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1000تومان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان:

هدف اصلی ما در بخش صنعت 

تجلی خودکفایی ست

ایجاد 4971 فرصت 
شغلی با طرح های اشتغال 

روستایی در لرستان

 بیکاری و معضلی
 به نام دستفروشی و سد معبر!

اجرای برنامه عمل
 حفاظت و نگهداری

 سمندر لرستانی

افتتاح یک خط زیرگذر 
بهارستان تا پایان 

سال جاری

مدیرکل شیالت لرستان:

پرورش ماهیان خاویاری

 در لرستان توسعه می یابد
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تاکید وزیر کشاورزی
 بر توسعه کشت های گلخانه ای 

در لرستان

شهر خرم آباد به علت موقعیت کوهستانی بودن 
از ظرفیت های گردشگری و تفریحی بی نظیری 
داراســت که از دید برخی مســئوالن پنهان و 
ناشناخته مانده است. فقط زمانی باید به استفاده 
بهینه در جهت استفاده عموم مردم امیدوار بود 
که مسئوالن محترم قدری سلیقه و ذوق به خرج 
داده و دید توسعه گرایانه نسبت به شهر داشته 

باشند.
 

بام لرستان و دهمرده
تپه مشــرف به محله علی آباد خرم آباد روزگاری 
بالاســتفاده و ناشــناخته بود اما تنهــا با ایده 
اســتاندار وقت )دهمرده( به مرحله ای رسید که 
امروزه هر گردشــگر و مهمانی کــه به خرم آباد 
می آید )گذشــته از بی توجهی ها و کم کاری های 

فعلی( از این جاذبه دیدن می کند و لذت می برد. 
محرز و مشخص است این طرح بنام دهمرده در 
تاریخ لرستان ثبت شد و مردم خرم آباد همیشه 
از وی به نیکی یاد می کنند. از این دست مکان ها 
در خرم آباد کم نیستند. در انتهای منطقه فلک 
الدیــن و در شــمال خرم آباد بعــد از دقایقی 
پیاده روی به تپه ای دســت نــزده و فوق العاده و 
مستعد وجود دارد که ناخودآگاه هر گردشگری 

را به یاد بام خرم آباد می اندازد.

بام شمال و منطقه ای منحصربه فرد
 اما این منطقه که در شــمال شــهر واقع است 
ظرفیت بســیار بی نظیر و منحصربه فردی است. 
در این منطقه مستعد با توجه به کمبود فضاهای 
ورزشی به راحتی می توان ورزش صخره نوردی ...
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»بام شمال« ظرفیتی منحصربه فرد و بی نظیر خرم آباد
فرصتی مغتنم برای استاندار و تیم عمرانی

روابط عمومی شهرداری منطقه 3
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معاون تبلیغات اســالمی لرســتان گفت: 23 کارگاه 
آموزشــی برای تبیین ارزش های انقالب اســالمی 

برگزار شد.
حجت االسالم غالمی اظهار کرد: هم زمان با ایام دهه 
فجر کارگاه های آموزشــی بــرای تبیین ارزش های 
انقالب اسالمی برای هیئات مردمی، کاروان مداحان، 
زنــان فرهیخته، دانــش   آموزان دبیرســتان صدرا، 

اصحاب رسانه و... برگزار شد.
وی ادامــه داد: هرکــدام از این کارگاه ها 7 ســاعته 

برگزار شدند.
غالمی گفت: مربیان پیش دبستانی مهد قرآن نیز در 

این کارگاه ها شرکت داشتند.
معاون تبلیغات اســالمی لرســتان یادآور شد: این 
برنامه هــای محــوری در ایــام دهه فجــر در تمام 

شهرستان های استان اجرایی شد.
وی خاطرنشان کرد: در ایام مختلف سال متناسب با 
مناسبات مختلف سازمان تبلیغات برنامه ها متنوعی 

را برگزار می کند. ایسنا

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی لرستان از افتتاح سه 
ایستگاه پمپاژ دیگر استان تا اردیبهشت 98 خبر داد.

عبدالرضا بازدار در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی 
از اجرای شبکه آبیاری ۱۲۵۰ هکتاری واشیان پلدختر 
اظهار کــرد: اعتبار مصوب این پــروژه 18.7 میلیارد 
تومان است و عملیات اجرایی 1200 هکتار آغاز شده 

است.
وی ادامــه داد: با نظــر و برنامه ریزی اســتاندار برای 
فعالیت های کشــاورزی روی هشــت ایســتگاه پمپاژ 

تمرکز کردیم و اعتبار همه تامین شد.
بازدار افزود: قول دادیم که تا پایان ســال جاری همه 
را تکمیــل کنیم اما پنج مورد به بهره برداری رســید 
و ســه ایســتگاه باقی مانده را نیز تا اردیبهشت 98 به 

بهره برداری می رسانیم.
رئیس جهاد کشاورزی لرســتان گفت: چنین چیزی 
ســابقه نداشته که در مدت یک ســال هشت ایستگاه 

پمپاژ به بهره برداری برسد.
وی یادآور شــد: از 185 هزار هکتار اراضی آبی استان 
50 هزار هکتار به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده 
که 21 هزار آن در دولت تدبیر و امید بوده است. ایسنا

مدیرکل منابع طبیعی لرستان گفت: کوهدشت نیازمند 
طرح های آبخیزداری و آبخوان داری است.

 شیرزاد نجفی در مراسم کلنگ زنی پروژه آبخیزداری و 
آبخوان داری کوهدشت اظهار کرد: در استان یک انقالبی 

در بحث آبخیزداری رخ داده است.
وی ادامــه داد: ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار 
از محل صندوق توسعه ملی برای ۱۸ پروژه حوزه آبخیز 

لرستان مصوب شده است.
نجفــی اضافه کــرد: این پروژه ها ۷۰ درصد پیشــرفت 

فیزیکی دارند.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان در ادامه گفت: عملیات 
کاشــت نهال و توســعه باغات در اراضی شــیب دار را 
داشته ایم و ۵۰۰۰ هکتار بحث باغات و گیاهان دارویی 

انجام گرفته است.
وی تاکید کرد: کوهدشــت نیازمند طرح آبخیزداری و 
آبخوان داری است و مکان هایی که کار آبخیزداری انجام 
داده ایم، افــت چاه ها خوب بوده و هر جایی این طرح ها 

اجرا نشده، مشکل دارد. ایسنا

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از افزایش ظرفیت 
اقامتی این اداره تا 11 هزار نفر برای عید سال آینده 
خبر داد. رضا زینی وند مقدم در جلسه ستاد خدمات 
سفر استان اظهار کرد: ســال گذشته 2100 کالس 
برای مهمانان نوروزی اســتان آماده کردیم که حدود 

10 هزار نفر در روز در آنها اقامت داشتند.
وی اضافه کرد: امســال این آمار را بــه 11 هزار نفر 
افزایــش داده ایم و بــرای همین نیاز بــه تجهیزات 
جدیــدی داریم. زینی وند مقدم بیــان کرد: خیلی از 
ادارات فضاهایی دارند و می توان از آنها در راســتای 
اســکان استفاده کرد؛ درخواســت داریم آنها را به ما 

اعالم کنند تا برنامه ریزی های الزم صورت گیرد.
مدیــرکل آموزش و پرورش لرســتان از افزودن صد 
تخته فرش شش متری به تأسیسات ویژه اسکان خبر 
داد و گفــت: همچنین حدود 40 میلیون تومان مواد 

شوینده خریداری شده است.
وی اظهــار کرد: برای معرفی هر چه بهتر اســتان به 
مهمانان نوروزی باید اپلیکیشــنی تهیه و در اختیار 
آنان قرار گیرد تا در راســتای ســفر خود مشــکلی 

نداشته باشند. ایسنا

عضو شــورای شــهر خرم آباد گفت: خط ورودی زیرگذر بهارستان تا 
پایان سال جاری افتتاح می شود.

اردشیر دریکوند با بیان اینکه زیرسازی خط ورودی زیرگذر بهارستان 
به سمت مرکز شهر انجام شــده است، افزود: به محض مساعد بودن 
شرایط جوی، عملیات آسفالت این خط و خیابان های مجاور زیرگذر 

انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه خط دیگر این زیرگذر به دلیل عملیات هدایت 
آب های ســطحی ممکن اســت در زمان دیگری افتتاح شود، افزود: 

به صورت جدی پیگیریم که این مهم در اسرع وقت صورت پذیرد.
عضو شورای شــهر خرم آباد همچنین خاطر اظهار کرد: پروژه پارک 
شــاپوری نیز در دست اجراســت و تعهدات شهرداری در حدود ۷۰ 

درصد به انجام رسیده و مابقی آن نیز در حال اجراست.
دریکوند گفت: بخشی از این پروژه جز تعهدات دفتر فنی استانداری 
است و در صورت اینکه روند آن کند شود نسبت به ۴۸ کردن اقدام 

می کنیم و به شهرداری می سپاریم .
وی به پیشــنهاد خبرنگار یافته مبنی بــر ایجاد بهار مالگه )عالوه بر 
خیابان شریعتی( در فضای پارک شاپوری واکنش مثبت نشان داد و 
گفت: در اسرع وقت بازدیدی در آن نقطه خواهیم داشت و در صورت 
امکان و با در نظر گرفتن شرایط حضور مسافرین، نسبت به راه اندازی 

آن اقدام خواهیم کرد.
مصطفی باقری/ یافته

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس لرســتان گفت: 
چهارمدرسه این استان با هدف ایجاد مدارس سبزدر کشور به 

سیستم گرمایشی خورشیدی مجهز شد.
محمد چگنی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: مدرسه سبز 
فضایی محسوب می شود که تمام اعضای جامعه مخاطب آن 
متشــکل از معلمان، دانش آموزان و اولیاء به کســب آموزش 
مهارت های محیط زیســتی اقدام کنند و در طراحی، ساخت 
و بهــره برداری از آن تمامی ضوابط و اســتانداردهای محیط 

زیستی لحاظ شده است.
وی بــا اشــاره به میزان بــاالی مصرف انرژی، تشــدید روند 
انتشارگازهای آالینده، هزینه ی باالی حامل های انرژی فسیلی 
و از بین رفتن منابع طبیعی بیان کرد: با اتخاذ سیاســت های 
درست در حوزه برنامه ریزی محیط زیستی و همچنین تعداد 
قابل توجه طرح های در دســت طراحی و اجرا توسط نوسازی 
مدارس، کاهش هزینه های غیــر قابل توجیه وغیرکارآمد در 

این بخش انجام شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان افزود: دراین 
راستا دبیرستان مصطفی خمینی، مدرسه تیزهوشان و مدرسه 
حضرت مریم) س( خرم آباد، دبیرســتان شبانه روزی عالمه 
طباطبایی الشترمجهز به سیستم گرمایشی خورشیدی شدند.

ایرنا

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد 
گفت: مردم ایران به بیگانگان اعتماد ندارند و تحت 

تاثیر خنده روباه صفت برخی ها قرار نمی گیرند.
آیت اهلل ســید احمــد میرعمــادی در خطبه های 
نماز جمعه این هفتــه خرم آباد که در محل مصلی 
الغدیر این شهر اظهار داشت: آمریکا در برابر انقالب 
اســالمی راهبردهای بازدارندگی، تغییر در رفتار و 

فروپاشی نظام جمهوری اسالمی را در سر دارد.
وی گفت: ملت و مســئوالن نظام اســالمی همواره 
راهبردهــای انقالبی بودن، پیشــرفت بــا تکیه بر 
ظرفیت های درونی و اعتماد به مردم و جوانان را در 

مقابل دشمنان در نظر دارد.
وی افزود: آمریکا و استکبار جهانی بدانند فکر تغییر 
و فروپاشی نظام جمهوری اسالمی را به گور خواهند 

برد.

پیام اصلی بیانیه رهبری این است که انقالبی 
بمانید تا پیشرفت کنید

وی با اشــاره به بیانیه مهم مقــام معظم رهبری در 
چهل ســالگی انقالب اســالمی با عنــوان گام دوم 
انقــالب بیان کرد: این بیانیه بیــش از 6هزار کلمه 
کلیدی دارد و پیام اصلی آن این اســت که انقالبی 

بمانید و پیشرفت کنید.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری به خوبی نقشه راه 
انقالب اســالمی را ترسیم کرده و مسئوالن باید این 
بیانیه را در سیاست گذاری و قانون گذاری هایشان 

سرلوحه کار قرار دهند.
امام جمعه خرم آباد اضافه کرد: مردم باید این بیانیه 
را مطالعه کرده و جوانان برای تحقق آن تالش کنند.

مسئوالن برای پیشرفت استان تالش کنند
آیت اهلل میرعمادی افزود: مســئوالن برای پیشرفت 
استان و حل مشکالت آن ســعی کنند از نیروهای 
جوان و خالق اســتفاده کنند و افــرادی که انگیزه 
ندارند را کنار گذاشــته و از مشورت و دلسوزی خیر 

خواهان استان استفاده کنند.
وی بــا بیان اینکه هر ملتی از نیروی قوی و توانمند 
اســتفاده کند ضرر نکرده اســت گفــت: امیدواریم 
مســئولین به این موضوع توجه کنند و با اعتماد به 

نفس از نیروهای با انگیزه استفاده شود.

نسل جوان براساس تعالیم دینی تربیت 
شوند

نماینده ولی فقیه با اشــاره به هشتم اسفند سالروز 

تاســیس امور تربیتی افزود: بعد از پیروزی انقالب 
نهاد تربیتی در آموزش و پرورش تشــکیل شد که 
هدف آن انتقال ارزش های دینی و انقالبی به دانش 

آموزان است.
آیت اهلل میرعمادی بیان کرد: تعلیم و تربیت فلسفه 
بعثت پیامبران بوده و رسالت اسالم و انقالب اسالمی 

تربیت دینی جامعه است.
وی ادامه داد: امور تربیتی آموزش و پرورش رسالت 
سنگینی دارد چرا که امروز دشمنان جوانان را مورد 
هدف قرار داده است و ابزار فساد را ترویج می دهد.

وی بیان کرد: در عرصه فضای مجازی بســتر برای 
انحراف و گناه کامال فراهم اســت و در این خصوص 
تربیــت انقالبــی و دینــی مهم بــوده و باید به آن 
بپردازیم، همچنین از آموزه های دینی بهره بگیریم.

امــام جمعه خرم آباد اضافه کرد: نباید از روش های 
تربیتی غربی و سند 2030 استفاده کنیم همچنین 
باید زمینه بــرای روحیه انقالبــی جوانان را فراهم 

کنیم.
آیت اهلل میرعمادی ادامه داد: باید از منظومه فکری 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری استفاده کرد 
چراکه منظومه ارزشــمند آنان بهتریــن الگو برای 

تربیت جوانان است.

حضرت فاطمه الزهرا )س( اسوه حسنه برای 
مردم جهان است

نماینده ولی فقیه در فرازی دیگر از خطبه های خود 
به ســالروز والدت حضرت فاطمه الزهرا )س( و آغاز 
روز زن و هفته گرامیداشــت مقام مادر اشاره کرد و 
گفت: خصوصیات و ویژگی های برجســته حضرت 
زهرا سبب شد اسوه حســنه برای تمام مردم بویژه 

زنان و مادران باشد.
آیت اهلل میرعمــادی افزود: حضرت فاطمه اســوه 
ائمه بوده چرا که ایشــان در خانه وحی رشد عقلی ، 

جسمی و معنوی پیدا کرد.
وی گفــت: او وارث اخالق نیکو رســول خدا، وارث 
انفاق مادرش خدیجه کبری اســت و باید از شــیوه 
اخالقی و تربیتی حضــرت زهرا)س( درس بگیریم. 

ایرنا

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی لرستان گفت: طرح های 
اشــتغال روستایی ســبب ایجاد 
4971 فرصت شــغلی در استان 

خواهد شد.
اشتغال  علی آشتاب در کارگروه 
و ســرمایه گذاری با اشــاره به 
سهم اســتان از اعتبارات اشتغال 
اظهار  اول  روســتایی در مرحله 
کرد: ســهم استان در این مرحله  
۱۲۶ میلیارد تومــان بوده که با 
پیگیری های انجام شده این رقم 
بــه ۱۷۵ میلیارد تومــان اعتبار 

رسیده است.
بــرای جــذب  داد:  ادامــه  وی 
اعتبارات اشــتغال روستایی همه 
بخش هــای اقتصــادی تــالش 

کردند.
اینکه 481  با اشــاره به  آشتاب 
اشــتغال  طرح  تومان  میلیــارد 

روســتایی در اســتان شناسایی 
و معرفی شــده است، بیان کرد: 
1959 طرح با اعتبار 179میلیارد 
و 900 میلیــون تومــان بــرای 
دریافت تسهیالت و عقد قرارداد 
بــه بانک ها معرفــی و موفق به 

دریافت تسهیالت شدند.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه 
هم  گفت:  لرســتان  اجتماعــی 
اکنون 243 میلیارد تومان طرح 
بانک ها  بررسی شده در دســت 

داریم.

وی خاطرنشان کرد: 260 میلیارد 
روستایی  اشــتغال  اعتبار  تومان 
در مرحله ســوم و چهارم سهم 
لرستان است که با تخصیص این 
اعتبار، طرح هــای آماده دریافت 
اعتبار نیز تعیین تکلیف خواهند 

شد.
اعتبار  اختصاص  آشــتاب گفت: 
اشــتغال روســتایی اســتان در 
مرحله اول 112 درصد بوده که 
با بهره برداری کامل از طرح های 
اشتغال روســتایی که تسهیالت 
فرصت   4971 کرده اند،  دریافت 

شغلی ایجاد می شود.
اشــتغال  افــزود: در بخش  وی 
نیز  استان  امداد  حمایتی کمیته 
83 میلیارد تومان ســهم داشته 
که تاکنــون 25 میلیارد و 600 
متقاضیان  بــه  تومــان  میلیون 

پرداخت کرده است. ایسنا

مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
برنامــه عمل در  لرســتان گفت: 
راســتای حفاظت و نگهــداری از 
عنوان گونه  به  لرســتانی  سمندر 
جانــوری در حال انقراض اجرا می 

شود.
مهرداد فتحی بیرانوند بیان کرد: این 
 ) IUCN ( گونه در فهرست سرخ
 ) CR ( به عنوان گونه  ای بحرانی
قرار گرفته و باید نسبت به حفاظت 
از آن تالش بیشــتر و برنامه ریزی 

بهتری صورت گیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده 
درخصوص حفاظــت از این گونه 
جانوری اظهار داشــت: بــا انجام 
فعالیت های فرهنگی و آموزشــی، 
اتخاذ تدابیر حفاظتی مناســب در 
اطراف زیســتگاه ها، رصد مناطق 
زیست این گونه ارزشمند و ایجاد 
پاســگاه های ثابت و سیار در این 

مناطق از قاچاق سمندردرســطح 
استان و کشور جلوگیری به عمل 

آمده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
لرستان ادامه داد: با انجام کارهای 
تحقیقاتی مناســب، زیستگاه  های 
جدیدی از این گونه ارزشــمند در 
ســطح استان شناســایی و کشف 
شده است. فتحی بیرانوند بیان کرد: 
کارگاه برنامه عمل گونه ســمندر 
لرستانی به منظور بررسی راه های 
حفاظت بهتر و موثرتر از این گونه 

در خطر انقراض برگزار شد.
وی با اشــاره به اهمیت دوزیستان 
در چرخه طبیعت و حفاظت محیط 
زیســت اضافه کرد: در این کارگاه 
روش های پایــش گونه و راه های 
مقابله با تهدیدات آن مورد بررسی 

قرار گرفت.
دارای  لرستان  کوهستانی  سمندر 
بدنی به طول 14 سانتی متر است و 
پوست آن در قسمت پشتی قهوه ای 
رنگ با خال ها یــا نوارهایی زرد یا 
نارنجی بوده که ظاهری زیبا به این 
دوزیست بومی ایران بخشیده است.

این گونه ارزشمند نخستین بار در 
سال 1938 توسط کایسر )قیصر( 
لرستان  از شمال منطقه شهبازان 
یافت شــد و به عنــوان یک گونه 
بومی منحصراً در مرزهای جنوبی 
استان در بخش پاپی یافت می شود.

ایرنا

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از کشف و ضبط 35 تن 
چوب قاچاق توســط پرســنل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 

بروجرد خبر داد.
شــیرزاد نجفی با اشاره به اینکه پیشــتر در مورد توقیف خودروهای 
حامل چوب فاقد مجوز، اطالع رسانی کرده بودیم، خاطرنشان کرد: با 
افرادی که قصد قاچاق چوب را داشته باشند به شدت برخورد قانونی 

خواهد شد .
وی بــا تاکید فراوان بر صیانت از جنگل ها و حفظ این ثروت های ملی 
گفت: برای حفظ و نگهداری از این منابع ارزشــمند از هیچ کوششی 

فروگذار نخواهیم بود.
نجفی در ادامه به توقیف چوب های غیرمجاز گریزی زد و تصریح کرد: 
چوب های کشف شده از درختان صنوبر، شال و بید بودند که به مقصد 

اصفهان بارگیری شده بود.
مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اضافه کرد: قطع درختان بدون 
پروانــه بهره بــرداری و بدون مجوز از منابع طبیعی جرم محســوب 

می شود و پیگرد قانونی دارد.
وی خاطرنشــان کرد: از مردم فهیم و طبیعت دوســت استان، تقاضا 
داریم تا درصورت مشــاهده حمل هرگونه چوب، تخریب اراضی ملی، 
تهیــه زغال، قطع درختان، تصرف اراضی و... مراتب را به تلفن ۱۵۰۴ 
اطالع رســانی کرده تا در اســرع وقت مامورین یگان حفاظت منابع 

طبیعی و آبخیزداری با متخلفین برخورد قانونی کنند. ایسنا

اخبار 

برگزاری 23 کارگاه آموزشی 
برای تبیین ارزش های 

انقالب اسالمی

 نماینده ولی فقیه در لرستان:

به بیگانگان اعتماد نداریم

افتتاح 8 ایستگاه پمپاژ در لرستان

کوهدشت نیازمند طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری است

آموزش و پرورش، آمادگی 
پذیرایی از 11 هزار گردشگر 

را دارد

کشف 35 تن چوب قاچاق

 در بروجرد

اجرای برنامه عمل حفاظت و نگهداری سمندر لرستانیایجاد 4971 فرصت شغلی با طرح های اشتغال روستایی در لرستان

 چهارمدرسه لرستان به سیستم گرمایشی 

خورشیدی مجهز شد

افتتاح یک خط زیرگذر بهارستان

 تا پایان سال جاری

اخبار

خبرنامه

مدیرکل کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان لرستان گفت: 
ســه عضو فعال ادبی کانون این 
استان برگزیده نخستین مهرواره 
ی ادبی شــعرآفرینش شــدند. 
محمد جــواد محمدی در جمع 
خبرنگاران بیان کرد: نخســتین 
با  آفرینش  مهــرواره ی شــعر 
هدف قوام بخشــیدن به فعالیت  
پرورش  کانون  ادبی  انجمن های 
فکری کودکان و نوجوانان سراسر 
کشــور و قرائــت آثار بــزرگان 
ادبیــات ایران برگزار شــد. وی 
عضوادبی  باجــالن،  علی  افزود: 

مرکــز دورود، ایمان شــعبان و 
ازمرکزشــماره  قیطانی  فائــزه 
سه بروجرد ســه شاعر برگزیده 
مهرواره شعر آفرینش و محسن 
حسینی به عنوان مربی اعضای 
نوجــوان به عنــوان نمایندگان 

کانون پرورش فکــری کودکان 
ونوجوانان لرستان دراین مهرواره 
حضور داشــتند. مدیرکل کانون 
پرورش فکری کودکان ونوجوانان 
ادامه داد: در مراســم اختتامیه 
ایــن مهرواره ایمان شــعبان به 
عنوان شــاعر منتخب در حضور 
مدیرعامــل و معاونت فرهنگی 
کانون به شــعرخوانی پرداخت و 
علی باجالن بــه عنوان برگزیده 
نویسی  انیمیشــن  مســابقه ی 
انتخاب شــد و جایزه خود را از 
آفرینش های ادبی دریافت کرد.

ایرنا

رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
لرستان از ذخیره ۷۰۰ تن میوه 

شب عید در استان خبر داد.
عبدالرضــا بــازدار در بازدید از 
ســردخانه ها و انبارهای ذخیره 
ســازی اقالم اساســی و مورد 
نیاز ایام پایانی سال و شب عید 
اظهار کرد: بــا توجه به تجارب 
سنوات قبل و برنامه ریزی های 
انجام شده، ذخیره سازی و تهیه 
میوه و سا یر مایحتاج شب عید 
استان از ماه های قبل انجام شده 
است. وی بیان کرد: تاکنون بالغ 

بر ۷۰۰ تن ســیب و پرتقال با 
سردخانه ها  به  مطلوب  کیفیت 
حمل شده و درصورت نیاز هم 
خواهد  اندیشــیده  الزم  تدابیر 
شــد. بازدار ادامه داد: همچنین 

به میزان کافی مرغ و گوشــت 
نیز در ســردخانه های  منجمد 
اســتان موجــود بــوده که با 
هماهنگی ســتاد تنظیــم بازار 
اســتان آمادگی توزیع از اواخر 
اسفند سال جاری و اوایل سال 
آینده در تمامی شهرستان های 

استان فراهم شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
لرستان گفت: شهروندان و هم 
استانی ها مشــکلی درخصوص 
تامین میوه و مایحتاج شب عید 

نخواهند داشت.ایسنا

ذخیره ۷۰۰ تن میوه شب عید در لرستان سه عضو کانون لرستان برگزیده مهرواره ی شعرآفرینش
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شــهریورماه 96 بود که ســید 
موســی خادمی استاندار اسبق 
کهکیلویه و بویراحمد، عهده دار 
مدیریت اســتان لرستان برای 
توسعه این دیار شد، اما از همان 
ابتدا بــا بازدیدهای طوالنی که 
از اســتان داشــت باعث شد تا 
مدت ها طول بکشــد تا شــمه 
اصلــی وضعیت اســتان را در 
دست بگیرد. متاسفانه چیزی را 
هم که در دســت گرفت بیشتر 
طرح هــا و پروژه های نیمه تمام 
اســتان بودند که به دلیل عدم 
تخصیص اعتبــار و یا مدیریت 
ضعیف و نابلــد تعطیل و یا به 
مــرز تعطیلی رســیده بودند و 
تاکنون نتوانســته اســت هیچ 
نســخه شــفابخش و یا اقدام 
موثــری را برای آن ها داشــته 

باشد.
بیشــترین زمان مدیریتی وی 
صرف کارهایی شــد که ناتوانی 
و ضعف تیم مدیریت استانداری 
لرســتان در توســعه و مرتفع 
کردن مشکالت را بیش از پیش 

نشان می دهد.

ضعف در کارهای عمرانی، عزل 
اســتفاده  و نصب های ضعیف، 
از مدیــران ناتــوان و ناکارآمد، 
افــت وضعیت درمانی اســتان 
از زمــان حضور وی، رســیدن 
جهاد کشــاورزی به رده سی ام 
کشور، متفاوت بودن دهه فجر 
امسال با ســال های گذشته به 
گونه ای که اگــر افتتاحیه های 
شــرکت گاز و بــرق را از آن 
فاکتور بگیریم دهه فجر امسال 
استان  برای  دســتاوردی  هیچ 
نداشت و تنها عملکرد استاندار 
به افتتاح چندین باب مغازه در 

کوهدشت می رسد.
مدیریت ارشــد اســتان حتی 
دیگــر کارهای روتین نیز انجام 
نمی دهــد و تنها در جلســات 
ریاســت دســتوری را بر عهده 
می گیــرد. حتی در جلســات 
مدیران  برخی  بارها  استانداری 
را تنبــل خوانــده در حالی که 
وضعیت وی دست کمی از سایر 

مدیران تنبل و ضعیف ندارد.
باعث  استاندار  ضعیف  عملکرد 
شده اســت تا این اســتان به 
جایگاهی غیــر از جایگاه قبلی 
خود برسد، قطعا حضور خادمی 

بعنوان اســتاندار لرستان باعث 
شد تا این استان با این وضعیت 
مدیریتی و عملکردی 20 سال 
دیگر  اســتان های  از  نیز  دیگر 

عقب بماند.
نمایندگان اســتان که اغلب با 
الالیی خوش استاندار در خواب 
بســر می برند گویا قرار نیست 
دیگر ایــن زمزمه را نشــنیده 
بگیرند و به فکر وضعیت استان 
باشــند، قرار بود خادمی مهره 
امیدی برای اســتان لرســتان 
باشــد اما با وضعیت مدیریتی 
که به وجود آورده اســت قطعا 
هــر نیروی ضعیفی که در خود 
استان جایگزین وی شود بهتر 
می توانــد وضعیت اســتان را 

بهبود ببخشد.
کاش نمایندگان استان حداقل 
یک بار بــرای مردم ایــن دیار 
اقدامی انجــام دهند و حداقل 
فــردی را بــرای مدیریت این 
اســتان به کار گیرند تا حداقل 
به جای پســرفت، در وضعیت 
خود درجا بزند شاید این درجا 
زدن ها منجر به قدمی در جهت 

پیشرفت و روبه جلو باشد.
 همشهری

در ابتدا باید مشخص کنم سد معبر با دست فروشی 
تفاوت دارد ، اما هر دوی این ها معضلی که شهر ما 
به شدت با آن روبرو است و علی الخصوص این مورد 

در موقع نوروز شدت می یابد!
با وجود تمامی تبعات ناخوشــایند دست فروشــی، 
نبایــد از این واقعیت چشــم پوشــید کــه عامل 
اصلی گســترش پدیده مذکور، ریشــه در بیکاری 
و محدودیت موجود در فرصت های شــغلی دارد و 
در صورت حل شــدن معضل بیکاری، به تبع بخش 

قابل توجهی از این عارضه نیز رفع خواهد شد.
فارغ از نگرش عاطفی به موضوع، این سؤال مطرح 

است که برای حل این معضل چه باید کرد؟
شــهر ما عمومًا به علت نبود کارخانه و شرکت های 
تولیدی بر پایه دو شــغل اســتوار اســت! اغلب یا 

مسافرکش هشتند و یا دست فروش!
نمی دانم چه بگویــم این دو معضل هردو به نحوی 
درهم آمیخته اند که جدا کردنشــان مشکل است و 
زمان می خواهد. بر اساس قانون دست فروشی شغل 

محسوب نمی شود چون که صاحبان مشاغل شغلی 
دارای پروانه کســب عالوه بر این که پروانه کسب 
دریافت می کنند، به شــهرداری هم عوارض کسب 
و پیشــه پرداخت می کنند از ایــن رو امکان قانون 
خاصی برای پدیده دست فروشی و سد معبر وجود 
ندارد. در قانون راجع به دست فروشی هیچ اشاره ای 
نشده که این خود ضعف اســت اما به صراحت سد 
معبر را جرم تلقی کرده اســت. حال با این وضعیت 
که در شــهر ما حاکم اســت چه باید کرد؟ حق با 
کیســت؟ با این شــرایط بد اقتصــادی مثاًل فالن 
جوان چهکار باید کند هرچند از آن طرف صاحبان 

مشاغل دچار زیان می شوند.
به نظر نگارنده دست فروشــی نباید شغل محسوب 
شــود چون اکنون هم بســیاری از مــردم معابر و 
پیاده روها را به عنوان سرقفلی و ملک شخصی خود 
در اختیار دارند و با سهل انگاری متولیان کماکان در 

جای خود محفوظ می مانند!
بــرای حل این معضل باید فکر اساســی کرد معابر 

نباید جای دست فروشان شــود تا مردم در خیابان 
تردد کنند!

در هر حال انتظار می رود نگاه و نگرش به علت یابی 
پدیــده دست فروشــی و اتخاذ تدابیــر الزم برای 
برون رفــت از آن، عمیق تــر، منطقی تــر، اصولی و 
کارآمدتر از گذشته شود در غیر این صورت همچنان 
شــاهد شکســت طرح های برخــورد و جمع آوری 

دست فروشان خواهیم بود و اگر قرار بود روش های 
مرســوم و برخوردهای سلبی و قهری در برخورد با 
دست فروشــان منتج به نتیجه شود، سال ها پیش 
شاهد مرتفع شــدن این عارضه و معضل از صحنه 

اقتصادی و اجتماعی کالن شهرها بودیم.
واقعیت این است طرح مســئله و دیدن جنبه های 
دست فروشــی در مدت زمان  کوتاهــی  امکان پذیر 
نیست چون دست فروشی پدیده پیچیده ای است و 
نیاز به بررســی های همه جانبه دارد؛ اما در شرایط 
فعلی مهم ترین ضرورت برای ساماندهی این طیف 
بــه لزوم تعییــن مکان هایی مشــخص و جانمایی 
صحیــح و اصولی این گروه باز می گردد. چرا که در 
صورت جانمایی اصولی فعاالن عرصه دست فروشی، 
ســاماندهی مطلوبی نیــز بر فعالیــت آن ها حاکم 

خواهد شد.
این فضا باید به طور موقت و روزهای خاصی باشــد 
که اجحافی در مورد ســایر درخواســت کنندگان 

نباشد. منبع: پایگاه خبری یافته

شهر خرم آباد به علت موقعیت کوهستانی 
بــودن از ظرفیت هــای گردشــگری و 
تفریحی بی نظیری داراســت که از دید 
برخی مسئوالن پنهان و ناشناخته مانده 
اســت. فقط زمانی باید به استفاده بهینه 
در جهت استفاده عموم مردم امیدوار بود 
که مسئوالن محترم قدری سلیقه و ذوق 
به خرج داده و دید توسعه گرایانه نسبت 

به شهر داشته باشند.
 

بام لرستان و دهمرده
تپه مشــرف به محله علی آبــاد خرم آباد 
روزگاری بالاســتفاده و ناشناخته بود اما 
تنها با ایده اســتاندار وقت )دهمرده( به 
مرحله ای رســید که امروزه هر گردشگر 

و مهمانی که به خرم آباد می آید )گذشته 
از بی توجهی هــا و کم کاری های فعلی( از 
این جاذبه دیدن می کند و لذت می برد. 
محرز و مشــخص اســت این طرح بنام 
دهمرده در تاریخ لرســتان ثبت شــد و 
مردم خرم آباد همیشــه از وی به نیکی 
یــاد می کنند. از این دســت مکان ها در 
خرم آباد کم نیســتند. در انتهای منطقه 
فلک الدین و در شــمال خرم آباد بعد از 
دقایقی پیاده روی به تپه ای دســت نزده 
و فوق العاده و مســتعد وجــود دارد که 
ناخــودآگاه هر گردشــگری را به یاد بام 

خرم آباد می اندازد
 

بام شمال و منطقه ای منحصربه فرد
 اما ایــن منطقه که در شــمال شــهر 
واقع اســت ظرفیــت بســیار بی نظیر و 
منحصربه فــردی اســت. در این منطقه 
مســتعد با توجــه به کمبــود فضاهای 
ورزش  می تــوان  به راحتــی  ورزشــی 
صخره نوردی. کوه نوردی اســکیت. گلف. 
و  اتومبیل سواری  موتورســواری.  پیست 
دوچرخه سواری؛ و مسیرهای پیاده روی و 
ایجاد شهربازی مدرن. آبشار و برکه های 

متعدد و اســتخر روباز و احداث فضاهای 
ســبز. آالچیق های اســتراحت و حتی 
بهترین شــرایط را برای نصب تله کابین 
دارد خالصه هر خرم آبادی را دیدن این 
منطقه دعوت می کنیم چرا که چشم انداز 
این بام. کل شهر خرم آباد است و در کنار 
قله سپید کوه که با نیم ساعت پیاده روی 
به جنگل های ســپید کوه خواهی رسید 

با ده درجه اختالف دما نسبت به شهر!

اهداف اجرای طرح
 هدف از به عملیاتی رساندن این منطقه 

تفریحی با نام بام شمال گذشته از فراهم 
نمودن محیطی دل نشین و تفریحی برای 
مردم اواًل از ساخت وساز و تغییر کاربری 
همچون سایر مناطق جلوگیری می شود 
دوما ســرانه فضای سبز خرم آباد افزایش 
چشمگیری خواهد داشت. سوما طرحی 

ماندگار در خرم آباد اجرا می شود

انتظار از خادمی
امیدواریــم دکتر خادمی در رأس هیاتی 
از تیــم عمرانی خــود در اولین فرصت 
بازدیــدی از ایــن منطقه داشــته و با 
اجرایی کــردن این ایده وی نیز همچون 
گذشتگان آن را بنام خود به ثبت برساند 
و یادگاری اساسی از خود در لرستان بجا 

بگذارد.

یادداشت بیکاری و معضلی به نام دستفروشی و سد معبر!

بســیاری معتقدند بخشــی از مشــکالت موجود در 
لرستان به خاطر وجود برخی مدیران ناکارآمد بوده و 
این در حالی است که به نظر می رسد در طول سالیان 
گذشــته برخورد قابل توجهی با این دست از مدیران 

صورت نگرفته است.
برخورد با مدیران ناکارآمد موضوعی است که همواره از 
سوی مسووالن ارشد مطرح می شود تا بلکه هشداری 
باشــد به آن دســته از مدیرانی که نمی توانند اهداف 
مدنظر را در جهت توســعه و پیشرفت به خوبی اجرا 
کرده و به جای آن که گره گشای مشکالت مردم باشند 

خود عاملی برای بروز آن شده اند.
در سالیان گذشــته بارها و بارها شاهد آن بودیم که 
اســتانداران ادوار مختلف لرســتان برخورد جدی با 

مدیران ناکارآمد را مطرح کردند.
اوایل دهه ۹۰ بود که حبیب اهلل دهمرده استاندار وقت 
لرستان با برکناری فرمانداران دو شهرستان اعالم کرد 
این اقدام در راستای برخورد با مدیران ناکارآمد بوده 

است.
اما در سالیان بعدی آنچه در شواهد پیدا بود و خبرها 
از آن حکایت می کرد؛ نه از سوی دهمرده و نه از سوی 
دیگر اســتانداران اقدامی جدی در برخورد با مدیران 
ناکارآمد صورت نگرفت و اگر هم گرفت شفاف سازی 

در این زمینه نشد تا هشداری باشد برای دیگران.
بر این اساس پس از دهمرده، هوشنگ بازوند استاندار 
لرستان شــد و او نیز بارها در جلسات مختلف از عزم 

خود برای برخورد با مدیران ناکارآمد هشدار داد.
بازوند حتی در یکی از جلسات استانداری مدیر یکی از 
شعب بانک های لرستان را از جلسه اخراج کرد تا بلکه 
گامی عملی در برخورد با مدیران ناکارآمد برداشــته 
داده باشــد، اما در نهایت موضوع ختم به خیر شد تا 
نشان داده شود عزم جدی و اساسی در برخورد با این 
نوع مدیران وجود ندارد و آنچه گفته می شود بیشتر در 

حد حرف و شعار است.
ســید موسی خادمی اســتاندار فعلی لرستان نیز که 
حدود یک سال و نیم از حضور وی در استان می گذرد 
پس از چنــد ماه از حضورش در لرســتان در برخی 
جلســات اعالم کرد با مدیرانی که عملکرد نامناسبی 

داشته باشند برخورد می کند.
خادمی که با برخوردهایش خود را اســتانداری برنامه 
محــور معرفی کرده بود، آیتم هــای ویژه ای نیز برای 
ارزیابی مدیران در نظر گرفت که به عنوان نمونه جذب 
اعتبار شــناور ملی از سوی مدیران یکی از معیارهای 

ارزیابی آنان اعالم شد.
گذشــت زمان اما نشان داد نوع برخورد خادمی نیز با 
مدیران ناکارآمد خیلی شــدت ندارد تا جایی که در 
مدت حضور وی هرگز اعالم نشده است که مدیری به 
خاطر ناکارآمدی تغییر می کند و آنچه در عمل ثابت 
شده با آنچه در شعار برخورد با مدیران ناکارآمد مطرح 

شده بود، مطابقت ندارد.

نقش مدیران ناکارآمد در بروز مشکالت
امروز و در شرایطی که کشور و به خصوص در لرستان 
در حوزه هــای مختلف اقتصــادی و اجتماعی دارای 
مشکالت عدیده است، بسیاری از مردم، صاحب نظران 
و حتــی مســووالن، عامل ایجاد چنین شــرایطی را 
جــوالن مدیران ناکارآمــد می دانند؛ لــذا برخورد با 
مدیران ناکارآمد موضوعی اســت که بارها از ســوی 
نماینــده ولی فقیه در اســتان و همچنین نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی مطرح شده و همواره 

از مطالبات جدی مردم بوده است.
در این شرایط نکته ای که انتظار می رود از سوی مدیران 
ارشد مورد توجه قرار گیرد این است که در برهه ای که 
مردم در وضعیت اقتصادی و معیشــتی نامناسب قرار 
دارند اما همواره پایه نظام ایســتاده و با حضور پرشور 
خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن آن را ثابت کرده اند، این 
بار بدون هیچ گونه مدارا و مماشاتی برخوردهای الزم 
صورت گرفته و به افکار عمومی نیز اعالم شود تا بلکه 

موجبات دلگرمی را برای مردم فراهم آورد.

اعتماد به جوانان در جایگزینی مدیران ناکارآمد
موضوع مهم و قابــل توجه در این زمینه که می تواند 
مورد توجه ویژه قرار گیــرد اعتماد به جوانان خوش 
فکر، صاحب ایده و توانمند و به کارگیری آن ها به جای 

مدیران ناکارآمد است.
استفاده از جوانان در پست های مدیریتی تاکنون بارها 
و بارها از سوی دولتمردان مطرح شده است از طرفی 
با نگاهی به بیانیه اخیر رهبر معظم انقالب اســالمی، 
موســوم به »گام دوم انقالب«؛ توجه ویژه ایشــان را 
به جوانان متوجه می شــویم تا جایی که مقام معظم 
رهبری محور تحقق نظام پیشرفته اسالمی را جوانان 
می داننــد و در بیانیه خود بارهــا نکاتی را خطاب به 

آینده سازان ایران بیان کرده اند.
لذا از آنجایی که پیشــرفت و توسعه رابطه مستقیم با 
نیروی انســانی دارد از استاندار لرستان انتظار می رود 
این بار و در قالب »گام دوم انقالب« با تکیه بر ظرفیت 
باالی جوانان توانمند و با دانش لرســتانی نســبت به 
جابجایی و برخورد با مدیــران ناکارآمد اهتمام ویژه 
ورزیده و این موضوع را به صورت جدی و شــفاف در 
اولویت خود قرار دهد و اقدامات صورت گرفته در این 

راستا را به افکار عمومی اعالم نماید.

خادمی
جوانان و مدیران ناکارآمد

سعید سرشار

سید احمد موسوی

حمید مریدی

گزارش

"بام شمال" ظرفیتی منحصربه فرد و بی نظیر خرم آباد
فرصتی مغتنم برای استاندار و تیم عمرانی

مدیــرکل شــیالت لرســتان گفت: با 
پرورش  گرفتــه  صورت  برنامه ریــزی 
ماهیان خاویاری در این استان توسعه 

می یابد.
بیرانوند در جمــع خبرنگاران  کیارش 
بیان کرد: خوشــبختانه امروز شــاهد 
افتتــاح مجتمع تولید ماهیان خاویاری 
در شهرســتان پلدختر بــا حضور وزیر 
جهاد کشــاورزی و مســئوالن استان 

بودیم.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی پرورش 
ماهیــان خاویاری پلدختــر در ابتدای 
ســال ۹۶ آغاز شــد و این پــروژه در 
مجموع ظرفیت تولید ۶۰۰ تن گوشت 

خاویار و ۲۵ تن خاویار را داراست.
مدیرکل شیالت لرســتان عنوان کرد: 
خوشــبختانه فاز اول ایــن طرح مهم 
دارای ۳۲ اســتخر با ظرفیت ۱۰۰ تن 
گوشــت خاویار بوده و امروز با حضور 
مسئوالن ارشد کشوری و استان افتتاح 

شد.
بیرانوند در ادامه با اشــاره به اینکه این 
مجموعــه در ۳ فاز پیش بینی شــده 
اســت، افــزود: دو فاز باقــی مانده نیز 
بــا برنامه ریزی، همت ســرمایه گذار و 
حمایت هــای صورت گرفتــه عملیاتی 
می شوند و خوشــبختانه اکنون شاهد 
اجرایی شــدن فاز دوم این طرح مهم 
هســتیم. وی در بخــش دیگــری از 

سخنانش با اشــاره به اینکه تالش های 
زیادی برای توســعه پــرورش ماهیان 
خاویاری در لرســتان در حــال انجام 
است، افزود: اکنون عالوه بر این پروژه 
یــک مزرعه تولیــد گوشــت ماهیان 
خاویاری در شهرســتان بروجرد نیز در 
حال فعالیــت بــوده و مزرعه پرورش 
ماهیــان خاویاری شهرســتان ازنا نیز 

آماده افتتاح است.
برنامه ریزی  بــا  کرد:  عنــوان  بیرانوند 
صورت گرفته به دنبال توسعه پرورش 
ماهیــان خاویــاری در مناطق مختلف 
اســتان هســتیم به عنــوان نمونه در 
نظر داریــم تا منطقــه زال پلدختر به 
یک مرکز مهم برای پــرورش ماهیان 
خاویاری تبدیل شود همچنین در سایر 
شهرستان ها همچون کوهدشت نیز این 

امر مورد توجه ویژه قرار دارد.
ایــن مســئول با اشــاره بــه اینکه از 
تمام ظرفیــت خود بــرای حمایت از 
ســرمایه گذاران حوزه پــرورش آبزیان 
به خصوص ماهیان خاویاری اســتفاده 
افــزود: امیدواریم بتوان  خواهیم کرد، 
با حضور پررنگ  ســرمایه گذاران شاهد 
تبدیل لرســتان به یکی از استان های 
تاثیرگــذار در پرورش ماهیان خاویاری 

باشــیم که مطمئنًا در راستای تحقق 
این هدف از تمام ظرفیت خود استفاده 

خواهیم کرد.
اظهار داشت:  لرستان  مدیرکل شیالت 
بســیار  ارزش  دارای  خاویاری  ماهیان 
مهمی هســتند به نحوی که گوشــت 
این ماهیان با قیمت به مراتب باالتری 
در بازار به فروش رســیده همچنین در 
صورتی که شاهد به ثمر رسیدن خاویار 
آنها باشیم ارزش افزوده آنها به بیش از 
چند برابر خواهد رســید که این آن در 

توسعه اقتصادی بسیار موثر است. 
بیرانونــد بیان کــرد: خوشــبختانه با 
اقدامات صورت گرفته اکنون لرســتان 
به عنوان یکی از اســتان های تاثیرگذار 
و مهــم در حــوزه پــرورش آبزیان در 
کشور مطرح شــده و مطمئنًا با توجه 
به طرح های مختلف در دست اجرا این 
استان در آینده نقش بیشتری در حوزه 
اقتصاد آبزیان در کشور ایفا خواهد کرد.

مدیرکل شیالت لرستان:

پرورشماهیانخاویاریدرلرستانتوسعهمییابد

معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
و تجارت لرستان گفت: عالوه 
موجود  واحدهــای  تقویت  بر 
تولیــدی پوشــاک و افزایش 
ایجاد  فعلــی،  ظرفیت هــای 
پوشاک  کارگاهی  شهرک های 
از اولویــت های این ســازمان 

درسال آینده است.
در  صفی خانــی  محمدرضــا 
نشست با مشاورین امور بانوان 
دستگاه های اجرایی استان در 
محل شهرک صنعتی خرم آباد 
اقــدام و تحرک جدی  افزود: 
در حوزه پوشاک استان ایجاد 
و تولیداتی که امســال به بازار 
برندهای  از  ارائه شــده کمتر 

معروف خارجی نبوده است.
زنجیره  داشــت:  اظهــار  وی 
پوشاک در سیاست های اصلی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طــی ســال آینــده و در این 
راستا یکی از استان های هدف 

لرستان است.
وی با اشاره به نقش بانوان در 
تحقق این برنامه ریزی تصریح 
کرد: لرســتان استانی توانمند 
در حــوزه صنایــع معدنــی، 
پوشاک، نساجی و دارویی بوده 

که مطمئنا حمایت همه جانبه 
از ایــن واحدهــا در اولویــت 

اقدامات مسئوالن قرار دارد.
رئیــس صمت لرســتان بیان 
کــرد: ایجــاد ثــروت باید به 
دغدغه همگانی تبدیل شــود 
کــه برای این مهــم می توان 
با برنامه ریزی مناســب نسبت 
بــه افزایــش ارزش افزوده در 
اســتان محرومــی همچــون 
لرستان اقدام کرد. صفی خانی 
اضافه کرد: اتکا به دستگاه های 
ســایر  و  بخش نامه ها  دولتی، 
موارد اقدامی موثر است و باید 
به صــورت ویژه مد نظر بانوان 
قرار گیرد اما همواره چاره ساز 

تمام مشکالت نیست.
وی با اشاره به اینکه مشاوران 
بانــوان دســتگاه های اجرایی 
ظرفیــت هــای اجتماعــی و 

فرهنگی بســیاری دارند ادامه 
شــرایطی  باید  افراد  این  داد: 
را به وجود آورند که تشکل ها 
اقتصــادی،  حرکت هــای  و 
اجتماعــی و فرهنگی شــکل 
بگیرد. رئیس سازمان صنعت، 
لرســتان  وتجــارت  معــدن 
تعاونی ها،  ایجاد  شــد:  یادآور 
صندوق ها، شرکت های توسعه 
منطقه ای باید در دســتور کار 
بانــوان قرار گیر که تحقق این 
امــر در گرو تغییــر نگرش و 

باورها است.
صفــی خانــی افــزود: بایــد 
ســرمایه گذاری  صندوق های 
ویژه بانوان توســط آنها ایجاد 
شــود که طرح و اطالعات آن 
موجود بوده و باید برای اجرای 
و  ریزی درســت  برنامــه  آن 

اصولی انجام شود.
وی گفــت: مهمترین موضوع 
در راستای تحقق این اهداف، 
تقویت زیرساخت های فرهنگی 
تا بتوان تحرک  باورها است  و 
جدی در اقتصاد اســتان را با 
محوریت بانوان و فعالیت های 
اشــتغال زای آنان ایجاد کرد.

ایرنا

 شهرک های کارگاهی پوشاک در لرستان ایجاد می شود خواب خوش نمایندگان با الالیی استاندار
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تور صنعتی بانوان کارآفرینان و مشاورین 
با همت  اجرایــی  بانوان دســتگاه های 
شــرکت شــهرک های صنعتی لرستان 

برگزار شد.
این  تور بــا حضور پرویزپــور مدیرکل 
امور بانوان، صفی خانی رئیس ســازمان 
صنعت معدن و تجــارت، بختیار رازانی 
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
لرستان و خانواده استانداری و جمعی از 
اصحاب  رسانه جهت بازدید از واحدهای 
صنعتی شــهرک صنعتــی خرم آباد ۲، 
شــهرک تخصصی پتروشیمی لرستان و 
دومین نمایشــگاه خودکفایی هلدینگ 

پتروشیمی باختر تشکیل گردید.
بختیــار رازانــی مدیرعامــل شــرکت 
شــهرک های صنعتی لرســتان  اظهار 
داشــت: هــدف از برگــزاری ایــن تور 
بازدیــد از واحدهــای تولیدی مســتقر 
در شــهرکهای  صنعتــی لرســتان  به 
جهت آشــنایی با فعالیت های بانوان در 
واحدهای صنعتی  و رفع مشکالت بانوان 
شاغل در واحدهای تولیدی و همچنین 

آشنایی با تولیدات استان می باشد. 

در پایــان این بازدید بختیــار رازانی در 
نشست با مشــاور امور بانوان  و اصحاب 
رســانه اظهار داشت: لرســتان از لحاظ 
محســوب  صنعتی  اســتانی  صنعتــی 
نمی شود و اما در حوزه کشاورزی دارای 
پتانســیل بیشتری ســت و نیز نباید از 
مهمتریــن ذخایر معدنی و ســنگهای 
تزیینی در لرستان غافل شد چرا که در 
جایگاه  می تواند  معدنــی  بخش صنایع 

چشمگیری در کشور داشته باشد.
وی در ادامــه در خصوص شــهرکهای 
صنعتی اســتان تشــریح کرد: لرستان 
۲۲شــهرک مصوب دارد که ۱۶شهرک 
ایجاد و آماده استقرار واحدهای صنعتی 

می باشد . 
رازانی افــزود: هــزار و۶۵۰ پروانه بهره 
برداری در کل استان صادر شده است و 
۴۰۰پروانه در شهرک های صنعتی واقع 
شده است. لرســتان از لحاظ توپوگرافی 
در ناحیه ای کوهســتانی قــرار دارد و 
وســعت شــهرکهای صنعتی در آن نیز 
بسیار کم اســت اما با این وجود دارای 
22 شهرک صنعتی است که  ۶۵درصد 

واحدهای صنعتی استان فعال هستند.
مدیرعامل شــهرک های صنعتی استان 
خاطر نشان کرد: در برنامه های توسعه 
قبل از انقالب دو برنامه هفت ساله و سه 
برنامه ۵ساله داشته ایم و لرستان سهمی 
از برنامه های توســعه پیــش از انقالب 

اسالمی ایران نداشته است.
رازانی با اشاره به نمایشگاه قطعه سازی 
واقع در پتروشــیمی خرم آبــاد تاکید 
کــرد: هدف اصلی مــا در بخش صنعت 
هم راســتا با رسالت دولت تدبیر و امید، 
حفــظ وضع موجود و غفلــت نکردن از 
تولیــد در این بحبوحه تحریم و فشــار 
مشــکالت اقتصادی ست که بدون شک 
تجلی خودکفایی ست و از برون رفت ارز 

جلوگیری خواهد کرد.
وی در پایان با اشــاره بــه مصوبه ناحیه  
صنعتــی در بیرانشــهر و آغــاز فرآیند 
اجرایی و کلنــگ احداث ناحیه صنعتی 
در شهرستان رومشکان وشهرک صنعتی  
با برنامه ریزی های انجام  نورآباد، گفت: 
شــده در اســتان این پروژه هــا بعنوان 
پروژه های کلیدی اســتان می باشند و 
تمام تالش برای راه اندازی این شهرک ها 
و نواحــی صنعتی برای اســتقرار واحد 
صنعتــی انجام می پذیرد . این مســاله 
نشــان می دهد علی رغم فشار تحریم ها 
و تنگناهــای اقتصــادی، تمایــل برای 
سرمایه گذاری در این استان وجود دارد.

وی بیان  کــرد: واگــذاری زمین برای 
اســتقرار واحدهای صنعتی در اســتان 

نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

در نمایشگاه قطعه سازی واقع در پتروشیمی خرم آباد مطرح شد:

هدف اصلی ما در بخش صنعت تجلی خودکفایی ست

فاز 2 گلخانه هیدرو پونیک کشت و 
صنعت لرستان بهره برداری شد

فاز 2 گلخانــه هیدرو پونیک کشــت و 
صنعت لرســتان روز پنجشنبه با حضور 
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بهره 

برداری شد.
فاز 2 گلخانه هیدرو پونیک به مســاحت 
12.5 هکتار با ســرمایه گــذاری 12.5 
میلیــون یورو به عالوه بــر 125 میلیارد 

ریال ایجاد شده است.
مجتمع کشــت و صنعت لرســتان سال 
95 با ســرمایه گذاری اولیه 200میلیون 
دالری بخــش خصوصی پس از حدود 2 
دهه تعطیلی و مصادره توسط بانک، احیا 

و راه اندازی شده است.
این مجتمع دارای 250 ســوله نگهداری 
دام و طیور اســت که هر سوله یک هزار 
راس دام در آن نگهــداری می شــد، به 
طوریکه ســاالنه 250هــزار راس دام و 

طیور در آن پروار می شد.

وزیر جهاد کشاورزی:

کشت های گلخانه ای در لرستان
 باید توسعه یابد

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: کشت های 
گلخانه ای در اســتانی همانند لرســتان 
که ظرفیت مناسبی در این زمینه وجود 

دارد، باید توسعه یابد.
محمود حجتی در جمع خبرنگاران بیان 
کرد: وضعیت شهرستان کوهدشت از نظر 
بارندگی ها امســال مطلوب بوده و 600 
میلی متر بارندگی را در این شهرســتان 

وجود داشته است.
وی بــا بیان اینکه متاســفانه از ظرفیت 
خــدادادی آب هــا، تغذیه ســفره های 
زیرزمینــی و بهــره وری از آب موجود 

در شهرســتان آن طور که باید استفاده 
نشده است، اظهار داشت: طرح هایی در 
شهرســتان در دست اجرا است و یکی از 
طرح هایی که فوق العاده می تواند موثر 

باشد پروژه های آبخیزداری است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با توجه 

به مصوبات دولت، مجلــس و همچنین 
تاکیــدات مقــام معظم رهبــری، برای 
اعتباراتی  آبخیزداری،  اجرای پروژه های 
در اختیــار وزارت جهاد کشــاورزی قرار 
گرفته است، افزود: این امر در جلوگیری 
از سیالب، فرســایش خاک، حفظ خاک 
و تغذیه سفره های زیرزمینی تاثیر گذار 

خواهد بود.
حجتی با اشــاره به پاییــن بودن بیالن 

منفی در دشــت های کوهدشت و پایین 
بــودن ســطح منابع آبــی، تصریح کرد: 
اجرای طــرح های آبخیــزداری موجب 

افزایش پوشش گیاهی می شود.
وی با اشــاره به اجرای طرح های انتقال 
آب به اراضی کشــاورزی از سوی وزارت 
نیــرو و جهاد کشــاورزی، عنــوان کرد: 
همچنین با توجه به اقلیم شهرستان که 
اقلیمی معتدل بوده و با توجه به ظرفیت 
نیروی انســانی خوب، بحث ایجاد سایت 

های گلخانه ای تاثیر گذار هستند.

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
لزوم توسعه کشت های گلخانه ای 

در لرستان/ایجاد مجتمع های 
دامپروری

وزیر جهاد کشاورزی، بر ضرورت توسعه 
کشــت های گلخانه ای در استان لرستان 

تاکید کرد.
محمــود حجتی در جمــع خبرنگاران با 
بیان اینکه وضعیت شهرستان کوهدشت 
از نظر بارندگی ها امســال مطلوب بوده 
است، اظهار داشت: امسال ۶۰۰ میلی متر 

بارندگی را در این شهرستان داشته ایم.
وی بــا بیان اینکه متاســفانه از ظرفیت 
خدادادی مقدار این آب ها، تغذیه سفره 
های زیرزمینی و بهره وری از آب موجود 
در شهرســتان آن طور که باید استفاده 

نشده اســت، عنوان کرد: طرح هایی در 
شهرســتان در دست اجرا است و یکی از 
طرح هایی که فوق العاده می تواند موثر 

باشد پروژه های آبخیزداری است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با توجه 
به مصوبات دولت، مجلــس و همچنین 
تاکیدات مقام معظم رهبری، برای اجرای 
پروژه هــای آبخیــزداری، اعتباراتی در 
اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته 
اســت، افزود: این امــر در جلوگیری از 
سیالب، جلوگیری از تخریب سیالب ها، 
فرسایش خاک، حفظ خاک، تغذیه سفره 
های زیرزمینی و ... تاثیر گذار خواهد بود.
حجتی با اشــاره به پاییــن بودن بیالن 

منفی در دشــت های کوهدشت و پایین 
بــودن ســطح منابع آبــی، تصریح کرد: 
اجرای طــرح های آبخیــزداری موجب 
افزایش پوشش گیاهی می شود و این امر 
یکی از کارهایی بوده که در دســتور کار 

وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با اشــاره به اجرای طرح های انتقال 
آب به اراضی کشــاورزی از سوی وزارت 
نیــرو و جهاد کشــاورزی، عنــوان کرد: 
همچنین بــا توجه به اقلیم شهرســتان 
که اقلیمــی معتدل بوده و بــا توجه به 
ظرفیت نیروی انسانی خوب، بحث ایجاد 
سایت های گلخانه ای تاثیر گذار هستند.

وزیر جهاد کشــاورزی با تاکید بر اینکه 
این اقدام که از سوی جهاد دانشگاهی در 
دســتور کار قرار گرفته که هم می تواند 
کار ترویجی و هم کار آموزشــی باشــد، 
ادامه داد: همچنیــن این طرح در تولید 
اشتغال و محصول در شهرستان نیز تاثیر 

گذار است.
حجتی با تاکید بر توســعه کشــت های 
ای در شهرســتان کوهدشــت،  گلخانه 
بیان داشت: همچنین بخش دامپروری با 
توجه به ظرفیت هــای مرتعی که وجود 
داشــته همواره در شهرستان مورد توجه 
قرار داشته اســت و تامین علوفه، ایجاد 
مجتمع های دامپروری و ... در شهرستان 

در دستور کار خواهد بود.

تاکیدوزیرکشاورزیبرتوسعهکشتهایگلخانهایدرلرستان

مجتمع تجاری تفریحی

 بعثت مال

مجتمع تجاری تفریحی بعثت مال دارای 
۱۰ طبقه شامل طبقات تجاری، تفریحی و 

پارکینگ است.

 مدرن ترین مجتمع تجاری تفریحی لرستان 
 یکی از بروزترین شهربازی های سرپوشیده کشور

 طراحی معماری زیبا و منحصر به فرد
 پالن های انعطاف پذیر تجاری

 پارکینگ اختصاصی برای مشتریان

خرید عیدانه       
تفریح شاد و نشاط خانواده رو با 

بعثت مال 
تجربه کنید

تجربه لحظاتی به یادماندنی در محیطی لوکس

آدرس: خرم آباد، خیابان انقالب، مجتمع تجاری تفریحی بعثت مال


