پوشـش جنگلـی اسـتان، توسـعه فضای سـبز، توزیع 
طـرح  در  کاشـت  و  مـردم  بیـن  در  نهـال  رایـگان 
هـای جنـگل کاری اسـتان عنـوان کـرد و تصریـح 
نمـود: وسـعت جنـگل هـای لرسـتان یـک میلیون و 
226هـزار و 367 هکتـار اسـت کـه سـرانه جنـگل به 
ازای هـر نفـر در اسـتان 6 هـزار و نهصـد و شـصت و 

پنـج مترمربـع اسـت.

تولید بیش از 2 میلیون اصله نهال در لرستان

کمبـود و گرانـی نهاده هـای دام و طیـور در مـاه هـای اخیـر 
بهانـه ای  و  شـد  مرغـداران  بـرای  مشـکالتی  بـروز  موجـب 
غیرقانونـی را بـرای برخـی خـرده فروشـان ایجاد کرد تـا از آب 

گل آلـود بـازار مـرغ، ماهـی بگیرنـد. 
مصـرف سـاالنه گوشـت مـرغ در لرسـتان 50 هزار تـن و تولید 
625 واحـد مرغـداری اسـتان نیـز بیـش از 70 هـزار تن اسـت، 
ایـن مـاده پروتیینـی به نوعـی از اصلی ترین وعده هـای غذایی 
مـردم اسـتان به شـمار می رود که ایـن روزها در گیـرودار بازار 
گـران نهـاده هـا دچـار مشـکالتی شـده اسـت و برخـی خـرده 
فروشـان نیـز از ایـن شـرایط به نفـع خود اسـتفاده کـرده اند و 
قیمـت مـرغ را بـه صـورت غیرقانونـی و بـه بهانـه گرانـی نهاده 

هـا افزایـش داده اند.
طـی روزهـای اخیـر قیمت هـر کیلوگرم مـرغ در بازار لرسـتان 
بـه 30 هـزار تومـان رسـید و موجب نارضایتی شـهروندان شـد 
چراکـه افزایـش ناگهانـی و تـا هشـت هـزار تومانی ایـن کاالی 
اساسـی بـرای مـردم قابـل قبـول نبـود و خواسـتار سـاماندهی 

ایـن وضعیـت شـده اند.
عـالوه بـر مشـکالت کمبـود نهـاده و افزایـش قیمـت نهایـی 
تولیـد،  توزیـع مـرغ زنـده در حومـه شـهرهای لرسـتان مضـاف 
بـر مشـکالت بهداشـتی موجب تشـدید نابسـامانی در بـازار این 
محصـول شـده اسـت و مـرغ فروشـی هـای سـنتی بـا عنـوان 
فروشـنده مـرغ گـرم در حومـه شـهرها همچنان فعال هسـتند 
که مسـئوالن دامپزشـکی و بهداشـت باید به ایـن موضوع توجه 

جـدی داشـته باشـند و جلـوی عرضـه مـرغ زنـده را بگیرند.
یـک مرغـدار لرسـتانی مـی گویـد: 70درصـد هزینـه هـا مـا  
مربـوط بـه تامیـن قیمـت خـوراک و دان مرغ اسـت بـه نحوی 
کـه از 1.5 میلیـارد تومـان هزینه، یک میلیارد تومـان برای این 

مهـم صـرف می شـود.
مرغـدار دیگـری از گرانـی سـویا گالیـه منـد اسـت و اظهار می 
کنـد قیمـت ایـن نهـاده تـا 2 مـاه گذشـته هشـت هـزار تومان 
بـه ازای هرکیلوگـرم بـوده کـه اکنون بـه 15 تا 16 هـزار تومان 

رسـیده  و کمیاب شـده اسـت.
ایـن تولیـد کننـده بـه منظـور کاهـش هزینـه هـای جانبـی 
پـرورش مـرغ گوشـتی، میـزان جوجه ریـزی را کم کرده اسـت 
تـا بـه زعم خـودش زیان هـر دوره را کمتـر کند چراکه سـاالنه 
بایـد عـالوه بـر بازپرداخت تسـهیالت، تا 60 میلیـون تومان هم 

بدهد. مالیـات 
تمامـی این مشـکالت در حالی اسـت که سـتاد تنظیـم بازار که 
موظـف اسـت مقادیـری از کاالهـای اساسـی را همیشـه تامین 
ذخیـره سـازی کنـد مـی توانـد بـا توزیع مـرغ منجمـد، عطش 

کاذب ایـن بازار را فرونشـاند .
امـا رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان وجـود برخـی 
تخلـف هـا در سرچشـمه توزیـع نهـاده هـای طیـور،  نبـود آمار 
واقعـی جوجـه ریـزی،  گرفتـن سـهمیه خـوراک مـرغ و فروش 
آن در بازار آزاد، گرانفروشـی خودسـرانه خرده فروشـان و البته 
کمبودهـای موجـود در تامیـن نهـاده هـا را از دالیـل افزایـش 
افسارگسـیخته قیمـت مـرغ در لرسـتان مـی دانـد و از توزیـع 

360 هـزار تـن مـرغ منجمـد در ایـن بـازار خبـر مـی دهد.
ضرورت احصا آمار جوجه ریزی و حذف دالالن بازار نهاده

اسـفندیار حسـنی مقدم در ایـن خصوص به ایرنـا گفت:  تمامی 
کنجالـه سـویا ذرت و خـوراک دام در داخـل  کشـور تامیـن 

شـود. نمی 
اسـفندیار حسـنی مقـدم افـزود: سـاالنه 100 هزار تـن کنجاله 
سـویا و 200 هـزار تـن ذرت  نیـاز داریـم تا در هـر دوره جوجه 
ریـزی 3.5 کیلوگـرم ذرت و 1.5 کیلوگـرم سـویا بـرای مـرغ 

شـود. تامین 
وی اظهـار داشـت: کارهـای میدانـی صـورت گرفتـه اسـت تا با 
کاهـش مصـرف غیرضـروری نهـاده هـا و تغذیـه اصولـی مـرغ، 
تولیـد فعلـی با کاهـش20 درصدی مصـرف خوراک مـرغ انجام 
شـود و بـه همیـن منظور نیـز کارگروه یـاوران تولید در اسـتان 

راه اندازی شـده اسـت.
وی ادامـه داد: نهـاده پس از ورود به کشـور از بنـادر به انبارهای 
پشـتیبانی حمـل مـی شـود که در ایـن راه هم  فرصـت طلبانی 
وجـود دارنـد کـه در مسـیر توزیع به اسـتان هـا انحـراف ایجاد 
و یـا کنجالـه را بـا مـواد دیگـری آمیختـه و از کیفیـت آن کـم 

مـی کنند.
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی لرسـتان  بـا تاکیـد بـر احصـا 
آمـار واقعـی جوجـه ریزی اظهار داشـت: عده کمی هم سـهمیه 
خـوراک طیـور را گرفتـه انـد اما تولیـد نداشـته و آن را در بازار 

آزاد بـه فـروش رسـانده اند.
شبکه بازار گاه؛ مسیر کاهش تخلفات خرید نهاده

حسـنی مقـدم ادامـه داد: خریـد نهاده هـای دامـی از طریـق 
سـامانه ای موسـوم به شـبکه بـازارگاه صورت می گیـرد که این 
سـامانه از سـوی وزارت کشـاورزی در حـال بازنگـری اسـت که 

ثبـت سـفارش ها از ایـن طریق باشـد.
وی  گفـت: منکـر وجود تخلفاتـی در توزیع سـهمیه نهاده های 
دامـی نیسـتیم امـا وزارت جهاد کشـاورزی تمـام ابزارهای خود 
را بـرای کاهـش تخلفات و تامیـن نهاده بـرای تولیدکننده های 

واقعـی بکار گرفته اسـت.
توزیـع  گفـت:  لرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس 

نهاده هـای دام و طیـور در قالب شـبکه بازارگاه منتج به شـفاف 
سـازی، توزیـع عادالنـه نهاده هـای دامـی بـر اسـاس ظرفیـت 
تولیـد واحدهـای تولیـدی، جلوگیری از عرضه خارج از شـبکه و 

کاهـش هزینـه تولیـد محصـوالت دام و طیـور می شـود.
حسـنی مقـدم ادامـه داد: در ایـن راسـتا اکیپ هـای نظارتـی 
بـر نحـوه تخصیـص نهاده هـای دامـی بـه واحدهـای تولیـدی و 
کارخانـه هـای تولیـد کننده کنسـانتره دام و طیـور و همچنین 

تامیـن و توزیـع نهاده هـای دامـی نظـارت می کننـد.
وی افـزود: جـذب و خریـداری بـه موقـع نهاده های دامی سـهم 
اسـتان و راسـتی آزمایـی لیسـت های توزیع نهاده ها، شناسـایی 
تعزیـرات  کل  اداره  بـه  آنهـا  معرفـی  همچنیـن  و  متخلفیـن 

حکومتـی در قالـب شـبکه بـازارگاه محقـق می شـود.
کاهش عطش بازار مرغ لرستان با توزیع 3۶0 تن مرغ 

منجمد
بـه  اضافـه کـرد:  لرسـتان  رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
منظـور تنظیـم بـازار و کاهـش قیمـت گوشـت مـرغ، 360 تن 
از ذخایـر مـرغ منجمـد اسـتان طـی روزهـای آینده بـا اولویت 

اقشـار کـم درآمـد توزیـع می شـود.
 حسـنی مقـدم افـزود: بـا احتسـاب هزینه هـای تولیـد و فـرض 
تامیـن تمامـی نهـاده هـا به نـرخ دولتـی، قیمت یـک کیلوگرم 
مـرغ بـرای مرغـدار بـه منظـور فـروش درب مرغـداری حداکثر 

بایـد 14 هـزار تومان باشـد.
وی ادامـه داد: بـرای کشـتارگاه کـه بایـد تحویل خـرده فروش 
بدهـد 18 هـزار تومـان و بـرای خـرده فـروش نیـز 20 هـزار 

تومـان منطقـی اسـت.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان بـا اشـاره بـه تامین 
تمامـی ذرت مـورد نیـاز بـه صـورت دولتـی گفـت: بـه دلیـل 
شـرایط تحریـم و تامین نشـدن بـه موقـع ارز، 50 درصد میزان 
کنجالـه سـویا بـرای مرغـداران بـا ارز دولتـی تهیـه شـد کـه با 

توجـه بـه این کاسـتی می تـوان افزایـش 2 هـزار تومانی قیمت 
مـرغ را منطقی دانسـت.

فروش مرغ بیشتر از 22 هزار تومان گرانفروشی است
حسـنی مقـدم تصریح کـرد: بنابرایـن هر کیلوگرم گوشـت مرغ 
بـا قیمـت 20 تـا 22 هـزار تومـان در خـرده فروشـی ها منطقی 

اسـت و بیـش از این مشـمول گران فروشـی خواهـد بود.
وی تاکید کرد: بدون شـک بخشـی از گرانی به سـبب نوسـانات 
نـرخ ارز بـوده و بـر هزینه هـای تولیـد تاثیـر گذاشـته اسـت اما 
برخـورد  گرنفروشـان  و  بـا سـودجویان  نظارتـی  دسـتگاه های 

کرد. خواهنـد 
وی ابـراز امیـدواری کـرد بـا توزیـع مـرغ منجمـد و تشـدید 
بازرسـی هـا شـیب نزولی قیمت ایـن کاالی پروتیین در اسـتان 

گیرد. سـرعت 
۷0درصد نهاده مرغداری های خرم آباد تامین شد

مدیـر جهادکشـاورزی خرم آبـاد نیز گفت: 70 درصـد نهاده دان 
مـورد نیـز واحدهـای مرغ گوشـتی و تخم گذار شهرسـتان با ارز 

دولتی تامین شـده اسـت.
مـراد بیرانونـد افـزود: ایـن نهـاده هـا بـا ارز چهـار هـزار و 200 
تومانـی در اختیـار مرغداران قـرار گرفته اسـت و امیدواریم این 
رونـد تـا پایان سـال به منظـور تثبیت قیمـت و پایـداری تولید 

ادامه داشـته باشـد.                                                                                                                              
وی اظهـار داشـت: 25 واحد مرغ گوشـتی شهرسـتان خرم آباد 
شـهریور امسـال بیـش از 600 هـزار قطعـه جوجـه ریـزی و 2 
واحـد فعـال مـرغ تخم گذار نیـز 150 تن تخـم مـرغ را تولید و 

بـه بـازار تقاضا عرضـه کردند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی خرم آبـاد تصریح کـرد: 110 واحد مرغ 
گوشـتی صنعتـی در ایـن شهرسـتان فعالیت دارند که بـا برنامه 
ریـزی صـورت گرفتـه هـر مـاه یـک چهـارم از ایـن واحدهـا با 

رعایـت فاصلـه ۹0 روزه اقـدام بـه جوجـه ریزی مـی کنند.
بیرانونـد گفـت: هـر واحـد بـه طـور متوسـط سـه تـا چهـار 
دوره در سـال جوجـه ریـزی مـی کنـد کـه عـالوه بـر تامیـن 
نیـاز شهرسـتان خـرم آبـاد، مـازاد تولیـد نیـز بـه بـازار مصرف 

شهرسـتان هـا و اسـتان هـای همجـوار صـادر مـی شـود.   
وی افـزود: پیش بینـی می شـود بر اسـاس تاریخ جوجـه ریزی، 
بـه تدریـج تـا نیمـه اول آبـان حـدود یکهـزار و 300 تـن مـرغ 

گـرم با قیمـت مصـوب وارد بازار شـود.
امسـال سـازمان جهادکشـاورزی  تابسـتان  اینکـه  بـه  باتوجـه 
لرسـتان از ذخیـره سـازی یکهـزار تـن مـرغ منجمد خبـر داده 
اکنـون وقـت آن رسـیده از ایـن ذخیـره بـرای تنظیـم بـازار، 

افزایـش عرضـه و کاهـش قیمـت بهـره بـرد.

گوشت مرغ در لرستان؛ از گرانی نهاده تا گرانفروشی خرده فروشان

مکان مناسبی برای نگهداری معتادین متجاهر 
لرستان وجود ندارد

فرمانـده انتظامـی لرسـتان گفـت: یکـی از مشـکالت 
اسـتان نبـود مکانی بـرای نگهداری معتـادان ولگرد و 

متجاهـری اسـت کـه مرتکـب جرم می شـوند.
سـردار حاجـی محمـد مهدیـان نسـب بـا اعـالم این 
مطلـب افـزود: 100 معتاد ولگـرد و متجاهر و چندین 
نفـر فروشـنده خـرد مـواد مخدر در اسـتان دسـتگیر 

شـده اند.
وی اظهار داشـت: در این راسـتا سـه باب منزل نیمه 
مخروبـه کـه بـه محلـی بـرای خریـد و فـروش مـواد 
مخـدر، رفـت و آمـد قاچاقچیـان، توزیع کننـدگان و 

معتـادان تبدیـل شـده بود تخریب شـده اسـت.
فرمانـده انتظامـی لرسـتان اظهار داشـت: نبـود مکان 
از  یکـی  متجاهـر  مجـرم  معتـادان  نگهـداری  بـرای 
مهم تریـن مشـکالت پـس از جمـع آوری آنان اسـت.

سـردار مهدیـان نسـب افـزود: در این راسـتا شـورای 
هماهنگـی مبـارزه بـا مواد مخـدر باید کمپ هـا را در 
سـطح اسـتان فعـال کنـد تـا بتـوان معتـادان ولگرد، 

متجاهـر و مجـرم را روزانـه جمـع آوری کرد.

والدین مراقب فرزندان خود در مواجهه با 
چالش مومو باشند

صـورت  در  والدیـن  گفـت:  لرسـتان  فتـا  پلیـس  رئیـس 
برخـورد فرزندشـان بـا محتـوای مومـو بـا آنـان صحبـت 
کـرده و نگرانـی را کاهـش دهند و در صورت مواجه شـدن 
بـا هرگونـه مشـکل مراتـب را بـه پلیس فتـا اطـالع دهند. 
اعـالم کـرد:  بـه رسـانه هـا  ابراهیمـی«  سـرهنگ »آرش 
کلیپ هـای  و  پیام هـا  ارسـال کنندگان  و  تهدیدکننـدگان 
واتـس آپ  اپلیکیشـن  طریـق  از  بیشـتر  مومـو  چالـش 
اقدامـات خـود را انجام می دهنـد که عمـده مخاطبان آنان 

هسـتند. دانش آمـوزان 
بـا  کـه  اسـت  واتـس آپ  اکانـت  یـک  مومـو  گفـت:  وی 
شـماره های ایرانـی یـا بعضـا شـماره های خارجـی ولـی به 
زبـان فارسـی طرحـی شـده کـه یـک لینـک تمـاس برای 
کاربـر ارسـال می کنـد تـا در چالـش مومـو شـرکت کننـد 
و بـه محـض شـروع گفت وگـو، کاربـران را بـا تهدیـد بـه 

می کنـد. دعـوت  خطرنـاک  رفتارهـای 

وی بیـان کـرد: والدیـن در صـورت برخـورد فرزندشـان بـا 
محتـوای مومـو بـا آنـان صحبت کـرده و نگرانـی را کاهش 
دهنـد و در صـورت مواجه شـدن با هرگونه مشـکل و موارد 
مشـکوک در فضـای مجـازی مـورد را بـه سـایت پلیـس 
تمـاس  یـا شـماره    cyberpolice.ir نشـانی  بـه  فتـا 

06621821055 در میـان بگذارنـد.

نقد منطقی چیست؟ 
یکـی از آسـیب هـای فرهنـگ سیاسـی و فرهنـگ اجتماعـی 
ایـن اسـت کـه اگر با شـخصی مخالـف هسـتیم به جـای اینکه 
عملکـرد کاری وی را نقـد کنیـم سـراغ پیدا کـردن موضوعاتی 

در زندگـی فـرد، بـه جـز عملکـرد اصلـی کاری برویم!
آن هـم دنبـال کـردن یـا پیـدا کـردن موضوعاتـی در زندگـی 
فـردی، شـخصی، خصوصـی، خانوادگی یا حتی کشـف نوع رأی 

دادن فـرد در انتخابـات ها!
بـرای نمونـه، در همیـن رویـداد حـزن انگیز درگذشـت اسـتاد 
برجسـته آواز اصیـل ایرانـی، زنده یـاد محمدرضا شـجریان، اگر 
هـم برخـی افـراد به هـر علت مخالـف یا منتقد اسـتاد هسـتند 
بـه جـای اینکـه اگـر نقـدی هـم داریـم در حـوزه آوازخوانـی، 
نـت شناسـی، ردیـف شناسـی موسـیقی، صـدا شناسـی و ایـن 

متغیرهـا و شـاخص هـای تخصصـی و فنـی حـوزه موسـیقی 
کالسـیک ایرانـی باشـد )نقـد تخصصـی مبتنـی بـر شـاخص 
هـای موسـیقی ایرانـی(، ایـن متغیرها را کنار گذاشـته و سـراغ 
انتقـاد کـردن از جنبـه هـای دیگـر غیرمرتبط با عناصر شـهرت 
ایـن اسـتاد از جملـه مثـاًل حـوزه زندگـی فـردی، خصوصـی و 
خانوادگـی وی مـی رویـم و از برخـی جنبـه هـای آن حـوزه، 

انتقـاد مـی کنیم! 
همچنیـن، بـه عرصه هنر نباید نگاه سیاسـت زده داشـت و باید 

نـوع نـگاه به هنرمنـد یک نگاه فراجناحی باشـد. 

گوشـزد ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه شـهرت ملـی و فراملـی 
اسـتاد  زنـده یـاد شـجریان، به خاطر کـدام متغیرها و شـاخص 

هاست؟
متغیرهایـی همچـون آوازخوانـی، صـدا و خالقیت هایـی که در 
موسـیقی کالسـیک ایرانـی بـه خـرج داده اسـت یـا شـهرت به 
خاطـر اینکـه مثـاًل اسـتاد در زندگی شـخصی و خصوصی خود، 

در شـبانه روز، چنـد سـاعت مـی خوابیده اسـت؟! کدامیک؟ 
همانگونـه کـه ذکـرش رفـت متأسـفانه ایـن یـک آسـیب در 
فرهنـگ سیاسـی و اجتماعـی مـا همچـون برخی جوامـع دیگر 

اسـت: انتقـاد از »جنبـه هـای زندگی غیـرکاری فـرد!« به جای 
»نقـد تخصصـی عملکـرد کاری فـرد«.

در ایـن زمینـه نیـاز اسـت همه تـالش کنیم این نوع آسـیب ها 
رفـع شـوند و کوشـش کنیم اگـر می خواهیـم  نقـد و انتقاد در 
هـر حـوزه ای در جامعـه تقویت شـود انتقاد کـردن از نوع »نقد 

تخصصـی عملکرد کاری فرد« باشـد. 
همچنیـن، اگر قرار اسـت عملکـرد یک مدیر، یـک نماینده،یک 
مقـام و هـر منصـب دیگری نقد شـود بایسـتی نقد از نـوع »نقد 
عملکـرد کاری وی« باشـد نـه تجسـس کـردن در جنبـه هـای 
گوناگـون زندگـی فردی، شـخصی، خصوصـی و خانوادگی افراد!

شهرام شرفی
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کمین قاتل خاموش در فصول 
سرد سال

هـر سـاله در کنـار سـرمای هـوا خبرهـای تلـخ گازگرفتگـی 
منتشـر مـی شـود حوادثی کـه بر اثر بـی احتیاطـی و غفلت رخ 

مـی دهـد و جـان انسـانها را مـی گیرد. 
بـا سـرد شـدن هـوا، سـر و کلـه ی قاتل خامـوش کمیـن کرده 
بـرای  انتظـار کوچکتریـن بـی احتیاطـی  پیـدا می شـود و در 

گرفتـن جان انسـان  اسـت.
گاز سـمی دی اکسـید کربـن بـی بـو، بی مـزه و بی رنگ اسـت  
بـه همیـن دلیـل نامـش را قاتـل خاموش، قاتـل نامرئـی، مرگ 
خامـوش گذاشـته انـد و در فصل سـرد سـال جان صدهـا نفر را 

در کشـور مـی گیرد.
سـال گذشـته 784 نفـر در کل کشـور بـر اثـر ایـن گاز سـمی 
جـان خـود را از دسـت دادند کـه در پنـج ماهه اول امسـال نیز 
235 نفـر از هموطنانمـان بـر اثر این گاز مسـموم و فوت کردند.
در اسـتان لرسـتان سـال گذشـته 18 نفـر و در پنـج ماهـه اول 
امسـال 11 نفـر بر اثر نشـت گاز دی اکسـید کربن فـوت کردند 
و بـا در نظـر داشـتن چنـد نکتـه ایمنـی قبـل از نصـب وسـایل 

گرمایشـی مـی تـوان از بـرووز این حـوادث جلوگیـری کرد.
عالئم اصلی مسمومیت با گاز منواکسید کربن

تواننـد  مـی  زیـاد  بسـیار  سـرعت  بـا  کربـن  منواکسـید  گاز 
اختالالتـی را در مغـز و بـدن فـرد ایجـاد کنـد و در کوتاهتریـن 
زمـان جـان فـرد را بگیـرد امـا مهمتریـن عالئـم مسـمومیت 
سـردرد، سـرگیجه، تهوع و استفراغ، درد شـکم، حالت بیهوشی، 

تشـنج و اغمـا اسـت.
در بیمـاران مبتـال بـه ناراحتـی های قلبی ممکن اسـت تشـدید 
بیمـاری یـک عالمـت هشـدار دهنـده باشـد امـا سـایر عالیـم 
مسـمومیت سـفتی عضـالت، افزایـش تعـداد تنفـس، کاهـش 
فشـار خـون و گاه تنگـی مردمـک هـا اسـت کـه بایـد توجـه 
داشـت کـه اگـر فـردی در اثـر ابتـال بـه مسـمومیت شـدید بـا 
گاز مونوکسـید کربـن جان خود را از دسـت ندهد ممکن اسـت 
دچـار نواقـص عصبـی و روانـی پیشـرفته نظیـر فلـج عضـوی یا 

اختـالل قـوای مغزی  شـود.
چـک کـردن وسـایل گرمایشـی مانند لولـه ها و دودکـش، عدم 
بسـتن همـه منافـذ و درزهـا، اسـتفاده از لولـه های اسـتاندارد، 
اسـتفاده از شـیلنگ گاز بـا متـراژ اسـتاندارد و چند نکته سـاده 

دیگـر مـی توانـد از بـروز این حـوادث پیشـگیری کند.
معـاون عملیاتـی آتـش نشـانی بروجـرد افـزود: 70 درصدعلـت 
مسـمومیت بـا گاز منواکسـید کربن بـه دلیل نقص در سیسـتم 
دودکـش اسـت و دود کش هـا باید دارای شـیب مثبت و جهت 
دودکـش روبـه بـاال باشـد چـرا کـه در برخـی مـوارد  دودکـش 
دیوار در سـطح پایین طراحی شـده که بسـیار خطرناک اسـت.
نـادر موسـیوند گفـت:  بـه هیـچ عنـوان نبایـد از لولـه هـا ی 
زمـان  مـرور  بـه  هـا  لولـه  ایـن  کـرد،  اسـتفاده  آکاردئونـی 
مقاومتشـان را از دسـت داده، در آن افتادگـی و در نتیجـه ایجاد 
شـیب منفـی و در نهایـت برگشـت گاز هـا ی ناشـی از احتـراق 
بـه فضـا مـی شـود، هـم چنیـن بـا گذشـت زمـان دربدنـه این 
لولـه هـا بـر اثر حـرارت و گذر هـوای گرم، سـوراخ های بسـیار 
ریـزی ایجـاد شـده کـه قابـل رویـت نیسـتند، گاز هـای سـمی 
CO از طریـق ایـن سـوراخ هـا وارد فضـا شـده و باعـث گاز 

گرفتگـی مـی شـود.
وی بیـان کـرد: از بخاری های فرسـوده بدون دودکـش یا دارای 
دودکـش نامناسـب و غیر اسـتاندارد اسـتفاده نشـود و اسـتفاده 
از بخـاری هـای بـدون دودکـش بـه هیـچ وجـه از تولیـدگاز 
منواکسـید کربـن جلوگیـری نمی کنـد و هرگز در فضای بسـته 
و محـدود کـه تهویـه کافی و مناسـب نـدارد مثل اتاق اسـتفاده 

. نشود
معـاون عملیاتـی آتـش نشـانی بروجـرد اظهار داشـت: دودکش 
هـا بایـد کامـال مسـتقل و بـه صـورت مشـترک و انشـعابی کار 
نشـده باشـد و هـر دودکش باید مسـتقل از دودکـش های دیگر 

باشد.
موسـیوند افـزود: توجـه بـه داغ بـودن دودکـش پـس از روشـن 
از تخلیـه گاز کمـک  بـه اطمینـان  کـردن وسـیله گرمایشـی 
خواهـد کرد،اگـر لولـه دودکـش بخـاری سـرد اسـت دلیـل آن 
خـارج نشـدن گازهـای سـمی از دودکـش اسـت کـه در ایـن 
صـورت بایـد ضمـن رفـع نقـص بـه طـور موقـت بـا بازکـردن 

قسـمتی از در یـا پنجـره، تهویـه در محیـط ایجـاد شـود.
وی گفـت: ایجـاد تهویه مناسـب بـرای آشـپزخانه و حمام منزل 
ضـروری اسـت و از نصـب آبگرمکـن در حمـام و نیـز روشـن 
نـگاه  بـرای گـرم  آشـپزخانه  در  گاز  اجـاق  کـردن شـعله های 

داشـتن محیـط داخـل خانـه خـودداری شـود.
معـاون عملیـات آتـش نشـانی بروجـرد گفت:بـه کار بـردن لوله 
هـای سـیمانی در داخـل دیوارهـای سـاختمان نیـز خطرنـاک 
اسـت چـرا کـه به مـرور زمان و بـر اثر انبسـاط و انقباض ناشـی 
از گرمـا و سـرمای هـوا، تـرک هایـی در ایـن مـکان هـا ایجـاد 
شـده کـه گاز هـای منواکسـید کربـن از ایـن طریـق بـه داخل 
واحـد هـا و اتاق هـا نفوذ کـرده و حادثه گاز گرفتگـی را موجب 

اند. شـده 
حـوادث  کاهـش  در  هـا  دودکـش  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مسـمومیت بـا گاز منواکسـید کربـن افـزود: بعضی مواقـع افراد 
بـه علـت نبود دودکـش، لوله بخـاری را به بیرون پنجـره انتقال 
مـی دهنـد کـه در ایـن صـورت گاز منواکسـید کربن دوبـاره به 
داخـل وسـیله حرارتـی و در نهایـت فضـای سـاختمان پس زده 

شـده و موجـب گاز گرفتگـی مـی شـود.
موسـیوند بیـان داشـت: تمـام دودکـش ها بایـد وسـیله انتهایی 
ضـد بـاد )کالهـک( مناسـب داشـته باشـد و شـیب لولـه هـای 
ارتفـاع  و  بـاال  روبـه  و  بایـد مثبـت  واحدهـا  افقـی در داخـل 
عمـودی لولـه در بیرون حداقل سـه برابـر طول افقی آن باشـد.
سـال گذشـته 54 نفـر بـر اثـر استنشـاق گازمنواکسـید کریـن 

جـان خـود را از دسـت دادنـد
مسـئول اورژانـس 115 بروجـرد نیـز در این باره گفت: در سـال 
13۹8 تعـداد 54 نفـر در اثـر استنشـاق گاز مونـو اکسـید کربن 
دچار مسـمومیت شـده انـد و خوشـبختانه با انتقال سـریع آنان 

بـه بیمارسـتان جان سـالم به در بـرده اند
علـی کتیراچـی افـزود: از ابتدای سـال جاری تاکنـون نیز تعداد 
۹ نفـر دچـار مسـمومیت و گاز گرفتگی شـده اند که بـا اقدامات 

سـریع اورژانس ایـن افراد بهبـود یافته اند.
شـدن  روشـن  و  سـرما  فصـل  شـروع  بـا  داشـت:  اظهـار  وی 
بخـاری هـای گاز سـوز از شـهروندان تقاضـا داریم نـکات ایمنی 
در اسـتفاده از وسـایل گاز سـوز را رعایـت کـرده و مرتـب ایـن 

وسـایل را چـک کننـد.
وی بیـان کـرد: خوشـبختانه در سـال ۹8 و ۹۹ تاکنـون هیـچ 

فوتـی بـر اثـر گاز گرفتگـی در بروجـرد نداشـته ایـم.

شرکت تعاونی »آب معدنی نوشین سپیدکوه« الشتر احیا شد

رئیــس هیــات مدیــره تعاونــی آب معدنــی نوشــین 
ــی نوشــین  ــی »آب معدن ســپیدکوه گفــت: شــرکت تعاون
ــه  ــود ب ــده ب ــد ش ــل و راک ــه تعطی ــتر ک ــپیدکوه« الش س

ــت. ــد بازگش ــدار تولی م

اســد شــاه قلعــه ای  22 مهرمــاه در حاشــیه بازدیــد معاون 
وزیــر کار از شــرکت آب معدنــی نوشــین ســپیدکوه الشــتر 
ــا  ــی ت ــن تعاون ــت: ای ــار داش ــگاران، اظه ــع خبرن در جم
قبــل از ورود مــا یــک مجموعــه راکــد و تعطیــل بــود کــه 

خوشــبختانه آن را احیــا و وارد مــدار تولیــد کردیــم.
ــای  ــتر بدهی ه ــته، بیش ــال گذش ــی دو س ــزود: ط وی اف
مالیاتــی، بانکــی و بیمــه ای شــرکت را حــل کــرده و 
دســتگاه ها و تجهیــزات آن را کــه از بیــن رفتــه بــود 

ــم. ــه روز کردی ــض و ب تعوی
رئیــس هیــات مدیــره تعاونــی آب معدنــی نوشــین 
ســپیدکوه عنــوان کــرد: در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد 
مــا روزانــه 70 هــزار بطــری اســت و بــرای 35 نفــر هــم 
اشــتغالزایی ایجــاد شــده اســت ولــی نیــاز بــه ســرمایه در 

گــردش داریــم کــه اگــر تســهیالت کــم بهــره در اختیــار 
ــد  ــل تولی ــت کام ــا ظرفی ــم ب ــی توانی ــرد م ــرار بگی ــا ق م
داشــته باشــیم کمااینکــه در حــال حاضــر بــا 70 درصــد 

ظرفیــت کار می کنیــم.

فاز نخست گاوداری ۶ هزار راسی دلفان به بهره برداری می رسد

ــی  ــزار راس ــروژه گاوداری 6 ه ــری پ مج
ــر  ــاون وزی ــد مع ــیه بازدی ــان در حاش دلف
ــاز  ــرداری ف ــره ب ــروژه ازبه ــن پ کار از ای
ــان  ــی دلف ــزار راس ــت گاوداری 6 ه نخس

ــر داد. خب
ســعید صالحــی در راســتای بهــره بــرداری 
از پــروژه گاوداری شــش هــزار راســی 
ــروژه در دو  ــن پ دلفــان اظهــار داشــت: ای
ــتغال  ــه 300 اش ــود ک ــاح می ش ــاز افتت ف
ــای  ــه نیروه ــه هم ــال دارد ک ــه دنب را ب

ــود. ــد ب ــی خواهن ــروژه بوم ــن پ ای
ایــن گاوداری روزانــه 100  افــزود:  وی 
و ســاالنه  تولیــد می کنــد  تــن شــیر 
ــز  ــن گوشــت قرم ــزار ت ــد ه ــت تولی قابلی

را دارد؛ تــالش می شــود کــه توســعه ایــن 
گاواداری در مراحــل بعــدی از شــش هــزار 

ــد. ــش یاب ــزار راس افزای ــه 10 ه راس ب

ــی  ــزار راس ــروژه گاوداری 6 ه ــری پ مج
دلفــان عنــوان کــرد: در حــال حاضــر 
ــار  ــی و اعتب ــکل، نقدینگ ــن مش مهمتری

در تخصیــص  تســریع  بــا  کــه  اســت 
اعتبــارات و کمــک هــای اســتانی و شســتا 
ــان  ــن زم ــروژه را در کمتری ــوان پ ــی ت م

انجــام داد.
ــا  ــروژه ت ــن پ ــاز اول ای ــرد: ف ــان ک وی بی
ــاح مــی  ــا 500 راس افتت ــاه دیگــر ب دو م
شــود، وزیــر کار پیگیــر ایــن پــروژه اســت. 
ــاده  ــوله های آم ــداد س ــا تع ــم ب امیدواری
ــا  ــی از دام ه ــال بخش ــان س ــا پای ــده ت ش
را وارد کنیــم کــه در فــاز اول 15 نفــر 
ــان  ــا پای ــروژه ت ــن پ ــتغالزایی دارد؛ ای اش
ســال آینــده در دو فــاز بــه بهــره بــرداری 

می رســد.

مصرف کنندگان؛ بازنده نهایی
برخـی عبـارات جایـگاه تاریخـی بلنـدی در فرهنـگ و روش زندگـی 
ایرانیـان دارنـد و کاربـردی گسـترده دارنـد و کافـی اسـت کسـی در 
جایـی آن را بـر زبـان آورد تا شـنوندگان حال و روز گوینـده را دریابند. 
یکـی از ایـن عبـارات »ایـن نیـز می گـذرد« اسـت کـه نیـک می دانیم 
بیشـتر از هـر چیـز نشـانه ای از ناامیدی، اندوه و حسـرت و نیز دلسـرد 

شـدن بـه بهبـود کارهـا در کوتاه مـدت دارد. 
گوینـده و نویسـنده هایی کـه این عبـارت را بـه کار می گیرند، در ضمن 
می خواهنـد یـادآور شـوند در کنـار آنچـه اکنـون مایه گیـر افتادن یک 
کار یـا فعالیـت شـده، انبوهـی از کارهـا و فعالیت هـا بـوده اسـت که به 
هر حال حل شـده یا حل ناشـده در چرخه فراموشـی سـپرده شـده و 

دیگـر کسـی از آنها یـادی نمی کند.
 عبـارت ایـن نیـز می گـذرد در میـان ایرانیان بـدون تردیـد در زندگی 
اقتصـادی و در سـطح خانـواده، بنـگاه و از همـه مهم تـر سـطح کالن 
و سیاسـت گذاری های دولـت اسـت کـه کاربـرد دارد. در ایـن روزهـا 
انـواع کاال در  امـا دپـو شـدن یـا رسـوب میلیون هـا تـن  و هفته هـا 
بندرهـای گوناگـون ایـران بـه مجادلـه ای داغ تبدیـل شـده اسـت تـا 
جایـی کـه معـاون اول رئیس جمهـور بـرای واکاوی و راسـتی آزمایی و 
حـل مسـاله بـه بنـادر ایـران مـی رود و رئیس بانـک مرکـزی، برخی از 
مقام هـای اثرگـذار و مسـوول و دارای اختیـار را نیـز دعـوت می کنـد با 

او بـه بنـادر برونـد و از نزدیـک در جریـان قـرار گیرنـد.
بایـد بـه معـاون اول محتـرم و نیـز مدیـران ارشـد اقتصاد ایـران گفت 
»ایـن دپـو شـدن میلیون ها تن انـواع کاالهـا در بندرها نیـز می گذرد« 
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه فشـار مـادی و روحـی ایـن نیـز می گذرد 
بـر دوش شـهروندان تهیدسـت و کم درآمد سـنگینی می کنـد و قامت 
آنهـا را کوتاه تـر وخمیده تـر می کنـد. اصـل داسـتان را بایـد در همیـن 
نکتـه دیـد و توجه مدیـران را به این مسـاله جلب کرد که نـاکار آمدی 
و سیاسـت های متناقض و سیاسـت های پردردسـری که هر سـازمان و 
نهـاد بـرای خود تاسـیس و بـا راهبرد رسـاندن بیشـترین منفعت برای 
سـازمان خود اقدام می کند، سـرانجام بر سـر شـهروندان آوار می شـود.

  یک مثال روشن از فشار بر شهروندان
پیـش از آنکـه بـه اصـل داسـتان برسـم و یـادآوری کنـم ریشـه دپـو 
شـدن کاالهـا در گمرک و بندرهای کشـور چیسـت بگذاریـد به نتیجه 
ایـن اقـدام و آوار شـدن مصیبـت آن بـر سـر شـهروندان بـا یـادآوری 
یـک نمونـه اشـاره کنـم. بر اسـاس اطالعـات ارائه شـده از سـوی یکی 
از مدیـران ارشـد گمـرک ایـران در خردادمـاه، میـزان کاالهـای دپـو 
از  انبـار بندرهـای گوناگـون شـامل 8 قلـم کاالی اساسـی  شـده در 
جملـه »ذرت« 2میلیـون و 26۹ هزارتـن، »جـو« 621 هـزار و 752 
تـن، »روغـن خـام« 352 هـزار و 52 تـن، »گنـدم« 315 هـزار و 526 
تـن، »شـکر« 234 هـزار و 743 تـن، »سـویا« 220 هـزار و 2۹8 تـن، 
»دانه هـای روغنـی« 184هـزار و 7۹1 تـن و »برنـج« 67 هـزار و 870 
تـن بـوده اسـت. قیمـت واردات هرکـدام از ایـن کاالهـا کـه برخـی از 
آنهـا مثـل شـکر و برنـج کاالی نهایـی بـه حسـاب می آیند و مسـتقیم 
در سـبد مصـرف روزانه شـهروندان می نشـینند، در زمـان واردات چند 
دالر و قیمـت هـر دالر چند تومان بوده اسـت؟ در فاصلـه ای که این دو 
کاال در بندرهـا دپـو شـده اند قیمـت هـر دالر چند تومان شـده اسـت؟ 
بـه نظـر می رسـد، در خوش بینانه تریـن حالـت قیمـت دالر در فاصلـه 
آخـر بهـار و آخر تابسـتان 30 درصد افزایش داشـته اسـت. بـه نظرتان 
آیـا بـازرگان واردکننـده برنـج و شـکر حـاال کاالی خـود را در بـازار به 
قیمـت کـدام دالر می فروشـد؟ تصور اینکـه بازرگانان نـرخ تبدیل دالر 
بـه ریـال را در فـروش کاال لحـاظ کننـد تصـوری دور از انتظار اسـت.

ایـن زیـان افزایـش 30 درصـدی، تفـاوت قیمـت به دلیـل دپـوی کاال 
اسـت کـه  ایـن  آیـا جـز  و  آیـا جـز مصرف کننـدگان می پردازنـد  را 
تهیدسـتان بیشـترین آسـیب را می بیننـد. تاخیـر در ورود دیگر کاالها 
مثـل نهاده هـای دامـی و مـواد اولیـه و کاالهـای سـرمایه ای نیـز بـه 

افزایـش قیمـت تمـام شـده محصـول نهایـی تولیدشـده از آنهـا منجر 
شـده و راه را بـرای تـورم بیشـتر و فشـار بیشـتر بـر شـهروندان مهیـا 

می کنـد.
 شاخ و برگ داستان

دربـاره دالیـل پدیـدار شـدن ایـن رخـداد 2 دسـته دالیـل را می تـوان 
مقـررات،  روش هـا،  بـه  می تـوان  را  دالیـل  از  بخشـی  شـد.  یـادآور 
و  وظایـف  و  اختیـارات  در  تناقض هـای گسـترده  و  منافـع سـازمانی 
سـازمان های  و  وزارتخانه هـا  دیوان سـاالری های  و  موازی کاری هـا 
زیـر مجموعـه آنهـا جـای داد. در ایـن بـاره می تـوان به اسـتدالل های 
مدیـران گمـرک بـه نمایندگـی از وزارت اقتصـاد که می خواهـد از این 
محـل درآمدی کسـب کنـد و نیـز وزارت صمت به عنوان سیاسـت گذار 
تجـارت و نیـز مرکز سـتادی بـرای تنظیم بـازار داخلـی و واردات و نیز 
سـازمان وزارت راه و شهرسـازی کـه اختیار دار بندرهاسـت رجوع کرد.

شـاید اسـتدالل های فنـی یکـی از معاونـان گمـرک در گفت وگـو بـا 
یکـی از روزنامه هـا را بتـوان شـاهد مدعـا آورد و در برابـر این پرسـش 
کـه چـرا کاالهـای موجـود در بنـادر و گمرکات دچـار ایسـتایی یا دپو 
و رسـوب می شـوند؛ چـه عواملـی سـبب می شـود تـا شـاهد حبـس 
کاالهـا باشـیم جـواب داده اسـت. اساسـا عوامـل متعـددی در زمینـه 
دپـو، ایسـتایی، کنـدی انجـام تشـریفات گمرکـی و رسـوب و انباشـته 
شـدن کاالهـا اثرگـذار اسـت و هنـوز برخـی نارسـایی ها در ایـن زمینه 
مشـهود اسـت کـه بایـد اقدامـات الزم بـرای رفـع ایـن موانـع صـورت 
پذیـرد. امـا معمـوال ایـن اتفـاق در رونـد ورود کاال بـه کشـور در چهار 
مقطـع زمانـی یعنی »قبـل از اظهار کاالهـا به گمرک«، »بعـد از اظهار 
کاالهـا بـه گمـرک و در حیـن انجـام تشـریفات گمرکـی«، »بعـد از 
صـدور پروانـه الکترونیکـی گمرکـی و قبـل از ترخیـص قطعـی کاال« 

و در نهایـت »پـس از ترخیـص کاال و تبعـات بـه وجـود آمـده« رخ 
می دهـد. به طـور نمونـه، طبـق مـاده 38 قانـون امـور گمرکـی، خروج 
کاال از اماکن گمرکی مسـتلزم انجام تشـریفات گمرکی اسـت و مطابق 
مـاده 3۹ قانـون فوق الذکـر، تشـریفات گمرکـی بـه اسـتثنای مـواردی 
کـه در قانـون اشـاره شـده، منوط بـه اظهـار کاال بـا تسـلیم اظهارنامه 
بـه گمـرک اسـت. حال تـا زمانـی کـه کاال اظهار نشـده، نمی تـوان در 
مـورد و دلیـل عدم اظهـار کاال دخالت کـرد. در برابر این اسـتدالل، اما 
مدیـران وزارت صمـت حرف هـای دیگـری می زننـد و بـه مـوارد نقض 

ایـن اسـتدالل اشـاره می کننـد.
 ریشه دپو

امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه ریشـه دپـو شـدن کاالهـا بـه کمبـود ارز 
در کشـور به دلیـل از دسـت رفتـن درآمـد صـادرات نفـت خـام و نیـز 
سـقوط معنـادار صادرات کاالهـای غیرنفتـی برمی گردد. ریشـه در این 
جـا اسـت و تـا زمانـی کـه عرضـه و تقاضـای ارز به تعـادل نرسـد، دپو 
شـدن کاال یکـی از نشـانه ها خواهـد بـود. بانـک مرکزی ایران دسـتش 
و خزانـه اش بـرای تخصیـص و تامیـن ارز مـورد نیـاز کاالهـای وارداتی 
کـه دسـت کم 10 میلیـارد دالر بـرای آنهـا بایـد ارز تخصیـص و تامین 
شـود، پـر نیسـت. بقیـه حرف هـا و داسـتان ها را باید شـاخ و برگ های 
ایـن داسـتان اصلـی دانسـت. رفـت و آمـد معـاون اول رئیس جمهور و 
حتـی اینکـه دسـتور اکید داده اسـت را بایـد در ذیل این ریشـه اصلی 
تفسـیر کـرد. بـه نظر می رسـد اگر در یـک دوره کوتاه مدت این مسـاله 
اصلـی برطـرف نشـود و ارز الزم بـرای ترخیـص فراهـم نشـود، بقیـه 
ماجراهـا ادامـه خواهـد یافـت و مسـائل تکنیکـی و فنـی ماننـد همـه 
دهه هـای پیشـین کـه چنیـن داسـتانی نداشـتیم، حـل خواهند شـد. 
اولویت بنـدی هـم شـاید در کوتاه مـدت مهم باشـد و مثال شـکر و برنج 
را زودتـر بیاوریـم تـا سـفره مـردم خالی نباشـد، امـا سـفره کارخانه ها 

را چـه بایـد کرد؟
حسین سالح ورزی/ نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران
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طرح های اقتصادی زودبازده در لرستان اجرا می شود
 معاون روابط کار وزارت کار طی سفر به لرستان مطرح کرد:

حاتـم شـاکرمی معـاون روابـط کار بـه همـراه دو تن از 
معاونـان وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی از روزسـه 
شـنبه 22 مهـر مـاه بـه مـدت سـه روز  بـا حضـور در 
شهرسـتان های لرسـتان از طـرح های اقتصادی اسـتان 

نمودند. بازدیـد 
اسـتفاده از ظرفیت هـای منطقـه برای تولید و اشـتغال/ 

کمـک به روسـتائیانی که تـوان پرداخت بیمـه ندارند
احـداث  از طـرح  بازدیـد  مراسـم  در  حاتـم شـاکرمی 
شـهرک صنعتـی شـماره 2 دلفـان اظهـار داشـت: بـا 
توجـه بـه پیگیـری هـای الزم ایـن تصمیم گرفته شـد 
کـه بـرای کمـک بـه رفـع مشـکل واحدهـای موجـود، 
توسـعه واحدهـا و یـا ایجاد صنایع متناسـب بـا ظرفیت 

هـر شهرسـتان اقدامـی صـورت گیـرد.
وی افـزود: هـدف اصلی کمـک به تولید، ایجاد اشـتغال 
در اسـتان خصوصـا کمـک بـه شهرسـتان های محـروم 
اسـت تـا از ظرفیت های همان شهرسـتان برای توسـعه 

اسـتفاده شود.
شـاکرمی تصریـح کـرد: تـالش می شـود تـا بـا بـه کار 
گیـری از ظرفیت هـای الزم بتوانیـم متناسـب بـا ایـن 
ظرفیت هـای شهرسـتانی و منطقه ای، با کمک اسـتاندار 
اقدامـی انجـام شـود کـه در یـک بـازه زمانـی نتیجه ای 

باشد. داشـته 
وی بیـان کـرد: یکـی از کارهای زیر سـاختی خوبی که 
در دلفان شـروع شـده و از ظرفیت بانک توسـعه تعاون، 
رفـاه، صنـدوق کارآفرینـی و هلدینـگ شسـتا اسـتفاده 

می شـود.
معـاون وزیـر کار بـا اشـاره بـه بیمـه روسـتایی عنـوان 
کـرد: بخشـی از روسـتائیان تـوان پرداخـت بیمه سـهم 
تـا کمک هایـی  می شـود  تـالش  کـه  ندارنـد  را  خـود 
صـورت گیـرد که بتـوان جبران کرد و مانع را برداشـت.

وی افـزود: بازدیدهایـی از امـروز در شـهرهای اسـتان 
آغـاز شـده و در نهایـت روز پنـج شـنبه جمـع بنـدی 
راسـتای  در  امیدواریـم  کـه  می گیـرد  نهایـی صـورت 

اقداماتـی  ظرفیت هـا  از  اسـتفاده  و  تولیـد  و  اشـتغال 
خـوب صـورت گیـرد.

صنعت زنبورداری در لرستان حمایت می شود
معاون سـاماندهی و توانمندسـازی صنـدوق کارآفرینی 
اخـذ  مرحلـه  از  عسـل  تولیـد  فرآینـد  گفـت:  امیـد 
تسـهیالت تا بسـته بنـدی و حتـی خریـد تضمینی آن 

مـورد حمایـت صنـدوق امیـد قـرار می گیـرد.
اداری  شـورای  جلسـه  حاشـیه  در  اصحابـی   علـی 
فرمانـداری  محـل  در  خبرنـگاران  جمـع  در  دلفـان 
ایـن شهرسـتان اظهـار داشـت: هفـت میلیـارد تومـان 
تسـهیالت در شهرسـتان سلسـله پرداخـت کرده ایم که 

بـه ایجـاد 200 فرصـت شـغلی منجـر شـده اسـت.
وی افـزود: در صورتیکـه متقاضیان در سـامانه کارا ثبت 
نـام کننـد و دسـتگاه های اجرایـی هـم مجوزهـای الزم 
را بـه آن هـا بدهند هیـچ محدودیتی از لحـاظ پرداخت 

تسـهیالت در این شهرسـتان نخواهیم داشـت.
معاون سـاماندهی و توانمندسـازی صنـدوق کارآفرینی 
امیـد عنـوان کـرد: بـا توجه بـه ظرفیـت خوبـی که در 
بحـث تولیـد عسـل در شهرسـتان سلسـله وجـود دارد 
تفاهـم نامهـای بـا صنـدوق عسـل و دانشـگاه صنعتـی 
شـریف داریم کـه تولیدکننـدگان اگر نیاز بـه راه اندازی 
واحد بسـته بندی داشـتند مـا آن ها را حمایـت خواهیم 
کرد و دانشـگاه شـریف برای فرآوری و مصارف دارویی، 

خریـد تضمینـی عسـل را انجـام می دهد. 
1۸ تعاونی پوشاک در نورآباد نیازمند حمایت 

مسئوالن است
علـی آشـتاب مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
لرسـتان؛ در شـورای اداری دلفـان اظهـار داشـت: یکی 
از نیازهای شهرسـتان دلفان بانک توسـعه تعاون اسـت 
کـه بـرای ارائه تسـهیالت با مشـکالتی مواجه هسـتند.

وی افـزود: هفـت هـزار بیمـه شـده حـوزه کار در ایـن 
شهرسـتان وجـود دارد امـا حتـی یـک سـالن ورزشـی 
بـرای ایـن بیمـه شـده ها نیسـت کـه از آن اسـتفاده 

. کنند
آشـتاب تصریـح کـرد: خانـه امیـد دلفـان کلنـگ زنـی 
شـد ولی صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری بایـد پیگیری 

کنـد کـه ایـن خانـه هـا در خرم آبـاد و دلفـان عملیاتی 
. شود

مدیـر کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی لرسـتان گفت: 
اسـتعدادهای شهرسـتان بیش تـر در حـوزه کشـاورزی 
اسـت و در بسـته بندی و برند سـازی و صنایع تبدیلی 
ارزان  تسـهیالتی  اگـر  و  اسـت  نشـده  انجـام  اقدامـی 

قیمـت ارائـه مـی شـود می تـوان اقداماتـی انجـام داد.
در  تعاونـی   18 شهرسـتان  ایـن  در  کـرد:  بیـان  وی 
راسـتای تولیـد پوشـاک فعالیـت می کننـد کـه حمایت 

از آنهـا می توانـد بـرای توسـعه موثـر باشـد.
طرح های اقتصادی زودبازده در لرستان اجرا 

می شود
معـاون وزیـر کار گفـت: طرح هـای اقتصـادی زودبـازده 
بـا هـدف اشـتغالزایی و تقویـت تولیـد در لرسـتان اجرا 

می شـود.

حاتـم شـاکرمی در حاشـیه بازدیـد از طـرح پـرورش 
ماهـی قزل  آال شهرسـتان سلسـله، اظهار داشـت: ما در 
ایـن سـفر در حال بررسـی یک سـری مسـائل هسـتیم 

و در همـه شهرسـتان های اسـتان امور مربـوط به تولید 
ایجـاد  امـکان  اگـر  تـا  دنبـال می کنیـم  را  اشـتغال  و 
واحدهـای جدیـد و زود بـازده ای کـه در طـول یکسـال 

جـواب بدهـد وجـود دارد بـه آن بپردازیـم.
وی افـزود: در نشسـت شهرسـتان نورآباد کـه با موضوع 
»پوشـش بیمه ای« برگزار شـد، تصمیماتـی در رابطه با 
بیمه های روسـتایی، کسـب و کار، بافنـدگان و کارگران 
سـاختمانی گرفتـه شـد کـه همیـن مـوارد هـم بـرای 

شهرسـتان سلسـله اعمال می شـود.
معـاون وزیـر کار بـا بیـان اینکـه حـوزه درمـان تأمیـن 
اجتماعـی را هـم دنبـال می کنیـم، عنـوان کـرد: امـروز 
در شهرسـتان سلسـله از دو واحـد فعـال بازدید کردیم 
کـه یکـی از آن هـا مزرعـه پـرورش ماهی بود و مشـکل 
سـرمایه در گـردش داشـت کـه اگر ایـن دغدغـه آن ها 
برطـرف شـود گام مهمـی در جهـت تقویـت تولیـد و 

برداشـته ایم. اشـتغال 
وی خاطرنشـان کـرد: در حـوزه شسـتا نیـز در حـال 
پیگیـری موضوعـی هسـتیم کـه کلنـگ  زنـی آن انجام 
شـده و بـه دنبـال شـروع عملیـات آن هسـتیم تا بحث 
مرکـز پخـش در الشـتر عملیاتـی شـود؛ تأمیـن منابـع 

ایـن طـرح برعهده شسـتا اسـت.
پیگیری طرح های اشتغال زا در لرستان

معـاون وزیـر کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی از پیگیـری 
طـرح هـا و پروژه های اشـتغال زا در لرسـتان خبر داد .

 مهنـدس حاتم شـاکرمی در جلسـه مشـترک شـورای 
گفتگـوی دولـت و بخش خصوصـی و کارگروه اشـتغال 
و سـرمایه گذاری، جمـع بنـدی اقدامـات سـفر خـود و 

هیئـت همـراه بـه اسـتان را ارائـه کرد .
معـاون وزارت کار، تعـاون و رفـاه اجتماعی گفت: بعد از 
اعـزام معاونیـن و مدیران ارشـد وزارت کار به لرسـتان، 
بازدیدهـای میدانـی ازطـرح های اشـتغال زا و نشسـت 
بـا نماینـدگان و فرمانـداران شهرسـتانهای اسـتان بـا 
محوریـت جمـع بندی اقدامات سـفر صـورت پذیرفت .

امـروز  جلسـه  در  داشـت:  اظهـار  شـاکرمی  مهنـدس 
حوزه هـای مختلفـی ماننـد سـرمایه گـذاری، اشـتغال، 
امـور رفاهـی و مـواردی از ایـن دسـت مـورد بحـث و 

تبـادل نظـر قـرار گرفـت .
وی خاطرنشـان کـرد: در رابطه با فراهم سـاختن زمینه 
مشـارکت بانـک هـا در طـرح هـای عمرانـی لرسـتان، 
دکتـر خادمـی طی هفتـه آینده سـفری بـرای پیگیری 
ایـن موضـوع بـه وزارت کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی 
خواهـد داشـت کـه تـالش داریم زمینـه این مشـارکت 

را فراهـم کنیم . 
معـاون وزیـر کار افـزود: امیدواریـم بـا پیگیـری هـای 
صـورت گرفتـه و طرح هایـی که در اسـتان ارائه خواهد 
شـد، شـاهد رونق تولیـد و کاهـش بیکاری در لرسـتان 

. باشیم 

مدیرعامل کارخانه آب معدنی بیشه لرستان:

کرونا تولید آب معدنی را کاهش داد / مشارکت »پگاه لرستان« و »آب معدنی بیشه« برای تولید
رشـیدی، مدیرعامـل کارخانـه آب معدنـی بیشـه لرسـتان 
گفـت: شـرکت پـگاه بـه عنـوان شـریک و سـهامدار با آب 
معدنـی بیشـه مشـارکت دارد و در کنار فـروش محصوالت 

متنـوع خـود، آب معدنـی بیشـه را هـم عرضـه می کند.
احمـد رشـیدی اظهـار داشـت: شـرکت آب معدنـی بیشـه 
بـا سـرمایه گـذاری 17 میلیون یـورو ارزی و حدود هشـت 
میلیـارد تومـان در زمینـی بـه مسـاحت 11 هـزار متـر و 
زیربنـای هشـت هـزار و 500 متـر شـامل سـالن تولیـد، 

بارگیـری و سـاختمان رفاهـی احـداث شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه میـزان تولیـد مـا 28 هـزار بطـری در 

سـاعت اسـت، افزود: سـال 82 و 83، صادرات داشـتیم اما 
بـه دلیـل نوسـانات هزینـه حمـل و نقـل و مشـکالتی کـه 
در مـرز گمـرک وجـود داشـت، صـادرات ما فقط بـه عراق 

شـد. محدود 
مدیرعامـل کارخانـه آب معدنـی بیشـه لرسـتان بـا بیـان 
تعـداد  بـه تبـع کاهـش  اینکـه شـیوع ویـروس کرونـا و 
مسـافران، تعطیلی دانشـگاه ها و مراسـمات، تاثیـر منفی بر 
کار مـا گذاشـته، عنـوان کـرد: تا قبـل از کرونـا 120 بیمه 
شـده در ایـن مجموعـه مشـغول بـه کار بودند امـا در حال 

حاضـر، 72 نفـر بیمـه شـده داریم.

وی بـا بیـان اینکـه 130 میلیـارد تومـان بدهـی بـه بانـک 
ملـت داریـم، خاطرنشـان کـرد: در ایـن برهـه مهمتریـن 

مشـکل مـا فـروش و بازاریابـی اسـت.
رشـیدی بیان کرد: براسـاس پیشـنهاد وزارتخانه قرار است 
شـرکت پـگاه بـا آب معدنـی بیشـه بـه صـورت مشـارکتی 
کار کنـد یعنـی پـگاه لرسـتان در کنـار فـروش محصوالت 
خـود، آب معدنـی بیشـه را هـم عرضـه نمایـد کـه بـا این 
کار مشـکل بازاریابـی مـا برطـرف و میزان اشـتغالزایی هم 
دو برابـر می شـود، امیدواریـم ایـن اتفـاق هـر چه سـریع تر 

بخورد. رقـم 


