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صفحه 3

صفحه 3

تیترها

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان:
تهاتر ۱۱0 میلیارد تومان از بدهی ها و 

مطالبات دولت و بخش خصوصی در لرستان

 

  با مدیریت جمعیت هالل احمر لرستان صورت گرفت: 
تشکیل کارگروه تخصصی امداد و نجات 

برای نوروز ۹۸  

  عیدی سیدحمیدکاظمی به مردم پلدختر و معموالن:
تعرفه برق 4ماه گرم سال پلدختر و معموالن 

گرمسیری شد

  نامه ۱۵۲ تن از نمایندگان جهت رسیدگی 
به پرداخت حقوق کارگران شهرداری ها 

و دهیاری ها
صفحه 2

صفحه 2

صفحه3

ادامه در صفحه 2صفحه3

سخن سردبیر

 نگاه اقتصادمحور 
شهردارخرم آباد  

به تعطیالت نوروز
بــا اقدامات قابــل قبول و شایســته ای که 
شــهرداری خرم آباد در سال های گذشته برای 
میزبانی از مســافران نوروزی انجام داده اســت 
باعث شده گردشــگران زیادی از سراسر کشور 
برای خاطره سازی و ثبت لحظات شاد و شیرین 
زندگی، این شــهر را به عنوان مقصد مسافرت 
خود انتخــاب می کنند، اقدامــات خدماتی و 
رفاهــی خوبی که شــهرداری بــا هدف جذب 
گردشگر و ماندگاری بیشتر مسافران، به صورت 
رایگان در اختیار آنها قرار می دهد باعث کاهش 
هزینه های ســفر گردشــگران و البته ضربه به 

اقتصاد استان می شود.
 بــا توجه بــه وضیعت نابســامان اقتصادی 
استان و معضل ناتمام بیکاری، حال نوبت به آن 
رســیده تا خرم آباد با داشتن بناهای تاریخی و 
جاذبه های گردشگری بی نظیر در بحث صنعت 
گردشــگری که امروزه بســیاری از کشورها و 
شــهرهای دنیا با فراهم کردن زیرســاخت ها و 

دو شنبه 13 اسفند ماه 1397*26 جمادی الثانی 1440 * 4  مارس 2019 * سال پنجم- شماره 175-دور جدید 28 *4 صفحه* قیمت 1000 تومان

یادداشت
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  مواد غذایی یا مواد طالیی؟!

درخت مایه حیات بشر

درختــان به عنــوان ریه های زمیــن با عمل 
فتوســنتز تامین کننده مناسب اکسیژن در کره 
زمین هســتند،  امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری درختان 
نقش مهم تری در زندگی بشــر ایفا می کنند و جایگاه درختان 
در زندگی غیرقابل چشــم پوشی اســت، ایجاد مناظر طبیعی 
بسیار زیبا از نعمات وجود درخت است و بشر از ثمردرختان به 
منظور تامین خوراک و از دیگر اجزای آن به منظور تامین رفاه 

و لوازم مورد نیاز برای زندگی خود استفاده کرده است.
درخت وســیله ای برای بقای بشری و حفظ زیبایی طبیعت 
اســت که به عنوان میراثی ارزشــمند به بشر تعلق دارد، کشور 
ایران به خاطر شــرایط اقلیمی و توپوگرافی خاصی که دارد از 
لحاظ تنوع پوشش گیاهی و درخت در جایگاه بسیار خوبی قرار 

دارد و دارای مناطق جنگلی بکر و بی نظیر است.
فعالیــت کارخانجات صنعتــی و نیز ازدیاد وســایط نقلیه 
عمومی و فعالیت روزانه آن ها در سطح شهرها میزان آالینده ها 
و گازهای مهلک، ســمی و خطرناکی نظیر دی اکسید کربن در 
هوای شهرها را افزایش داده که مخاطراتی را برای سالمت افراد 
دارد و افزایش هر چه بیشــتر این مــواد آالینده کاهش میزان 
اکسیژن در هوا را سبب می شود و این وضع نامساعد، گروه های 
آسیب پذیر نظیر بیماران ریوی و قلبی ، سالخوردگان و کودکان 
را بیشترمورد تهدید قرار می دهد که درختکاری درجلوگیری از 

آسیب های زیستی و بروز بیماری ها بسیار مهم می باشد.
مســاله درخت و درختکاری راه حلی مناسب برای مبارزه با 
آلودگی  به شمار می آید و می توانددر پاکسازی هوا نقش مهمی 
را ایفا کند چون با کاشت هر اصله نهال می توان به جرات گفت 
در واقع دســتگاه مولد اکسیژن تولید شــده که از آلودگی هوا 

جلوگیری خواهد کرد،

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان 
در نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد؛

تخصیص 40 میلیارد تومان 
اعتبار برای آبخیزداری 

لرستان

 عیدی سیدحمیدکاظمی به 
مردم پلدختر و معموالن:

تعرفه برق 4ماه گرم 
سال پلدختر و معموالن 

گرمسیری شد
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 مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان:

نجات جان ۲۳0 نفر در برف و کوالک 
توسط هالل احمر الیگودرز

  باموافقت نمایندگان صورت گرفت:
دستمزد حق التدریسی ها، ساعتی ها و شرکتی ها ماهانه 

پرداخت می شود

صفحه 2

صفحه 4

ggرکرکgحدیث

صفحه  3

صفحه 3

صفحه 3

صفحه  3 ادامه در صفحه 2

ُکهن

سرکار خـانم مهـرنازقادری 
موفقیت شما در اخذ  گواهینامه  وکالت پایه یک دادگستری 

را تبریک عرض می نماییم و از درگاه خداوند منان توفیق 

روز افزون و بهروزی شما را خواستاریم. 

حدیث رکرک سردبیر هفته نامه کاسیت

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب  استان لرستان

 در جلسه ستاد نوروزی شهرداری خرم آباد مطرح شد :

تاکید اعضای شورای شهر بر حمایت از مدیریت شهری / 
تالش شهرداری برای استقبال شایسته از مهمانان نوروزی

 رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان:

3 میلیون تُن محصول کشاورزی در لرستان تولید می شود
 جلسه هیئت امنای شهدای گمنام دانشگاه لرستان، 

به ریاست دکتر خسرو عزیزی، تشکیل شد 
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ggپورgزکیgمهدی

شهردار خرم آباد در جلسه ستاد نوروزی شهرداری خرم آباد عنوان کرد:

حمایت شورای شهر از مدیریت شهری و  تالش شهرداری برای استقبال شایسته از مهمانان نوروزی

 مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری لرستان در نشست 
خبری با اصحاب رسانه خبر داد؛

تخصیص 40 میلیارد 
تومان اعتبار برای 
آبخیزداری لرستان

مصرف بهینه گاز در آبگرمکن دیواری 
توصیه های مصرف بهینه گاز: 

۱( عملکرد این دسته از وسایل گرمایش آب تابع فشار آب و فشار گاز است.

بنابراین در زمان خرید، عالوه بر مشورت با فروشنده، با تعمیرکاران مجاز هم مشورت کنید

۲( دماهای باالتر از ۵۵ درجه باعث رسوب در لوله های مسی آبگرمکن می شود .

3( نصب آبگرمکن در معرض باد، عملکرد آنرا دچار اختالل خواهد کرد. 

4(  از آبگرمکنی متناسب با تعداد ساکنان و میزان مصرف مورد نیاز استفاده نمایید.

۵( استفاده همزمان از دو یا سه شیر آب گرم  از بازده آبگرمکن های دیواری خواهد کاست .

6( جانمایی این آبگرمکن باید به گونه ای باشد که طول لوله کشی کوتاه شده و در مصرف آب و گاز 

صرفه جویی شود .

7(  اگر آبگرمکن نسبت به شیرهای مصرف فاصله زیادی دارد لوله های آبگرمکن را عایق کاری 
حرارتی کنید.

جانمایی آبگرم کن نسبت به شیر مصرف باید کوتاهترین فاصله را داشته باشد .

روابط عمومی شرکت گاز لرستان

صفحه 4
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ادامه از صفحه 1

توجه بــه میراث گذشــتگان خود، ایجــاد تفرجگاه ها و 
مناطق گردشــگری این صنعت را به قطب اقتصادی خود 
تبدیل کرده اند، اقتصادمحور عمل و با درآمدزایی و ایجاد 

اشتغال به اقتصاد استان کمک کند.
وحید رشیدی شهردار خرم آباد که سال گذشته سکان 
مدیریت شــهرداری مقروض خرم آباد را به عهده گرفته 
است و در نوروز 97 عملکرد خوب و قابل قبولی از خود در 
میزبانی از مسافران و گردشگران نوروزی برجای گذاشت، 
در جلسه شورای شهر خرم آباد به نکته بسیار مهمی که 
شاید حرف دل بســیاری از رسانه ها و افکارعمومی باشد 
اشاره کرد و آن هم درآمدزایی و ایجاد اشتغال در میزبانی 

از مسافران و گردشگران نوروز 98 است.
این اظهارنظر رشــیدی نشــانگر نــگاه اقتصادی وی 
به پیشــبرد اهــداف و برنامه های از پیش تعیین شــده 
شهرداری در راستای تبدیل خرم آباد به یکی از شهرهای 
مقصد گردشگری در کشور و درآمدزایی و ایجاد اشتغال 
است، بنظر می رسد که رضایتمندی مسافران به تنهایی 
بهره ای برای این شــهر در پی نخواهد داشت و زمان آن 
رسیده که شهرداری در مقابل امکانات و رفاهیاتی که در 
اختیار مســافران قرار می دهد با هزینه آن را دریافت کند 
تا گام های نخســت را در بهره وری از صنعت گردشگری 

بردارد.
 

در شهرهای دیگر کشور، که از نظر جغرافیای طبیعی و 
جاذبه های گردشگری و تاریخی به مراتب بسیار ضعیف تر 
از خرم آباد هستند از کوچکترین فرصت برای درآمدزایی 
و کمــک به اقتصاد اســتفاده می کنند، مثال حتی بخاطر 
پــارک در کوچه ها هم پول پارکینــگ می گیرند یا برای 
ورود به بوســتان ها حتی اسکان چندساعته پول دریافت 
می کننــد، اما در خرم آباد با توجه بــه جاذبه های زیبایی 
چون قلعه فلک االفالک، دریاچه کیو، بوستان های کیو و 
زیباکنار، گرداب سنگی، باغ گلستان، منار، سنگ نبشته، 
پارک ها و بوســتان های زیبا و بزرگ در سطح شهر، همه 
امکانات برای اســکان و رفاه مسافران را رایگان در اختیار 
مسافران و گردشگران قرار می دهد تا رضایتمند این شهر 

را ترک کنند. 
البته اینکه مهمان نوازی در لرستان جزء آداب و رسوم 
مردم محسوب می شود شکی نیست اما با توجه به شرایط 
اقتصادی کشــور و خصوصا اســتان، نیاز است شهرداری 
خرم آباد و دیگر دســتگاه ها در امر استقبال و میزبانی از 
مســافران نوروزی، با برنامه ریزی و طراحی کارشناسانه، 
به فکر درآمدزایی و اشــتغال زایی باشند و در نوروز 98 
در جهت نگاه اقتصاد محور وحید رشــیدی شهردار خرم 

آباد گام بردارند.

 

پزشک خرم آبادی معاونت توسعه 
و مدیریت منابع انسانی دانشگاه 

علوم پزشکی لرستان شد
با حکم رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 
لرستان ، سرپرست جدید معاونت توسعه و مدیریت 
منابع انسانی دانشــگاه علوم پزشکی استان منصوب 

گردید.
دکتر کوروش ســاکی طی حکمــی علی مهرزاد 
صفــدری که از پزشــکان حاذق خرم آباد اســت را 
بسمت سرپرســت جدید معاونت توسعه و مدیریت 

منابع انسانی دانشگاه منصوب نمود.
رییس اداره بازرســی و ارزیابی عملکرد دانشگاه، 
مشــاور رییس دانشگاه، مســئول اداره طب سنتی 
دانشــگاه،رییس شبکه بهداشــت و درمان دلفان و 
چندین مســئولیت دیگر از جمله ســوابق اداری و 
اجرایی دکتر صفدری می باشــد که امید اســت در 
مســئولیت جدید همچون گذشته کارنامه ای موفق 

از خود بجا  بگذارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع اســتانداری لرستان گفت: هفت طرح 
برتر صادرات در کشور تعیین شده و حبوبات 
یکــی از این موارد بود که به لرســتان داده 

شده است.
گودرزامیری در ســی و ســومین مراسم 
تجلیل از نمونه های کشــاورزی لرستان در 
ســال 96 تاکید کرد: در استان تشکل های 
صادراتی باید روی این موضوع متمرکز شوند 
تا با کمک سازمان جهاد کشاورزی این مهم 

را به نتیجه برسانند.
کشــاورزی  محصوالت  بســته بندی  وی 
را نیــز اقدامی ضروری عنــوان کرد که باید 
به آن پرداخته شــود و گفــت: همچنین در 
باید پرتودهی تولیدات صورت پذیرد  استان 
تا نگهــداری آنها در درازمدت فراهم شــود 
و بتوان باعث ایجاد زنجیــره تولید و ارزش 

افزوده شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع اســتانداری لرســتان با بیــان اینکه 
کشــاورزان در هیــچ جا بیمه نمی شــوند، 
گفت: در راســتای بیمه کشاورزان و عشایر 
اقداماتی انجام شــده و در دستور کار دولت 
اســت که بخش زیــادی از آن را به صورت 
یارانه پرداخت می کند؛ به کشاورزان توصیه 
می شــود پیگیری کنند تــا در آینده هزینه 

محدودی برای امرار معاش داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه پرداخت تسهیالت 
روســتایی در دســتور کار دولت قرار گرفته 
و در این رابطه بالــغ بر 200 میلیارد تومان 
پرداخت شــده که بیــش از 70 درصد آن 
مربوط به بخش کشاورزی و دامپروری است، 
ادامه داد: در حوزه کشــاورزی مشکالتی از 
جمله در تأمین نهاده هــای دامی داریم که 
در حال حل شــدن اســت. در گذشته این 
توزیع  نهاده ها توســط بخــش خصوصــی 
می شــد که هم اکنون این کار را دولت و با 
عاملیت بخــش خصوصی پیگیری می کند و 
این کاالها مستقیما به دست مصرف کننده 

خواهد رسید.
امیری بــه موضوع اعتصاب کامیون داران 
اشاره کرد که مشــکالتی برای تامین نهاده 
دامی در کشــور بــه وجــود آورد و گفت: 

خوشبختانه در اســتان نهاده ها به موقع در 
اختیار کشــاورزان قرار می گرفت و مشکلی 

نداشتیم.
معاون اســتاندار لرســتان با بیان اینکه 
می توانیــم مازاد تولید خــود را صادر کنیم، 
افزود: هم اکنون میزان تولید گوشت قرمز ما 
حدود 27 هزار تن است که 2000 تن مازاد 
داریم و از 67 هزار تن تولید گوشت مرغ نیز 
می تــوان بین 20 تا 25 هزار تن آن را صادر 

کرد چراکه از مصرف استان بیشتر است.
به گفته وی باید از خام فروشی جلوگیری 
کرد و با ایجاد بازار الکترونیک بر این مشکل 

فائق آمد.
امیری تصریح کرد: در این راستا سازمان 
جهاد کشــاورزی می تواند با اداره کل پست 

استان همکاری داشته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرســتان 
از تهاتــر 110 میلیارد تومــان از بدهی ها و 
مطالبــات دولت و بخــش خصوصی در این 

استان در سالجاری خبر داد. 
ماندگار مرادی فر در جمع خبرنگاران بیان 
کرد: در ســال 96 مبلغ 62 میلیارد تومان از 
مطالبات و بدهی های دولت و بخش خصوصی 

در لرستان تهاتر شد.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه بــا اقدامات 
صــورت گرفته، تالش هــای انجام شــده و 
حمایت مدیریت ارشد اســتان در سالجاری 

110 میلیارد تومــان از بدهی های دولت به 
بخش خصوصی را بــا مطالبات آنها از دولت 

تهاتر و تسفیه کردیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرســتان 
عنوان کرد: این بدهی هــا و مطالبات عمدتا 
شــامل مالیات و بد هی های بانکی هستند که 
بــا تحقق این هدف کمک زیــادی به بخش 

خصوصی و دستگاه های اجرایی شده است.
مرادی فر اظهار داشــت: در سال آینده اگر 
این بند مجددا در قانون بودجه تصویب شود 
آمادگی این را داریم کــه اقدام مذکور انجام 

شود.
وی به مزایای تهاتــر بدهی ها و مطالبات 
دولت و بخش خصوصی اشــاره کرد و افزود: 
مطمنا ایــن اقدام کمک زیــادی به کاهش 
مشــکالت بخش خصوصی و دســتگاه های 
اجرایــی کرده و کمک بســیار مناســبی به 

بودجه استان خواهد کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشــگاه لرستان گفت: تمدن سازی نوین 
اســالمی، برمبنای شــکل گیری مفهوم امت 
واحده اســالمی اســت که هدف نهایی آن، 
زمینه سازی برای ظهور حضرت ولیعصر)عج( 

است. 
حجت االسالم و المسلمین مهدی قدرتی، 
در نشســتی صمیمی با دانشجویان خارجی 
دانشگاه لرســتان که در محل سالن جلسات 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشــگاه 
لرستان برگزار شد، چهلمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی ایران را شادباش 
گفت و تشریح کرد: شــروع گام دوم انقالب 
اســالمی را تبریک می گویــم و امیدوارم در 
آغاز دهه پنجم عمر انقالب اسالمی، بتوانیم، 
بیش از پیش و قوی تر از گذشته، پیام انقالب 

اسالمی ایران را به سراسر دنیا، منتقل نماییم. 
وی در این نشســت، که 13 اســفندماه، 
برگزار شد، مراحل تمدن سازی نوین اسالمی 
را براســاس آموزه های مقام معظم رهبری، 

توضیح داد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه لرستان افزود: مقام معظم رهبری، 
در دوران قبل از وقوع انقالب اسالمی، مراحل 
پنج گانه شــکل گیری تمدن نوین اسالمی را 
تشــریح فرمودند که پنج مرحله، به این شرح 

است:
اول: شکل گیری انقالب اسالمی؛

دوم: تأســیس و تشــکیل نظام اســالمی 
)جمهوری اسالمی(؛

سوم: تشکیل دولت اسالمی؛
چهارم: ایجاد جامعه اسالمی؛

پنجم: تمدن ســازی اسالمی حول مفهوم 
امت واحده اسالمی«. 

 حجت االسالم و المسلمین قدرتی، توضیح 
داد: وقوع انقالب اسالمی، شروع تمدن سازی 
نوین اســالمی بود و بی شک، انقالب اسالمی 
ایران و نظــام برآمده از ایــن انقالب، بازوی 

قدرتمند تمدن سازی نوین اسالمی است. 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه لرستان، تصریح کرد: اسالم برآمده 
از انقالب اسالمی، اسالم واقعی و ناب است که 
فرسنگها با اسالم سکوالر و اسالم آمریکایی، 

فاصله دارد. 
وی توضیح داد: گفتمان اسالمی، به معنی 
آن اســت کــه در جامعه، حاکمیــت قوانین 
اسالمی وجود داشته باشد و بی تردید، اجرای 
احکام و قوانین اسالمی، عامل سعادت بخش 

جامعه است. 
دانشــجویان خارجی حاضر در این نشست 
نیز، دیدگاهها و نقطــه نظرات خود را درباره 

موضوعات مختلف، بیان نمودند. 
گفتنی اســت در حال حاضــر، تعداد 30 
دانشــجوی خارجی در دانشگاه لرستان و در 
مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد 

و دکترا، مشغول به تحصیل اند. 
این نشســت صمیمی با مشــارکت گروه 
المللی دانشــگاه  بیــن  همکاریهــای علمی 
لرستان برگزار شــد که مسئولیت آنرا حجت 
االسالم و المسلمین دکتر حبیب حاتمی کن 

کبود، برعهده دارد. 

نایب رئیس اتاق بازرگانــی ایران گفت:طی 
ســال جاری تملک واحدهای تولیدی از سوی 

بانک ها به حداقل رسیده است. 
حســین ســالحورزی در حاشــیه شورای 
گفت وگــوی دولت و بخش خصوصی لرســتان 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در پنجاه 
و دومین جلسه شورای گفت وگو دو دستورکار 
ماده 16 قانون بهبود مســتمر کســب و کار و 

اجرایی شدن چگونگی ایجاد بازارچه های عرضه 
مســتقیم کاالهای ایرانی بــرای تنظیم بازار و 
کاهش قیمت تمام شــده بــرای مصرف کننده 

بود.
وی خاطرنشــان کرد: دستور کار دوم تعلیق 
مجازات هــای مربوط به مــاده 4 قانون اصالح 
صدور چــک بــود، به نحوی که با اســتفاده از 
ظرفیت شــورای تأمین اســتان و اجازه تبصره 

ذیل این قانون، مجازات ها به مدت یک ســال 
برای فعالین اقتصادی  تعلیق شود.

وی با اشــاره به انتخابات همزمان دوره نهم 
اتاق های بازرگانی در سراســر کشــور طی روز 
گذشته بیان داشــت: در انتخابات لرستان نیز 
40 درصد تغییر را در ترکیب هیأت نمایندگان 
شــاهد بودیم به گونه ای که تعــدادی از بانوان 
کارآفریــن و همچنیــن واحدهــای تولیدی و 

صادراتی بزرگ کشــور در ایــن ترکیب حضور 
داشتند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: 
امیدواریم با توجه به وضعیت اقتصادی کشــور، 
اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی 
به کمک دولت آمده تا از پیچ تنگناها و تحریم ها 

به سالمت عبور کنیم.
وی با بیــان اینکه طی ســال جاری تملک 
واحدهای تولیدی از ســوی بانک ها به حداقل 
رسیده است، افزود: با توجه به بانک محور بودن 
اقتصاد کشــور، باالبودن سود بانکی و همچنین 
نوع عقود استفاده شــده در قراردادهای بانکی، 

در ســال های اخیــر فعاالن اقتصــادی یکی از 
مشــکالت اصلی خود را دشــواری تأمین مالی 

بیان می کنند.
رئیس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی خرم آباد ادامــه داد: یکی از وظایف 
اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی 
و نهادی کامال مســتقل مشاور ســه قوه بودن 
اســت، بنابراین در مقام مشــورت ملزم به ارائه 
پیشــنهادها و انتقادهــای مصلحانه هســتیم، 
به گونه ای که با مشــاهده اقدام مثبت از سوی 
دولــت، آن را حمایــت و در مقابل تصمیمات 

نادرست انتقاد را خواهیم داشت.

 نامه ۱۵۲ تن از نمایندگان جهت 

رسیدگی به پرداخت حقوق کارگران 
شهرداری ها و دهیاری ها

 نامه 152 تن از نمایندگان جهت رسیدگی به پرداخت  
حقوق کارگران شهرداری ها و دهیاری ها را قرائت شد .

دکتر محمــد بیرانوندی عضوفراکســیون مطبوعات و 
خبرگزاری های خانه ملت در نشست علنی 12 اسفندماه 
مجلس شــورای اســالمی، نامه 152 تــن از نمایندگان 
به رئیس جمهــور را در خصوص رســیدگی به وضعیت 
کارگران شهرداری ها و دهیاری ها قرائت شد.متن نامه به 

شرح زیر است:
باسمه تعالی

همان گونــه که مســتحضر هســتید در حــال حاضر 
هزار و 279 شــهرداری و 37 هزار دهیاری مشــغول به 
خدمت رســانی به شــهروندان و روســتاییان هستند که 
متأســفانه کارگران زحمتکش این نهادها به دلیل رکود 
ساخت و ســاز و حذف عوارض سهم آنها از محل فروش 
فرآورده های نفتی با مشــکل عدم دریافت حقوق مواجه 

شده اند.
با عنایت به اینکه مجلس شورای اسالمی تمامی توان 
خود را در بودجه 98 نمود تا مشــکالت سال جاری برای 
شــهرداری ها پیش نیاید از شما درخواست داریم با توجه 
به واریز 32 هزار میلیارد ریال عوارض ســهم شهرداری ها 
در ســال 97 به حســاب هدفمندی یارانه ها، حداقل 15 
هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندســازی را قبل از پایان 
ســال برای کمک به شــهرداری ها و دهیاری های کشور 
بــه جهت جلوگیری از بحران ها و تنش در شــهرداری ها 

اختصاص دهید.

 

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی:

دانشگاه نباید به خاطر پژوهش 
پولی از دولت بگیرد

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفت: دانشــگاه نباید به خاطــر پژوهش پولی از 

دولت بگیرد.
محمــد بیرانونــدی گفت: بســیاری از نهادها 
خواستار این هستند که نهادی پژوهشی در کنار 
دستگاه اجرایی خود داشــته باشند در حالی که 
این امور از وظایف دانشــگاه بــوده و باید به آن 

واگذار شود.
وی با اشاره به رشد کمی مقاالت علمی، اظهار 
کرد: متأســفانه تمرکز بیــش از حد بر روی یک 
موضوع، فقط ما را به لحاظ کمی جلو می اندازد و 
به لحاظ کیفی این مقاالت درد و گره ای از کشور 

باز نمی کند.
نماینــده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس با 
بیان اینکه دانشگاه نسل سوم باید به نحوی باشد 
که کار در کنار دانشگاه و دانشگاه در کنار کار قرار 
گیرد، افزود: دانشگاه ها باید مأموریت محور باشند 
و برای برون رفت از وضعیتــی که امروز گریبان 

اقتصاد کشور را گرفته است، راهکار ارائه دهد.
دانشگاه باید برای جامعه ثروت آفرینی کند

ایشان اضافه کرد: دانشگاه قرار نیست به خاطر 
پژوهشــی که انجام می دهد، پولی از دولت بگیرد 
بلکه قرار است با حل معضالت ثروت هم به جامعه 
افزوده کند؛ در حال حاضر در بودجه نویســی در 
خصوص بودجه پژوهشــی به طور معمول همان 
بودجه سال های گذشته به عالوه نرخ تورم در نظر 
گرفته می شود و این روالی است که طی سال های 

گذشته وجود داشته است.
بیرانوندی یادآور شــد: البته امســال در قانون 
بودجه رقمی برای حــوزه پژوهش در نظر گرفته 
شد که به نظر می رســد، بودجه عملکردی سال 
گذشــته به عالوه افزایش نرخ تورم لحاظ شده و 
به همین دلیل چنین رقمی در الیحه بودجه سال 

98 پیش بینی شد.
رویه غلط ایجاد نهادی پژوهشــی در کنار هر 

دستگاه اجرایی
وی با بیان اینکه بســیاری از نهادها خواستار 
این مسئله هســتند که نهادی پژوهشی در کنار 
دستگاه اجرایی خود داشته باشند در حالی که این 
امور پژوهشی باید به دانشگاه واگذار شود، افزود: 
از ســال های دور با عنایت به الگوهای توسعه ای 
دنیا، مد نظر داشــتیم که آموزش در دبیرستان ها 

باید تبدیل به شهروند خوب بودن شود.
رئیس کمیتــه آموزش و پرورش کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی افزود: 
پژوهش یکــی از وظایف اصلی دانشــگاه بوده و 
دانشگاه باید این مســئله را به صورت هدفمند و 
برای حل مشکالت کشور در دستور کار خود قرار 

دهد.

رئیس دانشگاه لرســتان، ، در این جلسه 
کــه صبح روز یکشــنبه، 12 اســفندماه در 
محل اتاق جلســات حوزه ریاســت دانشگاه 
لرستان تشکیل شد، بر ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت، تأکید کرد. 
دکتر خســروعزیزی، تصریح کرد: امنیت 

و آرامــش کشــور مرهــون جانفشــانیها و 
فداکاریهای شهدا و ایثارگران است.

رئیس دانشــگاه لرســتان، اظهار داشت: 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا، از جمله 
رسالتهای مهمی است که همیشه بایستی به 

آن توجه کنیم. 
مســئول نهــاد نمایندگی مقــام معظم 
رهبری در دانشــگاه لرستان، حجت االسالم 
و المســلمین مهدی قدرتی، نیز بر زنده نگه 

داشتن یاد و خاطره شهدا، تأکید کرد. 
همچنین، اعضای حاضر در این جلســه، 
دیدگاههــای خــود را درباره ســاماندهی و 
زیباســازی هرچه بهتر گلزار شهدای گمنام 

دانشگاه لرستان، مطرح نمودند. 

رئیس ســازمان جهادکشــاورزی لرستان 
گفت: این تعداد بهره بردار ســاالنه حدود 3 
میلیون تُن تولید محصوالت کشاورزی دارند. 
عبدالرضا بازدار در ســی و ســومین آئین 
تجلیــل از برگزیدگان ملی و اســتانی بخش 
کشــاورزی لرســتان اظهار کرد: در شرایط 
اقتصادی امروز کشــور دولتمردان و در رأس 
همه آن ها مقــام معّظم رهبــری بر اقتصاد 
مقاومتی و امنیت غذایی تأکیدهای بسیاری 

دارند.
همه  علی رغــم  کــرد:  وی خاطرنشــان 
مشــکالت داخلــی و توطئه های دشــمنان 
خارجی اما کشــاورزان ایرانــی همچنان در 

تولید موادغذایی در دنیا پیشتاز هستند.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی لرستان با 
اشــاره به فعالیت حدود 157 هزار بهره بردار 
زراعی،  مختلــف  زیربخش های  کشــاورزی 
باغی، دامی و سایر افزود: این تعداد بهره بردار 
ساالنه حدود 3 میلیون تُن تولید محصوالت 

کشاورزی دارند.
بــازدار با بیــان اینکه ارزیابــی وضعیت 
تولیدکنندگان در هر سال زراعی توسط 57 
مرکز خدمات انجام می شــود، گفت: در این 
ارزیابی آخرین وضعیت علمی تولید از جمله 
استفاده از مکانیزاسیون به کار گرفته شده در 
مراحل کاشت، داشت و برداشت و همچنین 
نحوه بهره برداری از منابع آبی و خاکی مورد 

بررسی قرار می گیرد.
وی اظهار داشــت: 2 هزار و 865 کشاورز 
در ســال زراعی سال گذشــته مورد ارزیابی 
قــرار گرفتند که از این تعــداد 118 پرونده 
تشــکیل و 49 کشــاورز نمونه اســتانی در 
همــه زیربخش ها انتخاب شــد، ضمن اینکه 
42 پرونده نیز بــه وزارت خانه برای رقابت با 

کشاورزان سایر استان ها ابالغ گردید.
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی لرستان 
با بیــان اینکه در نهایت 21 کشــاورز نمونه 
اســتان به فینال رســیدند، گفت: در ســال 
زراعی گذشــته 7 نفر از کشاورزان لرستانی 

در بخش هــای مختلف به عنــوان نمونه ملی 
انتخاب شدند و استان نیز در رتبه پنجم قرار 

گرفت.
بازدار بیان داشــت: در حوزه کشــاورزان 
نمونه لرســتانی بالغ بر 12.5 درصد آن ها از 
قشر زنان بودند و این نشان از توجه مجموعه 
جهادکشــاورزی به اشــتغال و فعالیت های 
بانوان روســتائی دارد، همچنان که در ســال 
گذشــته در زمینه توانمندسازی زنان جوامع 
روســتایی و عشایری اســتان نخست کشور 

شدیم.
وی با بیــان اینکه میزان ســواد و دانش 
کشاورزان لرستانی باالتر از میانگین کشوری 
قرار دارند، افزود: همچنین کشاورزان استان 
جوان تر از دیگر اســتان ها هســتند که این 
خــود نقطه قوتی برای افزایش تولید و ایجاد 
اشــتغال در بین جوانان به ویــژه در مناطق 

روستایی و عشایری است.
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی لرستان 
هدف از ارزیابی ها را نزدیک ســازی متوسط 
تولید اســتان به میزان تولید کشاورز نمونه 
خواند و افزود: به طور نمونه متوســط تولید 
کشــاورز نمونه ملی مــا در بخش گندم آبی 
حدود 13 تُن در هکتار عملکرد داشته و این 
در حالی است که متوسط استان حدود 4 تُن 

بوده و این فاصله بسیار زیاد است.
بازدار ادامه داد: با استفاده از ظرفیت های 
کشــاورزان نمونه باید متوسط عملکرد را باال 
برده و به نمونه نزدیک کنیم و این مهم جز با 
بهره گیری از روش ها و تکنولوژی های به روز 

در واحدهای تولیدی اتفاق نخواهد افتاد.
وی با بیان اینکه لرستان از نظر کشاورزی 
اســتانی دیم کار اســت، گفت: حدود 450 
هــزار هکتار محصول دیم در اســتان داریم، 
همچنین کود نیز به اندازه کافی تأمین شده 
و به ویژه از نظر کود اوره مشکلی نداریم، در 
مجموع 70 درصد کود مورد نیاز کشــاورزان 

استان فراهم شده است./ فارس

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان:

تعیین حبوبات لرستان به عنوان یکی از هفت طرح برتر صادرات در کشور 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان:
تهاتر ۱۱0 میلیارد تومان از بدهی ها و مطالبات دولت و بخش 

خصوصی در لرستان

 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان:

انقالب اسالمی، شروع تمدن سازی اسالمی برمبنای اُمت واحده 

 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: 
امسال تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک ها به حداقل رسیده است/مجازات های چک تعلیق شود 

 جلسه هیئت امنای شهدای گمنام دانشگاه لرستان، به ریاست دکتر 
خسرو عزیزی، تشکیل شد 

 رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان:

3 میلیون تُن محصول کشاورزی در لرستان 
تولید می شود

2
دو شنبه 13 اسفند ماه 1397*26 جمادی الثانی 1440 * 4  مارس 2019 * سال پنجم- شماره 175-دور جدید 28 *4 صفحه* قیمت 1000 تومان

یادداشت

دو شنبه 13 اسفند ماه 1397*26 جمادی الثانی 1440 * 4  مارس 2019 
* سال پنجم- شماره 175-دور جدید 28 *4 صفحه* قیمت 1000 تومان

  مواد غذایی یا مواد طالیی؟!

درخت مایه حیات بشر

درختــان به عنــوان ریه های زمیــن با عمل 
فتوســنتز تامین کننده مناسب اکسیژن در کره 
زمین هســتند،  امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری درختان 
نقش مهم تری در زندگی بشــر ایفا می کنند و جایگاه درختان 
در زندگی غیرقابل چشــم پوشی اســت، ایجاد مناظر طبیعی 
بسیار زیبا از نعمات وجود درخت است و بشر از ثمردرختان به 
منظور تامین خوراک و از دیگر اجزای آن به منظور تامین رفاه 

و لوازم مورد نیاز برای زندگی خود استفاده کرده است.
درخت وســیله ای برای بقای بشری و حفظ زیبایی طبیعت 
اســت که به عنوان میراثی ارزشــمند به بشر تعلق دارد، کشور 
ایران به خاطر شــرایط اقلیمی و توپوگرافی خاصی که دارد از 
لحاظ تنوع پوشش گیاهی و درخت در جایگاه بسیار خوبی قرار 

دارد و دارای مناطق جنگلی بکر و بی نظیر است.
فعالیــت کارخانجات صنعتــی و نیز ازدیاد وســایط نقلیه 
عمومی و فعالیت روزانه آن ها در سطح شهرها میزان آالینده ها 
و گازهای مهلک، ســمی و خطرناکی نظیر دی اکسید کربن در 
هوای شهرها را افزایش داده که مخاطراتی را برای سالمت افراد 
دارد و افزایش هر چه بیشــتر این مــواد آالینده کاهش میزان 
اکسیژن در هوا را سبب می شود و این وضع نامساعد، گروه های 
آسیب پذیر نظیر بیماران ریوی و قلبی ، سالخوردگان و کودکان 
را بیشترمورد تهدید قرار می دهد که درختکاری درجلوگیری از 

آسیب های زیستی و بروز بیماری ها بسیار مهم می باشد.
مســاله درخت و درختکاری راه حلی مناسب برای مبارزه با 
آلودگی  به شمار می آید و می توانددر پاکسازی هوا نقش مهمی 
را ایفا کند چون با کاشت هر اصله نهال می توان به جرات گفت 
در واقع دســتگاه مولد اکسیژن تولید شــده که از آلودگی هوا 

جلوگیری خواهد کرد،

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان 
در نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد؛

تخصیص 40 میلیارد تومان 
اعتبار برای آبخیزداری 

لرستان

 عیدی سیدحمیدکاظمی به 
مردم پلدختر و معموالن:

تعرفه برق 4ماه گرم 
سال پلدختر و معموالن 

گرمسیری شد
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 امکانات آزمایشگاهی خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح  به شرط داشتن صالحیتدارای  مشاور یشركتها
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 شركت نمایند.  فراخوان
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 اقدام نمایند. فراخوانشرایط عمومی سایرمدارک ذكر شده در 
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 مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان:

نجات جان ۲۳0 نفر در برف و کوالک 
توسط هالل احمر الیگودرز

  باموافقت نمایندگان صورت گرفت:
دستمزد حق التدریسی ها، ساعتی ها و شرکتی ها ماهانه 

پرداخت می شود

صفحه 2

صفحه 4

ggرکرکgحدیث

صفحه  3

صفحه 3

صفحه 3

صفحه  3 ادامه در صفحه 2

ُکهن
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  مواد غذایی یا مواد طالیی؟!

درخت مایه حیات بشر

درختــان به عنــوان ریه های زمیــن با عمل 
فتوســنتز تامین کننده مناسب اکسیژن در کره 
زمین هســتند،  امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری درختان 
نقش مهم تری در زندگی بشــر ایفا می کنند و جایگاه درختان 
در زندگی غیرقابل چشــم پوشی اســت، ایجاد مناظر طبیعی 
بسیار زیبا از نعمات وجود درخت است و بشر از ثمردرختان به 
منظور تامین خوراک و از دیگر اجزای آن به منظور تامین رفاه 

و لوازم مورد نیاز برای زندگی خود استفاده کرده است.
درخت وســیله ای برای بقای بشری و حفظ زیبایی طبیعت 
اســت که به عنوان میراثی ارزشــمند به بشر تعلق دارد، کشور 
ایران به خاطر شــرایط اقلیمی و توپوگرافی خاصی که دارد از 
لحاظ تنوع پوشش گیاهی و درخت در جایگاه بسیار خوبی قرار 

دارد و دارای مناطق جنگلی بکر و بی نظیر است.
فعالیــت کارخانجات صنعتــی و نیز ازدیاد وســایط نقلیه 
عمومی و فعالیت روزانه آن ها در سطح شهرها میزان آالینده ها 
و گازهای مهلک، ســمی و خطرناکی نظیر دی اکسید کربن در 
هوای شهرها را افزایش داده که مخاطراتی را برای سالمت افراد 
دارد و افزایش هر چه بیشــتر این مــواد آالینده کاهش میزان 
اکسیژن در هوا را سبب می شود و این وضع نامساعد، گروه های 
آسیب پذیر نظیر بیماران ریوی و قلبی ، سالخوردگان و کودکان 
را بیشترمورد تهدید قرار می دهد که درختکاری درجلوگیری از 

آسیب های زیستی و بروز بیماری ها بسیار مهم می باشد.
مســاله درخت و درختکاری راه حلی مناسب برای مبارزه با 
آلودگی  به شمار می آید و می توانددر پاکسازی هوا نقش مهمی 
را ایفا کند چون با کاشت هر اصله نهال می توان به جرات گفت 
در واقع دســتگاه مولد اکسیژن تولید شــده که از آلودگی هوا 

جلوگیری خواهد کرد،

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان 
در نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد؛

تخصیص 40 میلیارد تومان 
اعتبار برای آبخیزداری 

لرستان

 عیدی سیدحمیدکاظمی به 
مردم پلدختر و معموالن:

تعرفه برق 4ماه گرم 
سال پلدختر و معموالن 

گرمسیری شد
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سیـــاسی

معاون اقتصادی اســتاندار لرستان با اشاره 
به انتخاب لرســتان به عنوان اســتان پایلوت 
برای صادرات حبوبات گفت: شایســته است 
اتحادیه های مختلف، تعاونی ها و تشــکل های 

صادراتی به این حوزه وارد شوند. 
گودرز امیری در سی و سومین آئین تجلیل 
از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی 
لرستان اظهار کرد: بدون تردید تولیدکنندگان 
بخش کشاورزی نقش مؤثری در تأمین امنیت 
غذایی دارند و این مهم جز با اراده و همت این 

قشر امکان پذیر نیست.
وی خاطرنشــان کرد: امروز استفاده بیش 
از حد ســم و کود در مراحل تولید محصوالت 
کشــاورزی مشکلی جهانی اســت و بنابراین 
بهره برداران بایســتی در کاهش اســتفاده از 
ســموم نهایت ابتــکار و برنامه ریزی را به کار 

بگیرند.
معاون اقتصادی استاندار لرستان بسیاری از 
بیماری ها را ناشی از عدم رعایت برخی مسائل 
در حوزه کشــاورزی عنوان و تصریح کرد: اگر 
بخشــی از هزینه های صرف شده در درمان را 
به بخش کشــاورزی اختصــاص دهیم کمک 

بیشتری را به سالمت مردم کرده ایم.
امیری بیان داشــت: در همین راســتا طی 

ماه هــای اخیر به برخی نانوایی های لرســتان 
آرد یارانه ای و سبوس دار توزیع شد، همچنین 
تولید نان سالم را نیز در استان اجرایی کردیم.
وی با بیان اینکه طی چندسال اخیر نسبت 
به میانگین کشــوری تولید گندم بیشتری را 
در استان شــاهد بودیم، گفت: برای اینکه به 
اهــداف موردنظر خود در بخش کشــاورزی 
برســیم بایســتی آموزش های جدی و انجام 
پژوهش و تحقیقات علمی را در دســتور کار 

قرار دهیم.
معاون اقتصادی استاندار لرستان ادامه داد: 
از 17 طرحی که امســال به تصویب کارگروه 
پژوهش و تحقیق اســتان رســید 6 تحقیق 
مربوط به بخش کشــاورزی بود، ضمن اینکه 
در حــوزه برگزاری اســتارتاپ های علمی نیز 
لرستان مرکز  مرکز تحقیقات جهادکشاورزی 

رشد را ایجاد کرد.

امیری زمینه ابتــکار و خالقیت در بخش 
کشاورزی را باال دانست و افزود: انتظار می رود 
کشــاورزان ضمن ارتباط با مراکز کشاورزی، 
در انتقال تجربه و بیان دســتاوردها نیز موثر 

باشند.
وی اظهار داشــت: حفاظت از منابع آب و 
خاک یکی از مشکالت امروز بخش کشاورزی 
است که اگر به آن توجه نشود بدون تردید در 

آینده متضرر خواهیم شد.
معاون اقتصادی استاندار لرستان استفاده از 
روش های نویــن آبیاری را یکی از راهکارهای 
حفاظت از منابع آبی برشمرد و گفت: با انجام 
این کار صرفه جویــی باالیی را در مصرف آب 

خواهیم داشت.
امیــری تصریح کــرد: امــروز فرصت های 
بســیار ارزشــمندی در قانون برنامه ششــم 
توسعه فراهم شده است به گونه ای که می توان 
گیاهان دارویی را در اراضی ملی و شــیب دار 

کاشت.
وی با اشاره به کشت یک هزار و 200 هکتار 
گیاه دارویــی و همچنین یک هــزار و 700 
هکتار درخت مثمر دیم در اراضی شــیب دار 
استان گفت: تا افق 1400 باید هر کدام به 6 

تا 7 هزار هکتار افزایش یابد.

معاون اقتصادی استاندار لرستان بر اصالح 
الگوی کشــت و کشــت محصوالت کم آب بر 
در اســتان تأکید و خاطرنشــان کرد: تحقق 
این برنامه هــا تنها با مشــارکت بهره برداران 

امکان پذیر است.
امیــری ادامــه داد: کشــاورزان و به ویژه 
تولیدکنندگان برتر بایســتی به طور جدی در 
ایجاد زنجیره تولید و ارزش افزوده وارد شوند.
وی با اشــاره به انتخاب لرســتان به عنوان 
اســتان پایلوت برای صادرات حبوبات افزود: 
امســال هفت طرح برتر در ســطح کشــور 
در بخش کشــاورزی معرفی شــد که یکی از 
آن ها طرح صادرات حبوبات است و به استان 

لرستان تعلق گرفت.
معاون اقتصادی اســتاندار لرســتان اظهار 
داشــت: هفته گذشــته نخســتین همایش 

ملی این طرح برگزار شــد و شایســته است 
اتحادیه های مختلف، تعاونی ها و تشــکل های 

صادراتی به این حوزه وارد شوند.
امیــری فرآوری و بســته بندی محصوالت 
حبوبی اســتان را از ضروریــات عنوان کرد و 
برای  تولیدی  پرتودهــی محصــوالت  افزود: 
افزایش زمان نگهداری بسیار مهم بوده و باید 

این امکان در استان فراهم شود.
تومــان  میلیــارد  پرداخــت 200  از  وی 
تســهیالت روستایی و عشایر طی سال جاری 
خبر و ادامه داد: 70 درصد این تســهیالت در 

بخش کشاورزی و دامداری بوده است.
معاون اقتصادی اســتاندار لرستان با بیان 
اینکه به زودی تأمین نهاده های دامی از طریق 
جهادکشــاورزی و با عاملیت بخش خصوصی 
انجام خواهد گرفت، افــزود: با انجام این کار، 
قاچاق کاال از بین رفته و به طور مســتقیم به 

دست مصرف کننده می رسد.
امیری اظهار داشــت: تجــارت الکترونیک 
برای فروش محصوالت می تواند اقدامی موثر 
در استان باشد، چرا که در بسیاری از تولیدات 
کشاورزی و دامی نسبت به مصرف مازاد داریم 
و با تجارت الکترونیک مــی توان درآمدزایی 

باالیی داشت.

رییس هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات هیات 
نماینــدگان اتاق لرســتان گفت: باالخــره در رقابتی 
فشــرده از بین 2۸ کاندیدای انتخابــات نهمین دوره 
هیات نمایندگان اتاق لرســتان پس از شــمارش آرا 
اســامی 1۵ کاندیدای راه یافته بــه هیئت نمایندگان 

مشخص شدند.
وی افزود: از مجموع 2۳۳ واجد شــرایط رای دادن 

114 نفر دراین انتخابات شرکت کردند.
ســید علیمراد موســوی اظهار داشــت: در گروه 
بازرگانی ســام محمدی ، ســپهدار کوشکی ، محسن 
غیاثونــد، ولی اله غالمی نجف آبــادی و محمدکاظم 

مرادی فر انتخاب شدند.
وی ادامــه داد: در بخــش صنعت بیــژن نجاریه ، 

ابراهیم اســفندیاری ، اشرف الســادات امیرموسوی ، 
مصطفی طبیب زاده ، زهرا طهماســبی نادری چگنی 

انتخاب شدند. 
رییس هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات هیات 
نمایندگان اتاق لرســتان افزود: حسین سالحورزی و 
محمد خاکی به عنوان منتخبین گروه معدن و احسان 
ناصر ، احســان دارایی و مسعود گیل آبادی به عنوان 

برگزیدگان گروه کشاورزی تعیین شدند.
گفتنی است انتخابات نهمین دوره انتخابات هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی لرستان شنبه 11 اسفند ۹7 

از ساعت ۸ آغاز و تا ساعت 1۹ ادامه یافت.

نمایشگاه ســومین جشنواره ی مد 
و لباس اســالمی و ایرانی به مناسبت 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقالب 
اســالمی، در مجتمــع فرهنگی هنری 

ارشاد خرم آباد گشایش یافت. 
نمایشــگاه ســومین جشــنواره ی 
مد و لباس اســالمی و ایرانی، یازدهم 
اســفند ماه 1۳۹7 با حضور مسئولین 
استان،شــرکت کننــدگان، اصحــاب 
فرهنگ و هنر و خبرنگاران،در مجتمع 
فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد گشایش 

یافت.
این جشــنواره به همــت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان 
و دانشــگاه فنی و حرفه ای لرستان در 

دو بخــش مردانه و زنانــه و با رویکرد 
بــه حجاب و عفاف و نقــش مایه های 
اصیــل و کهن لری برگزار می شــود و 
نمایشــگاه آن از یازده تا پانزده اسفند 
ماه از ســاعت ۹ صبح تــا 1۸ عصر در 
سرسرای مجتمع فرهنگی هنری ارشاد 

خرم آباد دایر خواهد بود.
ایــن رویــداد بــزرگ در دو بخش 
نمایشــگاهی و جشــنواره ای برگــزار 
می شــود که بخش جشــنواره ای آن 
تخصصی،کارگاه  ای  نشســت  شــامل 
مقاالت،مســابقه  آموزشــی،ارائه  های 
طراحی،مســابقه دوخــت و خالقیت و 

نوآوری می باشد.
بخش نمایشــگاهی این رویداد نیز 

شــامل بر 12 غرفه بــوده که بیش از 
1۵0اثر را در خود جای داده است.

آیین اختتامیه ی این جشــنواره و 
ماه  اسفند  پانزدهم  برگزیدگان  معرفی 
در تاالر شهید آوینی مجتمع فرهنگی 
هنری ارشاد خرم آباد برگزار می شود.

جلســه کارگروه مدیریت پسماند استان در 
تاریخ 12 اســفندماه ۹7 به ریاســت معاونت 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری لرستان  و 
دبیری اداره کل محیط زیست لرستان تشکیل 

گردید.
 جلســه کارگروه  مدیریت پســماند استان 
لرستان به منظور رفع مشکالت پسماند استان 
و بررسی راهکارهای بهبود وضعیت موجود در  
محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری 

لرستان برگزار گردید.
در این جلســه که با حضــور تمامی اعضاء 
کارگــروه برگزار شــد، معاون امــور عمرانی 
اســتانداری ضمن تاکید بر برگــزاری منظم 
جلسات کارگروه پســماند، بر اجرای مصوبات 

این کارگروه تاکید نمودند.
احمــد مرادپور گفت: برای رفع مشــکالت 
پسماند باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم 
و از تکنولــوژی و فن آوریهــای نوین در این 

زمینه استفاده نمائیم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان در 
این جلسه با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز بر 
جمــع آوری زباله ها و نخاله در مبادی ورودی 

و خروجی شهرها تاکید نمودند.
فتحی بیرانوند با اشاره با انجام طرح تفکیک 
زبالــه از مبــدا در شــهر دوره چگنی گفت: 
شهرداری های اســتان با الگو برداری از نحوه 
اجرای این طرح، زمینه را برای اجرایی نمودن 

آن در سطح استان فراهم نمایند.
وی با عنوان این مطلب که  ســالمتی مردم 
در اولویت برنامه هــای این کارگروه قرار دارد 
خواســتار برخــورد جدی و بــدون اغماض با 

متخلفین در حوزه پسماند شد.  
در این جلســه و به منظور اجــرای قانون 
مدیریت پســماند ، مقرر گردید: شــهرداری 
های اســتان نســبت به تهیه طــرح تفصیلی 
پسماندهای شهری اقدام نموده و اقدامات الزم 
را جهــت اجرایی نمودن  طرح تفکیک زباله از 

مبدا انجام دهند.
اجــرای دقیق آئیــن نامه خــاک و نخاله، 
جمــع آوری زبالــه هــا در ایــام تعطیــالت 
نــوروزی و تعیین تکلیف محل دفن زباله های 
شهرستانهای الشتر و نورآباد از دیگر مصوبات 

این کارگروه بود.
در ادامه جلســه دو مبتکر جوان که موفق 
به اختراع یک دســتگاه جهــت کاهش حجم 
زباله هــای تر و نیز تبدیل آنها به کود شــده 
بودنــد؛ توضیحــات الزم را در خصوص نحوه 
کارکرد دســتگاه و راههای اســتفاده از آن در 
مدیریت پسماند شــهری، به اعضای کارگروه 

ارائه نمودند.

کاظمــی گفت:با جلســات و پیگیری 
های فشرده و مکرر سه ساله و دیدار های 
مختلف با مدیر عامل توانیر کشور ، شخص 
وزیر و معاونیــن وزارت نیرو و همچنین 
البی های گســترده با معاون اول رئیس 
جمهور ،معاون پارلمانی ریاســت جمهور 
و اعضای هیئت دولت توانســتیم موافقت 
دولت را جهت  تعرفه برق گرمســیری در 
سراسر حوزه انتخابیه شهرستان پلدختر و 

بخش معموالن اعمال کنیم.
ســید حمید رضا کاظمــی نماینده پر 
تالش شهرستان پلدختر و بخش معموالن 
در مورد تعرفه برق گرمسیری شهرستان 
گفت:پس از پیگیری های ســه ساله در 
وزارت نیرو و البی های مختلف با اعضای 
هیئت دولت و دســتور معاون اول رئیس 
جمهور توانســتیم تعرفه برق گرمسیری 
درجــه 2 را در ماه های تیــر و مرداد و 
همچنیــن اعمال تعرفه برق گرمســیری 
درجه ۳ را در ماه های خرداد و شــهریور 
برای شهرســتان به تصویب هیئت دولت 

رسانده و ابالغ نمایند.
کاظمــی افزود:بنابراین از این پس ماه 
خرداد به تعرفه برق گرمســیری پلدختر 
افزوده شــد و همچنین پیش از این تنها 

سه ماه از سال تعرفه ۳ اعمال می گردید 
ولی از این پس ماه های خرداد و شهریور 
تعرفــه ۳ و ماه هــای تیر و مــرداد که 
بیشــترین گرما را در سال دارند با تعرفه 
2 محاسبه می گردند،ایشان خاطر نشان 
کردند در جلسه ۸ اسفند هیئت دولت که 
تعرفه برق پلدختر بهمراه دو شهرســتان 
دیگر تصویب گردید در ابالغ آن اشتباهی 
صورت گرفــت که با پیگیــری مجدد از 
طریق دبیر و اعضای هیئت دولت و وزارت 
نیرو اشــتباه اصالح و مجددا اصالحیه آن 

توسط دبیر هیئت دولت ابالغ گردید.
نایب رئیس کمیســیون امــور داخلی 
بیش  کشــور گفتند:در ســطح کشــور 
از 70 شهرســتان پیگیــر اعمــال تعرفه 
برق گرمســیری بودند که دولت با ســه 
شهرســتان موافقت نمودنــد که پلدختر 

یکــی از این ســه شهرســتان میباشــد 
که طبقه گرمســیری آن نســبت به دو 
شهرستان دیگر بهتر اعمال گردیده است.

الزم به ذکر میباشد هر چه عدد تعرفه 
پایین تر خانوار هــا مبلغ کمتری جهت 

قبض برق پرداخت خواهند کرد.
با توجه به پیگیری های صورت گرفته  
با اعمــال تعرفه برق گرمســیری مذکور 
ســاالنه چندین میلیارد تومــان از لحاظ 

مالی بنفع مردم منطقه خواهد بود.
کاظمی در پایان از زحمات و پیگیری 
هــای جهانگیــری معــاون اول رئیــس 
جمهور،امیــری معاون پارلمانی ریاســت 
نیرو،حاجــی  وزیــر  جمهور،اردکانیــان 
میرزایی دبیر هیئت دولت، حائری معاون 
وزیر نیرو،مدیر عامل توانیر کشور،خادمی 
برق  توزیع  مدیر  لرستان،خودنیا  استاندار 
اســتان و هاشــمی مدیر کل هواشناسی 
استان که در جهت سیر اعمال و تصویب 
تعرفه برق گرمســیری شهرستان کمک 
حال ایشــان بودند نهایت تقدیر و تشکر 

را داشتند.

 معاون استاندار لرستان:

لرستان پایلوت صادرات حبوبات شد/ تأکید بر ایجاد صنایع فراوری محصوالت حبوبی 

 افتتاح نمایشگاه سومین جشنواره مد و لباس اسالمی و ایرانی 
در خرم آباد  

 عیدی سیدحمیدکاظمی به مردم پلدختر و معموالن: جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان لرستان برگزار شد

تعرفه برق 4ماه گرم سال پلدختر و معموالن گرمسیری شد

 
بر اســاس پژوهش انجام شده یک درخت حدود 2۵ تا ۳0 
کیلو گرم اکســیژن در ســال تولید می کنــد و فضایی به 
وسعت یک هکتار درختکاری می تواند 2/۵ تن اکسیژن را 

در سال به اتمسفر وارد کند.
درختان در تعدیل اتمسفرونیز اکوسیستم های جانوری 
نیز مهم هســتند وکاشــت درختان همچنین می تواند در 
کاهش آلودگی صوتی نیز موثر باشــد، زندگی هزاران نوع 
جاندار و جانور ریز و درشــت، به حیات درخت گره خورده 

است.
بر اســاس گزارش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
بیــش از 2۵ درصد از موارد مورد نیاز صنعت داروســازی 

مستقیما از درختان تامین میشود.
جدایــی از نقش درختان به منظــور تامین موادغذایی 
و مایحتــاج زندگی می توان به نقــش و اهمیت درختان از 
بعد روحی برای انســان نیز اشــاره کرد، درختان به سبب 
رهاسازی ماده فیتونسید در تعادل بین دو نیمکره مغز موثر 
هستند و حالت طبیعی و آرام بخشی را به انسان بدهند و با 
تدبر در برخی از آیات قرآنی نیزمی توان به اهمیت درختان 

در زندگی موجودات و انسان ها رسید.
وجــود درخت در جلوگیری از فرســایش خاک و وقوع 
سیالب به عنوان یک عامل اهمیت خاصی دارد، درخت از 
زمان زمانی که به شــکل نهال است تا موقعی که به شکل 
درخت تنومندی قد علم کرده و سر به آسمان بر می آورد، 
برای انســان پرفایده و سودمند اســت و حتی بعد از قطع 

برای تولید علم نیز از آن می توان بهره برد.
اختصــاص یک روز در ســال به این امــر مهم و توجه 
مســئوالن نظام نیــز نشــانی از این اهمیت اســت، روز 
درختکاری بهانه  ای است تا بتوان به محیط زیست احترام 
گذاشــت و در احیای آن تالش کرد، کاشت نهال در ترویج 
فرهنگ زیســت محیطی و پاکســازی محیط زیست نقش 

بسزایی دارد.
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری بــا همکاری 
دســتگاه های مربوطه اقدام به کاشــت نهال هایی از انواع 
درختــان و گیاهی زینتی و دارویی می کند تا از این طریق 
بتــوان اهمیت درختــکاری را پررنگ کــرد و بتوان برای 

نسل های آینده هوای پاکی را به یادگار گذاشت.
بایســتی نقش و جایگاه کارکنــان اداره منابع طبیعی 
و آبخیــزداری را درهفته منابع طبیعی مهم برشــمرد که 
تالشهای بی شــائبه آنان در تولید هوای سالم و به ارمغان 
آوردن هوایــی مطبوع و به دور از هــر گونه آلودگی برای 

جامعه ستودنی است.

ادامه از صفحه 1

با ســمندر  آشــنایی  آموزشــی  کارگاه 
لرستانی در شهرستان پلدختر برگزارشد.

این کارگاه با همــکاری آموزش پرورش 
در مدارس زینبیه و شهید کاییدی با حضور 
دکتر پســرک لو دکتری بیوسیســتماتیک 

جانوری برگزار شد.
در ایــن کارگاه که همزمان با مناســبت 
روز جهانی حیات وحش برگزار شد در ابتدا 
آقای عزیزی از کارشناسان آموزش و پرورش 
به نمایندگی از اداره متبوع خیرمقدم گفت.

ســپس مســئول اداره حفاظــت محیط 

زیست زیست پیرامون محیط زیست ، حیات 
وحش و اهمیت حفاظت از آنها و ســمندر 

لرستانی مطالبی بیان کرد.
الشتر نژاد با اشاره به نقش تنوع زیستی ، 
خواســتار کمک همه جانبه برای حفاطت از 

محیط زیست و خصوصا تنوع زیستی شد.
در ادامــه دکتر پســرک لو بــه صورت 
تخصصی در خصوص گونه اندمیک سمندر 
لرستانی و راه های شناخت و حفاطت از آن 

مطالبی ارایه کرد.

فرمانده انتظامی شهرســتان خــرم آباد از  
توقیف دو دســتگاه کامیون حامل 100 راس 
احشــام ) بز(  قاچاق  در محورهای مواصالتی 

خبر داد.
سرهنگ محمد قاسم طرهانی اظهار داشت: 
در راســتای وظایف ذاتی پلیــس و به منظور 
برخورد قاطع با مفاســد اقتصادی  ، مامورین 
پرتالش پاســگاه انتظامی بدرآباد حین گشت 
زنــی در محورهــای مواصالتی بــه تعداد دو 

دستگاه خودرو کامیون مظنون شدند.
وی گفــت:  پــس از توقیف و بازرســی از 
محموله خودروها مشــخص گردیــد ، حامل 

تعداد 100 راس بز بصورت قاچاق می باشــند  
کــه پس از انتقال  خودروها بــه مقر ، پرونده 
تشکیل و به مراجع ذی صالح تحویل گردیدند 
که ارزش ریالــی آنان حدود یک میلیارد ریال 

می باشد .
انتظامی شهرستان خرم آباد افزود  فرمانده 
: بــا هماهنگی های صورت گرفته با دســتگاه 
قضایی و ســایر دســتگاههای ذی صالح ، با 
قاچاقچیــان و مفســدان اقتصــادی که باعث 
ایجاد اخالل در نظام اقتصادی کشور می شوند  
برخوردی  قاطع و بدون اغماض با آنان خواهد 

شد.

 توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدخترصورت گرفت؛

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سمندر لرستانی
 توقیف کامیون های حامل 100 راس احشام قاچاق در خرم آباد

 نتایج نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی لرستان اعالم شد 

 

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی:

دانشگاه نباید به خاطر پژوهش 
پولی از دولت بگیرد

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 
دانشگاه نباید به خاطر پژوهش پولی از دولت بگیرد.

محمد بیرانوندی گفت: بســیاری از نهادها خواستار 
این هستند که نهادی پژوهشی در کنار دستگاه اجرایی 
خود داشــته باشــند در حالی که این امــور از وظایف 

دانشگاه بوده و باید به آن واگذار شود.
وی با اشاره به رشد کمی مقاالت علمی، اظهار کرد: 
متأسفانه تمرکز بیش از حد بر روی یک موضوع، فقط 
ما را به لحاظ کمی جلو می اندازد و به لحاظ کیفی این 

مقاالت درد و گره ای از کشور باز نمی کند.
نماینده مردم خــرم آباد و چگنی در مجلس با بیان 
اینکه دانشگاه نسل سوم باید به نحوی باشد که کار در 
کنار دانشگاه و دانشــگاه در کنار کار قرار گیرد، افزود: 
دانشگاه ها باید مأموریت محور باشند و برای برون رفت 
از وضعیتــی که امروز گریبان اقتصاد کشــور را گرفته 

است، راهکار ارائه دهد.
دانشگاه باید برای جامعه ثروت آفرینی کند

ایشــان اضافه کرد: دانشــگاه قرار نیســت به خاطر 
پژوهشــی که انجام می دهد، پولی از دولت بگیرد بلکه 
قرار اســت با حل معضالت ثروت هم به جامعه افزوده 
کنــد؛ در حــال حاضر در بودجه نویســی در خصوص 
بودجه پژوهشی به طور معمول همان بودجه سال های 
گذشته به عالوه نرخ تورم در نظر گرفته می شود و این 
روالی است که طی سال های گذشته وجود داشته است.

بیرانوندی یادآور شــد: البته امسال در قانون بودجه 
رقمی بــرای حوزه پژوهش در نظر گرفته شــد که به 
نظر می رســد، بودجه عملکردی سال گذشته به عالوه 
افزایش نرخ تورم لحاظ شــده و به همین دلیل چنین 

رقمی در الیحه بودجه سال ۹۸ پیش بینی شد.
رویه غلط ایجاد نهادی پژوهشی در کنار هر دستگاه 

اجرایی
وی با بیان اینکه بســیاری از نهادها خواســتار این 
مسئله هســتند که نهادی پژوهشــی در کنار دستگاه 
اجرایــی خود داشــته باشــند در حالی کــه این امور 
پژوهشی باید به دانشگاه واگذار شود، افزود: از سال های 
دور با عنایت به الگوهای توسعه ای دنیا، مد نظر داشتیم 
که آموزش در دبیرستان ها باید تبدیل به شهروند خوب 

بودن شود.
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شــورای اسالمی افزود: پژوهش یکی 
از وظایف اصلی دانشگاه بوده و دانشگاه باید این مسئله 
را به صورت هدفمند و برای حل مشــکالت کشــور در 

دستور کار خود قرار دهد.

۲
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معاون اقتصادی اســتاندار لرستان با اشاره 
به انتخاب لرســتان به عنوان اســتان پایلوت 
برای صادرات حبوبات گفت: شایســته است 
اتحادیه های مختلف، تعاونی ها و تشــکل های 

صادراتی به این حوزه وارد شوند. 
گودرز امیری در سی و سومین آئین تجلیل 
از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی 
لرستان اظهار کرد: بدون تردید تولیدکنندگان 
بخش کشاورزی نقش مؤثری در تأمین امنیت 
غذایی دارند و این مهم جز با اراده و همت این 

قشر امکان پذیر نیست.
وی خاطرنشــان کرد: امروز استفاده بیش 
از حد ســم و کود در مراحل تولید محصوالت 
کشــاورزی مشکلی جهانی اســت و بنابراین 
بهره برداران بایســتی در کاهش اســتفاده از 
ســموم نهایت ابتــکار و برنامه ریزی را به کار 

بگیرند.
معاون اقتصادی استاندار لرستان بسیاری از 
بیماری ها را ناشی از عدم رعایت برخی مسائل 
در حوزه کشــاورزی عنوان و تصریح کرد: اگر 
بخشــی از هزینه های صرف شده در درمان را 
به بخش کشــاورزی اختصــاص دهیم کمک 

بیشتری را به سالمت مردم کرده ایم.
امیری بیان داشــت: در همین راســتا طی 

ماه هــای اخیر به برخی نانوایی های لرســتان 
آرد یارانه ای و سبوس دار توزیع شد، همچنین 
تولید نان سالم را نیز در استان اجرایی کردیم.
وی با بیان اینکه طی چندسال اخیر نسبت 
به میانگین کشــوری تولید گندم بیشتری را 
در استان شــاهد بودیم، گفت: برای اینکه به 
اهــداف موردنظر خود در بخش کشــاورزی 
برســیم بایســتی آموزش های جدی و انجام 
پژوهش و تحقیقات علمی را در دســتور کار 

قرار دهیم.
معاون اقتصادی استاندار لرستان ادامه داد: 
از 17 طرحی که امســال به تصویب کارگروه 
پژوهش و تحقیق اســتان رســید 6 تحقیق 
مربوط به بخش کشــاورزی بود، ضمن اینکه 
در حــوزه برگزاری اســتارتاپ های علمی نیز 
لرستان مرکز  مرکز تحقیقات جهادکشاورزی 

رشد را ایجاد کرد.

امیری زمینه ابتــکار و خالقیت در بخش 
کشاورزی را باال دانست و افزود: انتظار می رود 
کشــاورزان ضمن ارتباط با مراکز کشاورزی، 
در انتقال تجربه و بیان دســتاوردها نیز موثر 

باشند.
وی اظهار داشــت: حفاظت از منابع آب و 
خاک یکی از مشکالت امروز بخش کشاورزی 
است که اگر به آن توجه نشود بدون تردید در 

آینده متضرر خواهیم شد.
معاون اقتصادی استاندار لرستان استفاده از 
روش های نویــن آبیاری را یکی از راهکارهای 
حفاظت از منابع آبی برشمرد و گفت: با انجام 
این کار صرفه جویــی باالیی را در مصرف آب 

خواهیم داشت.
امیــری تصریح کــرد: امــروز فرصت های 
بســیار ارزشــمندی در قانون برنامه ششــم 
توسعه فراهم شده است به گونه ای که می توان 
گیاهان دارویی را در اراضی ملی و شــیب دار 

کاشت.
وی با اشاره به کشت یک هزار و 200 هکتار 
گیاه دارویــی و همچنین یک هــزار و 700 
هکتار درخت مثمر دیم در اراضی شــیب دار 
استان گفت: تا افق 1400 باید هر کدام به 6 

تا 7 هزار هکتار افزایش یابد.

معاون اقتصادی استاندار لرستان بر اصالح 
الگوی کشــت و کشــت محصوالت کم آب بر 
در اســتان تأکید و خاطرنشــان کرد: تحقق 
این برنامه هــا تنها با مشــارکت بهره برداران 

امکان پذیر است.
امیــری ادامــه داد: کشــاورزان و به ویژه 
تولیدکنندگان برتر بایســتی به طور جدی در 
ایجاد زنجیره تولید و ارزش افزوده وارد شوند.
وی با اشــاره به انتخاب لرســتان به عنوان 
اســتان پایلوت برای صادرات حبوبات افزود: 
امســال هفت طرح برتر در ســطح کشــور 
در بخش کشــاورزی معرفی شــد که یکی از 
آن ها طرح صادرات حبوبات است و به استان 

لرستان تعلق گرفت.
معاون اقتصادی اســتاندار لرســتان اظهار 
داشــت: هفته گذشــته نخســتین همایش 

ملی این طرح برگزار شــد و شایســته است 
اتحادیه های مختلف، تعاونی ها و تشــکل های 

صادراتی به این حوزه وارد شوند.
امیــری فرآوری و بســته بندی محصوالت 
حبوبی اســتان را از ضروریــات عنوان کرد و 
برای  تولیدی  پرتودهــی محصــوالت  افزود: 
افزایش زمان نگهداری بسیار مهم بوده و باید 

این امکان در استان فراهم شود.
تومــان  میلیــارد  پرداخــت 200  از  وی 
تســهیالت روستایی و عشایر طی سال جاری 
خبر و ادامه داد: 70 درصد این تســهیالت در 

بخش کشاورزی و دامداری بوده است.
معاون اقتصادی اســتاندار لرستان با بیان 
اینکه به زودی تأمین نهاده های دامی از طریق 
جهادکشــاورزی و با عاملیت بخش خصوصی 
انجام خواهد گرفت، افــزود: با انجام این کار، 
قاچاق کاال از بین رفته و به طور مســتقیم به 

دست مصرف کننده می رسد.
امیری اظهار داشــت: تجــارت الکترونیک 
برای فروش محصوالت می تواند اقدامی موثر 
در استان باشد، چرا که در بسیاری از تولیدات 
کشاورزی و دامی نسبت به مصرف مازاد داریم 
و با تجارت الکترونیک مــی توان درآمدزایی 

باالیی داشت.

رییس هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات هیات 
نماینــدگان اتاق لرســتان گفت: باالخــره در رقابتی 
فشــرده از بین 2۸ کاندیدای انتخابــات نهمین دوره 
هیات نمایندگان اتاق لرســتان پس از شــمارش آرا 
اســامی 1۵ کاندیدای راه یافته بــه هیئت نمایندگان 

مشخص شدند.
وی افزود: از مجموع 2۳۳ واجد شــرایط رای دادن 

114 نفر دراین انتخابات شرکت کردند.
ســید علیمراد موســوی اظهار داشــت: در گروه 
بازرگانی ســام محمدی ، ســپهدار کوشکی ، محسن 
غیاثونــد، ولی اله غالمی نجف آبــادی و محمدکاظم 

مرادی فر انتخاب شدند.
وی ادامــه داد: در بخــش صنعت بیــژن نجاریه ، 

ابراهیم اســفندیاری ، اشرف الســادات امیرموسوی ، 
مصطفی طبیب زاده ، زهرا طهماســبی نادری چگنی 

انتخاب شدند. 
رییس هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات هیات 
نمایندگان اتاق لرســتان افزود: حسین سالحورزی و 
محمد خاکی به عنوان منتخبین گروه معدن و احسان 
ناصر ، احســان دارایی و مسعود گیل آبادی به عنوان 

برگزیدگان گروه کشاورزی تعیین شدند.
گفتنی است انتخابات نهمین دوره انتخابات هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی لرستان شنبه 11 اسفند ۹7 

از ساعت ۸ آغاز و تا ساعت 1۹ ادامه یافت.

نمایشگاه ســومین جشنواره ی مد 
و لباس اســالمی و ایرانی به مناسبت 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقالب 
اســالمی، در مجتمــع فرهنگی هنری 

ارشاد خرم آباد گشایش یافت. 
نمایشــگاه ســومین جشــنواره ی 
مد و لباس اســالمی و ایرانی، یازدهم 
اســفند ماه 1۳۹7 با حضور مسئولین 
استان،شــرکت کننــدگان، اصحــاب 
فرهنگ و هنر و خبرنگاران،در مجتمع 
فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد گشایش 

یافت.
این جشــنواره به همــت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان 
و دانشــگاه فنی و حرفه ای لرستان در 

دو بخــش مردانه و زنانــه و با رویکرد 
بــه حجاب و عفاف و نقــش مایه های 
اصیــل و کهن لری برگزار می شــود و 
نمایشــگاه آن از یازده تا پانزده اسفند 
ماه از ســاعت ۹ صبح تــا 1۸ عصر در 
سرسرای مجتمع فرهنگی هنری ارشاد 

خرم آباد دایر خواهد بود.
ایــن رویــداد بــزرگ در دو بخش 
نمایشــگاهی و جشــنواره ای برگــزار 
می شــود که بخش جشــنواره ای آن 
تخصصی،کارگاه  ای  نشســت  شــامل 
مقاالت،مســابقه  آموزشــی،ارائه  های 
طراحی،مســابقه دوخــت و خالقیت و 

نوآوری می باشد.
بخش نمایشــگاهی این رویداد نیز 

شــامل بر 12 غرفه بــوده که بیش از 
1۵0اثر را در خود جای داده است.

آیین اختتامیه ی این جشــنواره و 
ماه  اسفند  پانزدهم  برگزیدگان  معرفی 
در تاالر شهید آوینی مجتمع فرهنگی 
هنری ارشاد خرم آباد برگزار می شود.

جلســه کارگروه مدیریت پسماند استان در 
تاریخ 12 اســفندماه ۹7 به ریاســت معاونت 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری لرستان  و 
دبیری اداره کل محیط زیست لرستان تشکیل 

گردید.
 جلســه کارگروه  مدیریت پســماند استان 
لرستان به منظور رفع مشکالت پسماند استان 
و بررسی راهکارهای بهبود وضعیت موجود در  
محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری 

لرستان برگزار گردید.
در این جلســه که با حضــور تمامی اعضاء 
کارگــروه برگزار شــد، معاون امــور عمرانی 
اســتانداری ضمن تاکید بر برگــزاری منظم 
جلسات کارگروه پســماند، بر اجرای مصوبات 

این کارگروه تاکید نمودند.
احمــد مرادپور گفت: برای رفع مشــکالت 
پسماند باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم 
و از تکنولــوژی و فن آوریهــای نوین در این 

زمینه استفاده نمائیم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان در 
این جلسه با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز بر 
جمــع آوری زباله ها و نخاله در مبادی ورودی 

و خروجی شهرها تاکید نمودند.
فتحی بیرانوند با اشاره با انجام طرح تفکیک 
زبالــه از مبــدا در شــهر دوره چگنی گفت: 
شهرداری های اســتان با الگو برداری از نحوه 
اجرای این طرح، زمینه را برای اجرایی نمودن 

آن در سطح استان فراهم نمایند.
وی با عنوان این مطلب که  ســالمتی مردم 
در اولویت برنامه هــای این کارگروه قرار دارد 
خواســتار برخــورد جدی و بــدون اغماض با 

متخلفین در حوزه پسماند شد.  
در این جلســه و به منظور اجــرای قانون 
مدیریت پســماند ، مقرر گردید: شــهرداری 
های اســتان نســبت به تهیه طــرح تفصیلی 
پسماندهای شهری اقدام نموده و اقدامات الزم 
را جهــت اجرایی نمودن  طرح تفکیک زباله از 

مبدا انجام دهند.
اجــرای دقیق آئیــن نامه خــاک و نخاله، 
جمــع آوری زبالــه هــا در ایــام تعطیــالت 
نــوروزی و تعیین تکلیف محل دفن زباله های 
شهرستانهای الشتر و نورآباد از دیگر مصوبات 

این کارگروه بود.
در ادامه جلســه دو مبتکر جوان که موفق 
به اختراع یک دســتگاه جهــت کاهش حجم 
زباله هــای تر و نیز تبدیل آنها به کود شــده 
بودنــد؛ توضیحــات الزم را در خصوص نحوه 
کارکرد دســتگاه و راههای اســتفاده از آن در 
مدیریت پسماند شــهری، به اعضای کارگروه 

ارائه نمودند.

کاظمــی گفت:با جلســات و پیگیری 
های فشرده و مکرر سه ساله و دیدار های 
مختلف با مدیر عامل توانیر کشور ، شخص 
وزیر و معاونیــن وزارت نیرو و همچنین 
البی های گســترده با معاون اول رئیس 
جمهور ،معاون پارلمانی ریاســت جمهور 
و اعضای هیئت دولت توانســتیم موافقت 
دولت را جهت  تعرفه برق گرمســیری در 
سراسر حوزه انتخابیه شهرستان پلدختر و 

بخش معموالن اعمال کنیم.
ســید حمید رضا کاظمــی نماینده پر 
تالش شهرستان پلدختر و بخش معموالن 
در مورد تعرفه برق گرمسیری شهرستان 
گفت:پس از پیگیری های ســه ساله در 
وزارت نیرو و البی های مختلف با اعضای 
هیئت دولت و دســتور معاون اول رئیس 
جمهور توانســتیم تعرفه برق گرمسیری 
درجــه 2 را در ماه های تیــر و مرداد و 
همچنیــن اعمال تعرفه برق گرمســیری 
درجه ۳ را در ماه های خرداد و شــهریور 
برای شهرســتان به تصویب هیئت دولت 

رسانده و ابالغ نمایند.
کاظمــی افزود:بنابراین از این پس ماه 
خرداد به تعرفه برق گرمســیری پلدختر 
افزوده شــد و همچنین پیش از این تنها 

سه ماه از سال تعرفه ۳ اعمال می گردید 
ولی از این پس ماه های خرداد و شهریور 
تعرفــه ۳ و ماه هــای تیر و مــرداد که 
بیشــترین گرما را در سال دارند با تعرفه 
2 محاسبه می گردند،ایشان خاطر نشان 
کردند در جلسه ۸ اسفند هیئت دولت که 
تعرفه برق پلدختر بهمراه دو شهرســتان 
دیگر تصویب گردید در ابالغ آن اشتباهی 
صورت گرفــت که با پیگیــری مجدد از 
طریق دبیر و اعضای هیئت دولت و وزارت 
نیرو اشــتباه اصالح و مجددا اصالحیه آن 

توسط دبیر هیئت دولت ابالغ گردید.
نایب رئیس کمیســیون امــور داخلی 
بیش  کشــور گفتند:در ســطح کشــور 
از 70 شهرســتان پیگیــر اعمــال تعرفه 
برق گرمســیری بودند که دولت با ســه 
شهرســتان موافقت نمودنــد که پلدختر 

یکــی از این ســه شهرســتان میباشــد 
که طبقه گرمســیری آن نســبت به دو 
شهرستان دیگر بهتر اعمال گردیده است.

الزم به ذکر میباشد هر چه عدد تعرفه 
پایین تر خانوار هــا مبلغ کمتری جهت 

قبض برق پرداخت خواهند کرد.
با توجه به پیگیری های صورت گرفته  
با اعمــال تعرفه برق گرمســیری مذکور 
ســاالنه چندین میلیارد تومــان از لحاظ 

مالی بنفع مردم منطقه خواهد بود.
کاظمی در پایان از زحمات و پیگیری 
هــای جهانگیــری معــاون اول رئیــس 
جمهور،امیــری معاون پارلمانی ریاســت 
نیرو،حاجــی  وزیــر  جمهور،اردکانیــان 
میرزایی دبیر هیئت دولت، حائری معاون 
وزیر نیرو،مدیر عامل توانیر کشور،خادمی 
برق  توزیع  مدیر  لرستان،خودنیا  استاندار 
اســتان و هاشــمی مدیر کل هواشناسی 
استان که در جهت سیر اعمال و تصویب 
تعرفه برق گرمســیری شهرستان کمک 
حال ایشــان بودند نهایت تقدیر و تشکر 

را داشتند.

 معاون استاندار لرستان:

لرستان پایلوت صادرات حبوبات شد/ تأکید بر ایجاد صنایع فراوری محصوالت حبوبی 

 افتتاح نمایشگاه سومین جشنواره مد و لباس اسالمی و ایرانی 
در خرم آباد  

 عیدی سیدحمیدکاظمی به مردم پلدختر و معموالن: جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان لرستان برگزار شد

تعرفه برق 4ماه گرم سال پلدختر و معموالن گرمسیری شد

 
بر اســاس پژوهش انجام شده یک درخت حدود 2۵ تا ۳0 
کیلو گرم اکســیژن در ســال تولید می کنــد و فضایی به 
وسعت یک هکتار درختکاری می تواند 2/۵ تن اکسیژن را 

در سال به اتمسفر وارد کند.
درختان در تعدیل اتمسفرونیز اکوسیستم های جانوری 
نیز مهم هســتند وکاشــت درختان همچنین می تواند در 
کاهش آلودگی صوتی نیز موثر باشــد، زندگی هزاران نوع 
جاندار و جانور ریز و درشــت، به حیات درخت گره خورده 

است.
بر اســاس گزارش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
بیــش از 2۵ درصد از موارد مورد نیاز صنعت داروســازی 

مستقیما از درختان تامین میشود.
جدایــی از نقش درختان به منظــور تامین موادغذایی 
و مایحتــاج زندگی می توان به نقــش و اهمیت درختان از 
بعد روحی برای انســان نیز اشــاره کرد، درختان به سبب 
رهاسازی ماده فیتونسید در تعادل بین دو نیمکره مغز موثر 
هستند و حالت طبیعی و آرام بخشی را به انسان بدهند و با 
تدبر در برخی از آیات قرآنی نیزمی توان به اهمیت درختان 

در زندگی موجودات و انسان ها رسید.
وجــود درخت در جلوگیری از فرســایش خاک و وقوع 
سیالب به عنوان یک عامل اهمیت خاصی دارد، درخت از 
زمان زمانی که به شــکل نهال است تا موقعی که به شکل 
درخت تنومندی قد علم کرده و سر به آسمان بر می آورد، 
برای انســان پرفایده و سودمند اســت و حتی بعد از قطع 

برای تولید علم نیز از آن می توان بهره برد.
اختصــاص یک روز در ســال به این امــر مهم و توجه 
مســئوالن نظام نیــز نشــانی از این اهمیت اســت، روز 
درختکاری بهانه  ای است تا بتوان به محیط زیست احترام 
گذاشــت و در احیای آن تالش کرد، کاشت نهال در ترویج 
فرهنگ زیســت محیطی و پاکســازی محیط زیست نقش 

بسزایی دارد.
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری بــا همکاری 
دســتگاه های مربوطه اقدام به کاشــت نهال هایی از انواع 
درختــان و گیاهی زینتی و دارویی می کند تا از این طریق 
بتــوان اهمیت درختــکاری را پررنگ کــرد و بتوان برای 

نسل های آینده هوای پاکی را به یادگار گذاشت.
بایســتی نقش و جایگاه کارکنــان اداره منابع طبیعی 
و آبخیــزداری را درهفته منابع طبیعی مهم برشــمرد که 
تالشهای بی شــائبه آنان در تولید هوای سالم و به ارمغان 
آوردن هوایــی مطبوع و به دور از هــر گونه آلودگی برای 

جامعه ستودنی است.

ادامه از صفحه 1

با ســمندر  آشــنایی  آموزشــی  کارگاه 
لرستانی در شهرستان پلدختر برگزارشد.

این کارگاه با همــکاری آموزش پرورش 
در مدارس زینبیه و شهید کاییدی با حضور 
دکتر پســرک لو دکتری بیوسیســتماتیک 

جانوری برگزار شد.
در ایــن کارگاه که همزمان با مناســبت 
روز جهانی حیات وحش برگزار شد در ابتدا 
آقای عزیزی از کارشناسان آموزش و پرورش 
به نمایندگی از اداره متبوع خیرمقدم گفت.

ســپس مســئول اداره حفاظــت محیط 

زیست زیست پیرامون محیط زیست ، حیات 
وحش و اهمیت حفاظت از آنها و ســمندر 

لرستانی مطالبی بیان کرد.
الشتر نژاد با اشاره به نقش تنوع زیستی ، 
خواســتار کمک همه جانبه برای حفاطت از 

محیط زیست و خصوصا تنوع زیستی شد.
در ادامــه دکتر پســرک لو بــه صورت 
تخصصی در خصوص گونه اندمیک سمندر 
لرستانی و راه های شناخت و حفاطت از آن 

مطالبی ارایه کرد.

فرمانده انتظامی شهرســتان خــرم آباد از  
توقیف دو دســتگاه کامیون حامل 100 راس 
احشــام ) بز(  قاچاق  در محورهای مواصالتی 

خبر داد.
سرهنگ محمد قاسم طرهانی اظهار داشت: 
در راســتای وظایف ذاتی پلیــس و به منظور 
برخورد قاطع با مفاســد اقتصادی  ، مامورین 
پرتالش پاســگاه انتظامی بدرآباد حین گشت 
زنــی در محورهــای مواصالتی بــه تعداد دو 

دستگاه خودرو کامیون مظنون شدند.
وی گفــت:  پــس از توقیف و بازرســی از 
محموله خودروها مشــخص گردیــد ، حامل 

تعداد 100 راس بز بصورت قاچاق می باشــند  
کــه پس از انتقال  خودروها بــه مقر ، پرونده 
تشکیل و به مراجع ذی صالح تحویل گردیدند 
که ارزش ریالــی آنان حدود یک میلیارد ریال 

می باشد .
انتظامی شهرستان خرم آباد افزود  فرمانده 
: بــا هماهنگی های صورت گرفته با دســتگاه 
قضایی و ســایر دســتگاههای ذی صالح ، با 
قاچاقچیــان و مفســدان اقتصــادی که باعث 
ایجاد اخالل در نظام اقتصادی کشور می شوند  
برخوردی  قاطع و بدون اغماض با آنان خواهد 

شد.

 توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدخترصورت گرفت؛

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سمندر لرستانی
 توقیف کامیون های حامل 100 راس احشام قاچاق در خرم آباد

 نتایج نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی لرستان اعالم شد 

 

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی:

دانشگاه نباید به خاطر پژوهش 
پولی از دولت بگیرد

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 
دانشگاه نباید به خاطر پژوهش پولی از دولت بگیرد.

محمد بیرانوندی گفت: بســیاری از نهادها خواستار 
این هستند که نهادی پژوهشی در کنار دستگاه اجرایی 
خود داشــته باشــند در حالی که این امــور از وظایف 

دانشگاه بوده و باید به آن واگذار شود.
وی با اشاره به رشد کمی مقاالت علمی، اظهار کرد: 
متأسفانه تمرکز بیش از حد بر روی یک موضوع، فقط 
ما را به لحاظ کمی جلو می اندازد و به لحاظ کیفی این 

مقاالت درد و گره ای از کشور باز نمی کند.
نماینده مردم خــرم آباد و چگنی در مجلس با بیان 
اینکه دانشگاه نسل سوم باید به نحوی باشد که کار در 
کنار دانشگاه و دانشــگاه در کنار کار قرار گیرد، افزود: 
دانشگاه ها باید مأموریت محور باشند و برای برون رفت 
از وضعیتــی که امروز گریبان اقتصاد کشــور را گرفته 

است، راهکار ارائه دهد.
دانشگاه باید برای جامعه ثروت آفرینی کند

ایشــان اضافه کرد: دانشــگاه قرار نیســت به خاطر 
پژوهشــی که انجام می دهد، پولی از دولت بگیرد بلکه 
قرار اســت با حل معضالت ثروت هم به جامعه افزوده 
کنــد؛ در حــال حاضر در بودجه نویســی در خصوص 
بودجه پژوهشی به طور معمول همان بودجه سال های 
گذشته به عالوه نرخ تورم در نظر گرفته می شود و این 
روالی است که طی سال های گذشته وجود داشته است.

بیرانوندی یادآور شــد: البته امسال در قانون بودجه 
رقمی بــرای حوزه پژوهش در نظر گرفته شــد که به 
نظر می رســد، بودجه عملکردی سال گذشته به عالوه 
افزایش نرخ تورم لحاظ شــده و به همین دلیل چنین 

رقمی در الیحه بودجه سال ۹۸ پیش بینی شد.
رویه غلط ایجاد نهادی پژوهشی در کنار هر دستگاه 

اجرایی
وی با بیان اینکه بســیاری از نهادها خواســتار این 
مسئله هســتند که نهادی پژوهشــی در کنار دستگاه 
اجرایــی خود داشــته باشــند در حالی کــه این امور 
پژوهشی باید به دانشگاه واگذار شود، افزود: از سال های 
دور با عنایت به الگوهای توسعه ای دنیا، مد نظر داشتیم 
که آموزش در دبیرستان ها باید تبدیل به شهروند خوب 

بودن شود.
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شــورای اسالمی افزود: پژوهش یکی 
از وظایف اصلی دانشگاه بوده و دانشگاه باید این مسئله 
را به صورت هدفمند و برای حل مشــکالت کشــور در 

دستور کار خود قرار دهد.
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 نشت نفت از بخاری منجر به 
آتش سوزی در مدرسه شهید 

شاکرمی معموالن شد
بخشدار معموالن گفت: نشت نفت از بخاری منجر 
به آتش سوزی در مدرسه »شــهید افشین شاکرمی« 

روستای »طاق پل« معموالن شد.
سید حبیب اهلل موســوی ، با اشاره به اینکه نشت 
نفت از بخاری منجر به آتش سوزی یک کالس درس 
در مجتمع آموزشی »شهید افشین شاکرمی« روستای 
»طاق پل« معموالن شــد، اظهار داشت: بخاری نفتی 
این کالس درس دچار آتش ســوزی می شــود و در 

نهایت آتش به کالس درس تسریمی یابد.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه در فضای فیزیکی 
مدرســه هیچ گونه مشکلی به وجود نیامده و تنها یک 
کالس درس دچار آتش ســوزی شده است، تصریح 
کــرد:  ۸ نفــر دانش آمــوز دختر و پســر در کالس 
درس بوده اند که خوشــبختانه هیچ یک از آنها دچار 

سوختگی نشده و به موقع از کالس خارج شده اند.
بخشــدار معموالن یادآور شد: پس از آتش سوزی 
بخاری بالفاصله با همکاری معلمین و مدیر آموزشگاه 
و نیروهای آتش نشــانی معموالن از سرایت آتش به 
دیگر نقاط این واحد آموزشی جلوگیری شد./ محسن 

مهرابی

 

کشف 14۳ فقره سرقت و 
دستگیری 41 نفر سارق در 

خرم آباد
فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد از کشف 14۳ فقره  
سرقت  و دستگیری 41 نفر ســارق در هفته گذشته خبر 

داد.
ســرهنگ محمد قاســم طرهانی اظهار داشت :  در پی 
وقوع برخی سرقتها در ســطح شهرستان که عمدتا شامل 
ســرقت های خرد می باشــد  پس از  انجام کار اطالعاتی 

و شبانه روزی مامورین موفق به شناسایی سارقان شدند.
وی اظهــار داشــت: پــس از شناســایی ســارقان و با 
هماهنگی های صورت گرفته با دســتگاه قضایی ،  با انجام  
بیش از صد عملیات ضربتی و رعد آســا در هفته گذشــته 
موفق به دســتگیری41  نفر از سارقان گردیده که پس از 
انجام تحقیقات صورت گرفته و همچنین بازســازی صحنه 

های سرقت موفق به کشف14۳ فقره انواع سرقت شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان خرم آباد گفت : از سارقان 
مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف و ضبط شد ، افراد 
دســتگیر شده بهمراه مستندات و تحقیقات تکمیلی جهت 
ســیر مراحل قانونی به دســتگاه قضایی معرفی گردیدند و 
الحمداهلل با تعامل خوبی که با دســتگاه قضایی برقرار است 

برخوردی سخت و قاطع با سارقان خواهد شد.

 مواد غذایی یا مواد 
طالیی؟!

ggپورgزکیgمهدی
عدالت اقتصــادی گام اول عدالت اجتماعی 
اســت و دولت به عنوان مدیریت ارشد کشور 
موظف است با برنامه ریزی و نظارت دستگاهها، 
فقر و محرومیت را کاهش دهد و رفاه و آرامش 
را بــرای مردم به ارمغــان آورد، امری که این 
روزها دولت و دســتگاههای وی از تحقق آن 
نــاکام مانده اند و ناعدالتــی و هرج و مرج در 

اقتصاد بیداد می کند.
پــس از خــروج کاخ ســفید از برجــام و 
تحریم هــای ســتیزه جویانه و ظالمانــه غرب 
برعلیه کشورمان، شاهد اوضاع بسیار نامناسب 
اقتصادی و ســیر صعودی قیمت ها به صورت 
ناباورانه ای و نجومی هستیم، اوضاع برآشفته 
و نابسامانی که دالل ها و سودجویان اقتصادی 
در پی غفلت مسووالن و دستگاه های نظارتی 

بوجود آورده اند.
بارها شــاهد بوده ایم تا در رســانه ها خبر 
تحریم کشور منتشر می شود بالفاصله در حالی 
اســت که هنوز تحریمی از سوی غرب عملی 
نشــده اســت قیمت ها در کمتر از 24 ساعت 
ســیرصعودی به خود می گیــرد به طوری که 
کسی توان مهار و مقابله با آن را ندارد، که این 
واکنش نشان می دهد ســودجویان و دالالن 
اقتصادی از این فرصت استفاده کرده و موجب 

هرج و مرج اقتصادی در کشور می شوند.
متاســفانه این روزها بی ثباتی در قیمت ها 
و روند افزایشــی اجناس در بازار خصوصا مواد 
غذایی که گوی سبقت را در باال و پایین شدن 
از طال گرفته است بیداد می کند، قیمت ها ۳ 
تا 4 برابر افزایش قیمت داشــته است و نفس 
مــردم کم درآمد و محروم لرســتان را گرفته 
اســت، به طور که برای دریافت گوشــت های 
وارداتی که قیمت آنها هم مناســب نیســت 
مردم ساعت ها در صف می ایستند و تاوان بی 
کفایتی و بی لیاقتی برخی مسووالن را اینگونه 

می پردازند. 
موضوعی که بیــش از پیش مردم را کالفه 
کرده، تفاوت قیمت ها به صورت روزانه اســت. 
مطمئنا این امر در پی عــدم نظارت و برخور 
جدی دســتگاههای ذیربط صورت می گیرد، 
چــرا که هیچ اقتصاددانی هــم نمی تواند این 
اتفاق را به تاثیر تحریم ها ارتباط دهد. دالالن 
با فرصت طلبــی اجناس را با قیمت باب میل 
خود روانــه بازار می کنند و فروشــنده ها نیز 
مجبورند بخاطر کمبود نمونه موجود در بازار، 
آن را خریداری کنند و با قیمت باال به دســت 

مردم برسانند.
با نزدیک شدن به عیدنوروز، مردم روانه بازار 
شــده اند تا نیازهای خود را برای سپری کردن 
تعطیالت بهاری خریــداری کنند، با توجه به 
افزایــش بیــش از پیش قیمت هــا و وضیعت 
نابسامان معیشــتی و اقتصادی مردم، سازمان 
صمت، تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه های 
نظارتــی، بــا تــالش و خدمــت صادقانه از 
گرانفروشی و احتکار برخورد کنند و با نظارت 

کافی مانع فرصت طلبی سودجویان شوند. 
بی ثباتی در بازار و روند افزایشــی بیش از 
پیش قیمت ها نشــان می دهد سازمان صمت 
لرســتان تاکنون در نظارت بر بازار و برخورد 
با متخلفــان موفق عمل نکرده اســت، امری 
که اگر اتفــاق می افتاد امروز شــاهد تفاوت 
روزانه و هرج و مــرج در قیمت ها نبودیم. در 
این شکی نیست که وضیعت اقتصادی سراسر 
کشور نامطلوب است اما نمی شود به بهانه این 
موضوع بازار را به حال خودش رها کرد. نتیجه 
این بی توجهی، تفاوت قیمت ها در فروشگاه ها 
و مجتمع هــای تجاری اســت کــه قیمت ها 

یکسان نیست.
مدیریــت ارشــد اســتان اگــر می خواهد 
عدالت اقتصــادی را در میان مردم ایجاد کند 
می بایست بواسطه مدیران و دستگاه های ذی 
ربط ضعف ها را شناســایی کند و با طراحی و 
برنامه ریزی آن را مرتفع سازد، بی شک یکی 
از مشــکالت عدیده ای که مردم با آن دست 
به گریبان هســتند بی ثباتــی در قیمت ها و 
مسئله گرانی اســت که مقابله و مبارزه با آن، 
برنامه ریزی، همت و تالش می خواهد که امید 
است استاندار خادمی با مدیران خود بتواند در 
تحقق این امر موفق باشد و موجب رضایمندی 

افکارعمومی از خود شود.

 مدیرعامــل جمعیت هالل احمر لرســتان گفت: با 
توجه به بارش شــدید برف که ارتفــاع آن در گردنه 
شــیخیان به بیش از 1 متر رســید از سوی جمعیت 

هالل احمر 2۳0 نفر نجات یافتند.
صارم رضایــی در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: از 

روز نهم اســفند ماه تا کنون جمعیت هالل احمر ۳7 
دســتگاه خودرو سواری، 2دســتگاه مینی بوس، 12 
نیســان وانت، 4 ایسوزو و یک تانکر سوخت را نیز رها 

سازی کرده است.
 وی افزود: با تالش امدادگران این جمعیت ۳0 نفر 
نیز به مرکز شــهر انتقال یافتند و ۵0 خانوار نیز که در 

این گردنه گرفتار شده بودند نجات یافتند.
 مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر لرســتان بیان 
کــرد: به دلیل ارتفاع بیــش از حد برف، ارتباط بخش 
ززوماهرو در دهستان نظر شرقی و شول آباد قطع که 
در این مدت خودروهای زیادی گرفتار برف و یخبندان 
شــدند که در پی شرایط به وجود آمده جمعیت هالل 
احمر با تمام توان خدمات خود را به افراد حادثه دیده 

ارائه کرد.

 با مدیریت جمعیت هالل احمر لرستان صورت گرفت: 

تشکیل کارگروه تخصصی امداد و نجات برای نوروز ۹۸  
کارگروه تخصصی امداد نجات اســتان با مدیریت جمعیت هالل احمر تشکیل 

جلسه داد.
بــا حضور مهندس آقــا میرزایی مدیــر کل مدیریت بحران و مدیران ســایر 

دستگاه های عضو کارگروه تشکیل جلسه داد.
مدیرکل مدیریت بحران اظهار داشت: ضمن تشکر از زحمات دستگاه های عضو 
در خصوص عملکرد سال ۹7 بخصوص سیالب بهمن ماه، همه دستگاه های عضو 
کارگروه تمام تالش مان را می کنیم تا آســیب دیدگان ناشی از سیل و آبگرفتگی 

شب عید آرامی را در کنار خانواده های خود داشته باشند.
آقــا میرزایی در ادامه افزود: هدف از ارائه خدمات در طرح ملی امداد و نجات 

نوروزی آسایش رفاه و آرامش مسافرین در سفرهای ایام نوروز می باشد.
صــارم رضایــی مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرســتان و رئیــس کارگروه 
تخصصی امداد و نجات با بیان این خبر دســتور کار جلسه را در دو حوزه آموزش 
همگانــی طرح خــادم) خانواده آماده در مخاطرات ( و طــرح ملی امداد و نجات 

نوروزی اعالم کرد.
رضایی تصریح کرد: رســالت ســازمان امداد و نجــات جمعیت هالل احمر را 
در چهار حوزه پیشــگیری آمادگی پاســخگویی و بازتوانی دانســت و به اهمیت 
آموزشــهای امــدادی از طریق جمعیت هالل احمر به آحــاد جامعه به خصوص 

کارکنان دستگاههای اجرایی اشاره کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان از تهاتر 110 
میلیــارد تومــان از بدهی ها و مطالبــات دولت و بخش 

خصوصی در این استان در سالجاری خبر داد. 
مانــدگار مرادی فر در جمع خبرنــگاران بیان کرد: در 
سال ۹6 مبلغ 62 میلیارد تومان از مطالبات و بدهی های 

دولت و بخش خصوصی در لرستان تهاتر شد.
وی ادامه داد: خوشــبختانه با اقدامات صورت گرفته، 
تالش های انجام شــده و حمایت مدیریت ارشــد استان 
در ســالجاری 110 میلیارد تومان از بدهی های دولت به 
بخش خصوصی را با مطالبات آنها از دولت تهاتر و تسفیه 

کردیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرســتان عنوان کرد: 
این بدهی ها و مطالبات عمدتا شامل مالیات و بد هی های 

بانکی هســتند که با تحقق این هــدف کمک زیادی به 
بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی شده است.

مرادی فر اظهار داشــت: در ســال آینــده اگر این بند 
مجددا در قانون بودجه تصویب شود آمادگی این را داریم 

که اقدام مذکور انجام شود.
وی به مزایای تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت و بخش 
خصوصی اشاره کرد و افزود: مطمنا این اقدام کمک زیادی 
به کاهش مشکالت بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی 
کرده و کمک بسیار مناسبی به بودجه استان خواهد کرد.

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان:
نجات جان ۲۳0 نفر در برف و کوالک 

توسط هالل احمر الیگودرز

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان:
تهاتر 110 میلیارد تومان از بدهی ها و مطالبات دولت و بخش 

خصوصی در لرستان

۳

 باموافقت نمایندگان صورت گرفت:

دستمزد حق التدریسی ها، 
ساعتی ها و شرکتی ها ماهانه 

پرداخت می شود
نماینــدگان خانه ملــت با اجتناب ناپذیر دانســتن 
حقوق های التدریســی ها، ساعتی ها و شرکتی ها و...
موافقت کردند، دســتمزدهای این دست از شاغالن به 

صورت ماهانه پرداخت شود.
عضو فراکســیون مطبوعات و خبرگزاری های خانه 
ملــت، نماینــدگان در نشســت علنی 11 اســفندماه  
مجلس شورای اســالمی و در جریان بررسی جزئیات 
بخش هزینه ای الیحه بودجه ســال ۹۸ کل کشــور و 
در جریان بررســی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس با 
الحــاق یک بند به تبصره )12( این الیحه با 1۳6 رأی 
موافق، ۳7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 

نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابــر این گزارش در بند الحاقی فوق آمده اســت؛ 
تمامــی پرداخت هایی که مشــابه حقوق و دســتمزد 
هستند، مانند حق التدریس، حق الزحمه ها، شرکتی ها، 
ساعتی ها و نظارت و پاداش شورای حل اختالف، هزینه 
“اجتناب ناپذیر” محســوب می شوند و باید به صورت 

یک دوازدهم به صورت ماهانه پراخت شود.

وحید رشــیدی شــهردار خــرم آباد در 
نشست ستاد نوروزی شهرداری که با حضور 
چند تن از اعضای شــورای  اسالمی شهر و 
معاونین و مدیران شــهرداری برگزار شد، با 
تاکید بر تعامل مثبت اعضای شورای اسالمی 
شــهر و مدیریت شــهری گفت: خوشبختانه 
امروز حس همدلی و یکی بودن بین اعضای 
شورای شهر و مدیران شــهرداری بر فضای 
جلســه حاکم بود که این  امــر میتواند نوید 
بخش روزهای بهتری در عرصه خدمتگزاری 

به شهروندان باشد.
وی بــا تاکید بر لزوم برگزاری هرچه بهتر 
آیینها و جشــنهای نوروزی سال ۹۸ در شهر 
خرم آباد تصریح کرد: تاکید ما این است که 
حجم و کیفیت برنامه های نوروزی شهرداری 
با سالهای گذشته داشته  تفاوت چشمگیری 
باشــد برای نمونه موســیقی محلی باید به 
صورت گســترده و در نقاط مختلف شهر )و 
نه چند پارک مشخص( اجرا شود، همچنین 
در بحــث  اجرای برنامه هــای نمایش و طنز 
بایســتی از گروههای مختلف داخل و خارج 

استان استفاده شود. 
این مقام مســئول ادامه داد: تاکید فراوان 

داریم که در برنامه های نمایشــی هیچگونه 
شــوخی و توهینی نسبت به اصالت و هویت 
قوم لر صــورت نگیرد و حتی ایــن امر باید 
جزو شــرایط اولیه قــرارداد کاری ما با تهیه 

کنندگان و مجریان این برنامه ها باشد.
شــهردار خرم ابــاد با ذکر ایــن نکته که 
نوروز فرصتی مناســب برای معرفی ظرفیتها 
و جذابیتهای اســتان و خرم آباد به مهمانان 
و گردشــگران اســت ، تاکید کرد: سازمان 
فرهنگــی اجتماعی باید نســبت بــه تهیه 
بسته های های فرهنگی و تبلیغاتی در جهت  

شناســاندن هرچه بییشتر خرم آباد و اماکن 
تاریخــی و طبیعــی خرم آبــاد  و همچنین 
شامل معرفی  سنتها و فرهنگ و تمدن کهن 

لرستان اقدام نماید.
وی خدمت بیشــتر و بهتــر به مهمانان و 
گردشــگران را امری ســودبخش در جهت 
ارتقا گردشگری مرکز استان دانست و اظهار 
داشت:ما به شــهر مهمان نوازان معروفیم  و 
ضروری است  که میزبان خوبی برای مهمانان 
و همچنین همشهریان مهاجر خود باشیم و 
در همین راســتا روزهای پیــش رو فرصت 

مناســبی برای آماده سازی و زیباسازی شهر 
است.

رشــیدی در ادامــه به تشــریح اقدامات 
عمرانــی پایان ســال شــهرداری و نیز ارایه 
برخی دستورات به مدیران مربوطه پرداخت 
و خاطرنشــان کرد:به شــدت پیگیر هستیم 
که زیر گذر بهارســتان تا پایان سال افتتاح 
شود هرچند بارندگیها باعث وقفه اساسی در 
این امر شــد، همچنین پل جدید انقالب تا 
پایان سال بتن ریزی شده و کارگاه آن جمع 
خواهد شد ولی عبور و مرور بر روی آن  نیاز 

به یک سری اقدامات تکمیلی دارد .
وی در پایان گفت : تا پایان ســال خیابان 
فردوســی ســاماندهی و روکش خواهد شد 
همچنیــن  با وجود اینکــه ۹0 روز بارندگی 
و وقفه داشــته ایم ،تاکیــد دارم که عملیات 
تکمیلــی لکه گیری و  آســفالت معابر با به 
کارگیری اکیپ های مختلف باید به ســرعت 

انجام شود.
قابل ذکر اســت که در این نشســت علی 
ماکنعلی ، رســتم کوشکی و زهرا نظری سه 
تن از اعضای شــورای اسالمی شهر خرم آباد 

حضور داشتند .

 شهردار خرم آباد در نشست ستاد نوروزی :
حجم و کیفیت برنامه های نوروزی شهرداری تفاوت چشمگیری با سالهای گذشته خواهد داشت/ در برنامه های 

نمایشی نباید هیچ شوخی و توهینی نسبت به هویت قوم لر صورت بگیرد

اســتان لرســتان پایتخــت طبیعــت 
ایران، ســرزمینی سرســبز و بکر است که 
جاذبه هــای تاریخی و طبیعــی خدادادی 

بی شماری را در دل خود جای داده است.
لرســتان یکی از کهن ترین نقاط ایران 
اســت که تاریخ چنــد هزارســاله دارد و 
بشــری  ســکونت گاه های  قدیمی ترین  از 
به شــمار مــی رود که می توان بــه مفرغ، 
سنگ نوشــته ها، آثار تاریخی در لرســتان 
اشــاره کرد که در موزه های ایران و جهان 

به نمایش درآمده است.
بــا در نظر گرفتــن این همــه نعمت 
خدادادی،لرســتان اســتانی است که در 
ســالهای اخیر به عنوان مقصد گردشگری 

مهمانان نوروزی شناخته شده است.
در راســتای اســتقبال ویژه از مهمانان 
نوروزی جلســه ای باعنوان ستاد تسهیل 
ســفرهای نــوروزی در دفتــر مدیــرکل 

امورشهری و شوراها برگزار شد.
در این جلســه مدیرکل امور شــهری 
و شوراها ســفرهای نوروزی و استقبال از 
مهمــان های نوروزی را امری حســاس و 
مهم در اســتان با قدمت لرستان دانست 
و افزود: ما در لرســتان تمام پتانسیل های 

یک استان گردشگری را داریم.
لرستان  گفت:استان  ســپهوند  سیاوش 
به خصوص شهرســتان خرم آباد در مسیر 
گردشگران است و باید برنامه های مهمی 

را در جهت جذب توریست عنوان کنیم.
وی در جمع شــهرداران استان لرستان 
خواستار استقبال ویژه از مهمانان نوروزی 
شــد و ادامه داد: ســفرهای نــوروزی از 
حساسیت های باالیی برخوردارند و باید به 
گردشگران و توریست ها توجه ویژه شود.

در این جلسه شهرداران شهرداری های 
اســتان برنامه ها و اقدامات در دست کار 
خود را اعالم کردند و خاطر نشــان کردند 
همواره میزبــان مهمان های نــوروزی با 
برنامه های نــو و معرفی اصالت و فرهنگ 

لرستان خواهند بود.

 اعالم آمادگی شهرداران لرستان برای استقبال از مهمان های نوروزی

ســاماندهی ورودی ها، گلکاری و  توسعه 
و ترمیم فضای ســبز ، آسفالت و لکه گیری 
معابر ، رنگ آمیزی  و ترمیم بلوارها و جداول 
، تعمیر و افزایش سرویســهای بهداشــتی ، 
پاکسازی محله به محله ، شستشوی معابر و 
جداول از جمله اقدامات در حال اجرای ستاد 

نوروزی شهرداری می باشند.
تمــام تــالش خــود را جهت اســتقبال 
شایسته از مهمانان نوروزی به کار بسته ایم/ 
برنامه های مختلفی را برای رقم زدن نوروزی 
متفاوت برای مهمانان و همشهریان عزیز در 

نظر گرفته ایم.

شــایان ذکر است، اعضای شورای اسالمی 
شهر در این نشست ستاد نوروزی شهرداری 
خرم آباد، بر حمایت از مدیریت شهری تاکید 
کردند، امــری که می تواند نویدبخش تعامل 
بیشتر این دو نهاد مکمل و در نتیجه پیشبرد 

هرچه بهتر امورات شهری در آینده  باشد.

 در جلسه ستاد نوروزی شهرداری خرم آباد مطرح شد :

تاکید اعضای شورای شهر بر حمایت از مدیریت شهری / تالش شهرداری برای استقبال شایسته از 
مهمانان نوروزی
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مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
لرســتان گفت: 40 میلیارد تومان اعتباربرای 
آبخیزداری در لرســتان در نظر گرفته شــده 

است.
شــیرزاد نجفی ضمن تبریــک هفته منابع 
طبیعی، اظهار داشت: هفته منابع طبیعی همه 
ســاله از 1۵ لغایت 21 اسفند ماه در سراسر 
کشــور برگزار می شود،امسال هم مراسمات 
هفته منابع طبیعی با مشــارکت خبرنگاران، 
مســئولین و آحاد مردم در ســطح اســتان 
پرباربرگزار شده ، مهمترین هدف از برگزاری 
هفته منابع طبیعی، فرهنگ ســازی،ترویج و 
احیای منابع طبیعــی ونیز جلب توجه مردم 

به این مهم در استان است.
وی گفــت: منابع طبیعی عــالوه بر نقش 
اقتصــادی و کارکردهای محیط زیســتی که 
در سرزمین دارد در ســاماندهی گردش آب 
در طبیعت، تلطیف هوا، گردشــگری، توسعه 
و کشــت گیاهان دارویــی، صنعتی و معطر 
در اســتان و کشــور و همچنین حفظ آب و 
ذخایر ژنتیکی به دلیل تجدید پذیربودن این 
منابع از اهمیت باالتری نسبت به نفت و گاز 

برخوردار است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان 
با اشاره به تنوع اقلیمی درسطح استان،افزود: 
خوشــبختانه از 1۳  تنوع اقلیمی دردنیا 11 
تنوع اقلیمی در اســتان لرستان وجود دارد، 
کشــور ایران جز ۵ کشور برتر از لحاظ ذخایر 
ژنتیکی اســت وبیش از 2۳00 گونه گیاهی و 
دارویی وجود دارد که عمده آن ها در استان 
لرستان است و در این زمینه جزء استان های 

برترمنطقه زاگرس هستیم.
نجفی عنوان کرد: بدنه اقتصادی کشــور به 
شکل مستقیم و غیر مستقیم وابسته به منابع 
پایه آب ،خاک، هوا و پوشش گیاهی است که 
بدون این منابع نمی توان به رشــد و توسعه 

پایداررسید.
 تخصیــص 700 میلیارد تومــان از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری
وی در زمینه اعتبار تخصیص یافته صندوق 
توسعه ملی افزود: با تاکید مقام معظم رهبری 
200 میلیــون دالر از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی برای آبخیزداری کل کشورلحاظ 
شده ومعادل700 میلیارد تومان برای لرستان 
میباشــد که ســهم اولیه از این میزان برای 
لرســتان در مرحلــه اول 21 میلیارد و 2۸0 
میلیــون تومان اســت و با تاکید اســتاندار 
لرســتان نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی و از طریق انعقاد تفاهمنامه با رییس 
ســازمان جنگلها مقرر شــده که 10 میلیارد 
تومان ازمحل منابع اســتانی ونیز 10 میلیارد 
تومان از طرف سازمان جنگلها به اعتبارمنابع 

طبیعی لرستان کمک شود.
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
لرستان با اشــاره به اینکه در استان لرستان 
یک میلیــون و 217 هزارهکتارجنگل وجود 
دارد، بیان داشــت: خوشــبختانه لرستان در 
ناحیه لرنشــین زاگرس، مقام اول را با سرانه 
هر نفرحدود 6۹00 متر مربع جنگل طبیعی 
و خدادادی را به خود اختصاص داده اســت 
که این سرانه در کشــور کمتر از 2 هزارمتر 

مربع است.
شیرزاد نجفی با بیان اینکه در حال حاضر 
۳0 درصد از کره زمین را جنگلها پوشانده اند 
ادامــه داد: در ایران با توجه به قرار گیری در 
کمربند خشــک و نیمه خشک میزان سرانه 
جنگل ۹7 درصد اســت و در لرســتان این 
میزان 4۳ درصد اســت و این برای لرســتان 
بی نظیر است نیاز اســت اهمیت جنگل ها را 
برای حفاظت انفال در کشور مورد توجه قرار 

بگیرد.
اجرای عملیات بیولوژیکی در لرستان

این مقام مســئول با اشاره به اینکه درسال 
جاری در بحث صندوق توســعه ملی در 1۸ 
حوزه آبخیزاســتان و در تمامی شهرســتانها 
عملیات اجرایی و احیایی آغاز شــده، تصریح 
کرد: در زمینــه عملیــات مکانیکی)احداث 
ســدهای خاکی، بتنی و ســدهای گابیونی( 
)نهال  بیولوژیکی  انجام عملیــات  وهمچنین 
کاری، توســعه فضای سبز،توســعه باغات در 
اراضی شیبدار، کاشت گیاهان دارویی، اصالح 
و احیای مراتع( اقداماتی انجام شده که امسال 
در ۵  هزارو ۵00 هکتارعملیات توسعه فضای 
ســبز واصالح و احیای مراتع برای 1۸ حوزه 

آبخیز استان اقداماتی صورت گرفته است.
وی اظهارداشــت: طبق نظریه کارشناسان 
۳۵ متــر مربع جنگل اکســیژن یــک نفر را 
تامین می کند که طبق نظر کارشناســان ۵ 
هــزار و ۵00 هکتار عملیــات بیولوژیکی در 
ســطح اراضی ملی دراستان انجام شده است 
و به نوعی انقالب سبز در حوزه زاگرس است.
نجفی توســعه باغات در اراضی شیبدار را 
مهم برشــمرد و گفت: این طرح با مشارکت 
جهاد کشاورزی کار کم نظیری است که انجام 
شــده و بیش از 2۵00 هکتار عملیات چاله 
کنی و کاشت نهال گونه های مثمر انجام شده 
که تمام عملیات از صفر تا صد رایگان اســت 
منابع طبیعی چالــه کنی کرده و خرید نهال 
رایگان بر عهده جهاد کشاورزی بوده است که 
این طرح درشهرســتان های الیگودرز و درود 

اجرا شده است.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
لرســتان در خصوص کشت و توسعه گیاهان 
دارویی اظهار داشت: برای اولین بار در استان 
با دستور اکید استاندار به منظور توسعه کشت 
گیاهان دارویی یــک میلیارد و 140 میلیون 
تومــان اعتبار برای منابع طبیعی در ســطح 
استان در نظر گرفته شــده است،یک هکتار 
زعفران کشــت شــده 4۳ برابر گندم درآمد 
دارد با ایــن وجود مردم اســتقبال چندانی 
برای کشت زعفران ندارند،کشت موسیر، گل 
محمدی و بادام کاری نیز بایستی مورد توجه 

قرار گیرد.
کنترل چرای دام در سطح مراتع

نجفی بــه فقیر بودن مراتع اشــاره کرد و 
افزود:  چــرا زودرس، دام مازاد تخریب ها در 
ســطح جنگل و مراتع از دالیل فقرمراتع به 
شمار می آیند الزم به ذکر است امسال 2760  
هکتار عملیات احیای انجام شــده اســت، از 
جمله اقدامــات میتوان بــه حفاظت،کنترل 
چرای دام که در ســطح مراتع به شــکل بی 
رویه و نیزشــروع پروژههای اصالح و احیای 
مراتــع نظیر کپــه کاری ، بــذرکاری وانجام 
عملیات کاشت گیاهان دارویی و سایر گونهها 

در تمامی شهرستانها اشاره کرد.

این مقام مســئول بیان داشــت: در زمینه 
گشــت و حفاظت از اراضی ملی 2 میلیون و 
100 هزار هکتار وسعت اراضی ملی کشور که 
شامل جنگل و مرتع است از طریق 70 تا ۸0 

نفر نیرو حفاظتی مدیریت می شوند.
وی کل پرســنل یــگان حفاظــت منابع 
طبیعــی را 70 نفر ذکر کرد و افزود: درپایان 
سال که فرصت مناسبی برای تفریح است )از 
2۸ اســفند تا 1۵ فروردین( کارکنان منابع 
طبیعی به صورت کشیکهای شبانه روزی در 
مناطق جنگلی مستقر شده وحفاظت بر این 
مناطق را به بهترین شــکل ممکن انجام می 
دهند این تعداد افراد بایســتی تعداد 2100 
هزار هکتار را تحت پوشــش خود قرار دهند 
که به شــکل میانگین این رقم بسیار بزرگی 
اســت.)در کشــور ترکیه  به طورمیانگین به 
ازای هر۳ نفر از یگان حفاظتی 1000 هکتار 
تحت پوشش قرار دارد(این در حالی است که 
در برخی شهرســتانها به ازای هر 70 تا 100 
هزار هکتار جنــگل و مرتع تحت حفاظت 1 

نفر وجود دارد.
توزیع ۳50 دستگاه آبگرمکن خورشیدی 

رایگان 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان 
بیان داشت: برای جلوگیری از مصرف سوخت 
امسال در سطح اســتان لرستان تعداد ۳۵0 
دستگاه آبگرمکن خورشیدی را به طوررایگان 
در بین روستاییان و افراد ضعیف و بی بضاعت 
در 1۸ حوزه آبخیز و سایر حوزهها توزیع شده 
و ۳۸0 خانوارازاین نعمت بهره مند شــده اند 
این در حالی است که هزینه نصب و خرید هر 
دســتگاه از این آبگرمکنها معادل 4 میلیون 

تومان میباشد.
لرستان جزء استان های برتر در بحث 

پیشگیری از حریق
نجفی لرســتان را جزء اســتانهای برتر از 
لحاظ پیشــگیری از حریق دانست و افزود:لذا 
درســال جاری با تدابیری که اندیشیده شده 
از طریق استفاده از جوامع محلی، بکارگیری 
دیــده بــان در نقــاط حســاس و بحرانی و 
گشت شــبانه روزی کارکنان منابع طبیعی و 
آبخیزداری این میزان کاهش یافته اســت ، با 
وجوداینکه 100 حریق در سال جاری ایجاد 
شده در کمتر از یک دقیقه اقدامات الزم برای 

خاموشی آتش صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه استان لرستان جزو نمونه 
در کســب رتبه برتر آمــوزش ترویج در این 
زمینه بوده اســت، ادامه داد :بــا برنامه ریزی 
صورت گرفتــه ۵0 هزار همیــار طبیعت در 
طی سه ســال جذب شده اند که تاکنون ۳۵ 
هزار نفر جذب شده و در سال جاری 10 هزار 
نفر دیگر از طریق ثبت نام در ســامانه  بانک 
اطالعاتی همیار طبیعت جهت ســاماندهی و 

آموزش جذب شوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان 

با اشاره به اینکه1600 فقره پرونده در زمینه 
تخریب و تملک اراضی ملی وجود دارد، ادامه 
داد: با استقرار کشــیک واخذ دستور قضایی 
از طریق طرح در شــورای حفاظت به صورت 
بخش نامــه به تمام پاســگاههای حفاظتی، 
گلوگاهها و مراکز حفاظتی روســتاهای بین 
راهی ابالغ شــده تابــا این افــراد خاطی و 
قاچاقچیان برخورد قانونــی صورت گیرد بر 
اســاس ابالغیه حمل هرگونــه چوب بدون 
مجوز منابــع طبیعی منجر به توقیف خودرو 
وبازداشــت افراد خواهد شــد تا کنون دهها 
خودرو به این منظور در سطح استان توقیف 
شده وبه شکل مجدانه در حال اجرای مراحل 

قانونی میباشند. 
شیرزاد نجفی به تولید بیش از دو میلیون 
اصله نهال توســط این دســتگاه اشاره کرد و 
گفــت: با وجود پنج نهالســتان در خرم آباد، 
پلدختر، پارک جنگلی شورآب، زاغه و بروجرد 
در که ســاالنه دو میلیــون اصله نهال را بین 
مردم و ادارات و نیز ارگان ها به شکل رایگان  

توزیع می شود.
وی اظهار داشــت: نهالســتان گرمسیری 
پلدختر با ظرفیــت 200 هزار اصله نهال که 
برای اولین بــار در زمینه تولید نهال احداث 
شده است وهمچنین در تولید نهال جزءهای 
اســتان برتراســت، امســال ۵00 اصله نهال 
رایگان برای اســتان های همســایه در انواع 

گونه ها توزیع شده است.
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
لرســتان یکی ازخالء هایی که در چند سال 
گذشته پیگیری شده را احداث پایگاه اطفای 
حریق در لرســتان دانست و گفت:در سنوات 
گذشــته با وجود اینکه در اکثر اســتان های 
همســایه وجود داشت اما لرســتان فاقد این 
امکانات بود و علی رغم داشتن بیشترین میزان 
جنگل از این پایگاه بی نصیب بود، این پایگاه 
در بام لرســتان با 60 هزار مترمربع زیربنا و 
70 درصد پیشــرفت فیزیکی به بهره برداری 

خواهد رسید.
نجفی با اشاره به اینکه لرستان سرآمد ادارات 
نمونه های  اســتان ها درکسب  منابع طبیعی 
منابع طبیعی در کشوراســت، گفت: امسال 
معرفی دو نمونه ملی در ســطح کشورداریم، 
یک طرح بین المللی طرح مشارکتی جایگاه 
با مشــارکت کشور ژاپن صورت گرفته که در 
شهرستان دورود در حال انجام است که برای 

مشارکت مردم و فرهنگ سازی است.
ایــن مقام مســئول به بهســازی،تجهیزو 
توسعه زیرســاخت پارک های جنگلی استان 
اشــاره کرد و افزود: با دستور استاندار۳ و نیم 
میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و توســعه 
پــارک های جنگلی خرم آبــاد و پلدختر در 
برای ســاخت آالچیق،سیستم  استان  سطح 
بهداشتی، سکوهای نشیمن هزینه شده است.

وی خلعیت اراضــی ملی را به میزان 4۵0 
هکتارذکر کرد و گفت:واگذاری بیش از۵00 
هکتاراز اراضی ملی جهت طرح های توســعه 
ای برای اشتغال زایی درلرستان نیز از جمله 

اقدامات صورت گرفته است.
مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری لرستان 
راه اندازی سامانه بانک سیل استان در منابع 
طبیعی را مهم برشــمرد و افــزود: بزرگترین 
طرح پارک جنگلی غرب کشــور در قلعه گل 
خرم آباد با 2۵ هزار هکتار کلنگ زنی شــده 
تا برای حفاظــت از جنگل های بکرقلعه گل 

صورت گرفته است.
شــیرزاد نجفی در زمینــه اقدامات صورت 
گرفتــه در زمینــه آبخیزداری،عنــوان کرد: 
اجرای ســامانه های ســطوح آبگیردر استان 
لرســتان 2760 هکتارصــورت گرفتــه و در 

زمینه اخذ ســند اراضی ملی به نام دولت تا 
کنــون 60 هزار هکتار کار شــده و همچنین 
تهیــه و معرفی طرح مبارزه با  خشــکیدگی 
درختان بلوط به ســازمان جنگل ها و مراتع 
کشــور، مبارزه با آفات و بیماری های جنگلی 
بیش از 2400 هکتارعملیات پیشــگیری در 

این حوزه ها صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در اعتبارات صندوق توسعه 
ملــی امســال در 1۸ حوزه آبخیــز عملیات 
آبخیــزداری شــروع شــده و بیــش از 4۳ 
هزارهکتارعملیات انجام شــده که به ازای هر 
1 هکتار عملیات آبخیزداری ۵20 متر مکعب 
آب ذخیره خواهد شــد و ایــن خود از وقوع 

سیل جلوگیری می کند.
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
 FAO لرســتان با اشــاره به اینکه طبق نظر
ارزش زیســت محیطی یک درخت بلوط دو 
میلیارد تومان اســت،اظهار داشــت: لرستان 
امسال جزء اســتان های پیشرودر تهیه طرح 
مبــارزه بــا خشــکیدگی بلوط اســت چون 
متاســفانه  620 هــزار هکتــار از جنگلهای 
لرســتان مبتال به بیماری جنگلی زوال بلوط 
هســتند که آمار زیادی است و نیاز به تامین 

اعتبار و پشتیبانی دارد. 
نجفی در زمینه چــرای زود رس در مراتع 
لرســتان بیان کرد: لرســتان همواره مکانی 
برای چرای دام اســتان های همجواراســت، 
زمان ورود عشــایرمراتع در لرســتان از ایالم 
خوزســتان در مبادی ورودی بایستی از ۳0 
فروردین ماه باشــد اما دامــداران همدان و 
کرمانشــاه و اصفهان و اراک وارد مراتع شده 
و 60 روز به شکل غیر مجاز از مراتع استفاده 
کرده و خســارت های هنگفتی به جنگل ها و 
مراتع وارد می کنند که یکی از مشکالت حاد 
در استان چرای زودرس و کوچ عشایر در قبل 

موعد مقرر در اراضی ملی لرستان است.
وی لرســتان را جز اســتان هایی دانســت 
که در راســتای ریزگردها و بیابانها بیشترین 
آســیب را دیده و بیان داشت: لرستان به این 
دلیل که فاقد کانون های بحرانی اســت، یک 
ریال اعتباراز محل اعتبارات ملی برای آن در 

نظر گرفته نشده است.
ایشــان تنها راه جلوگیری از سیالب خرم 
آباد را انجام پروژه آبخیزداری در باال دســت 
حوزه هــای آبخیزعنوان کــرد و ادامه داد: در 
زمینه ســیل 4۳0 میلیارد تومان خسارت به 
شهر خرم آباد وارد شده است اگر اعتباری که 
برای این خسارت داده می شود برای اجرای 
طرح های آبخیز داری در نظر گرفته شده بود 

االن با چنین وضعیتی روبرو نبودیم.
این مقام مسئول همچنین درحاشیه بازدید 
از منطقه اناردر خرم آباد و در جمع خبرنگاران 
عنوان کرد: به دالیل متفاوت این منطقه برای 
کارهای بیولوژیکی در نظر گرفته شــده است 
که در سال ۹4 عملیات شروع شده به منظور 
جلوگیری ازخســارات ناشــی از سیالب در 
این منطقه اقدام به کشــت گونه های جنگلی 
نظیر بلوط و بنه و ارغوان  و در پایین دســت 
گونه های مثمری نظیر زیتون و انار به میزان 
200 هکتــار کرده ایم که با نفوذ آب به زمین 
میزان خسارات را کاهش می دهد و عالوه بر 
این منطقه در ســال جــاری در منطقه فلک 
الدین خرم آباد، رازان و مله ســرخه، منطقه 
پلدختر والشــتر و الیگودرز نیز در دست اجرا 
است، مقرر شده یک میلیون اصله نهال نیزبا 
مشــارکت مردمی و جوامع محلی در سطح 

استان توزیع شود.
خبرنگار:gحدیثgرکرک

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد؛

تخصیص 40 میلیارد تومان اعتبار برای آبخیزداری لرستان
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 کشف ۱43 فقره سرقت و 
دستگیری 4۱ نفر سارق در 

خرم آباد

فرمانده انتظامی شهرســتان خرم آباد از کشف 
143 فقره  ســرقت  و دستگیری 41 نفر سارق در 

هفته گذشته خبر داد.
ســرهنگ محمد قاســم طرهانی اظهار داشت :  
در پی وقوع برخی ســرقتها در سطح شهرستان که 
عمدتا شــامل ســرقت های خرد می باشد  پس از  
انجام کار اطالعاتی و شبانه روزی مامورین موفق به 

شناسایی سارقان شدند.
وی اظهار داشــت: پس از شناسایی سارقان و با 
هماهنگی های صورت گرفته با دستگاه قضایی ،  با 
انجام  بیش از صد عملیات ضربتی و رعد آســا در 
هفته گذشته موفق به دستگیری41  نفر از سارقان 
گردیده که پس از انجــام تحقیقات صورت گرفته 
و همچنین بازســازی صحنه های سرقت موفق به 

کشف143 فقره انواع سرقت شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان خرم آباد گفت : از 
ســارقان مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف 
و ضبط شــد ، افراد دستگیر شده بهمراه مستندات 
و تحقیقات تکمیلی جهت ســیر مراحل قانونی به 
دستگاه قضایی معرفی گردیدند و الحمداهلل با تعامل 
خوبی که با دســتگاه قضایی برقرار است برخوردی 

سخت و قاطع با سارقان خواهد شد.

 باموافقت نمایندگان صورت گرفت:
دستمزد حق التدریسی ها، 

ساعتی ها و شرکتی ها ماهانه 
پرداخت می شود

نمایندگان خانه ملت با اجتناب ناپذیر دانســتن 
حقوق های التدریســی ها، ســاعتی ها و شرکتی 
ها و...موافقت کردند، دســتمزدهای این دســت از 

شاغالن به صورت ماهانه پرداخت شود.
عضو فراکسیون مطبوعات و خبرگزاری های خانه 
ملت، نمایندگان در نشســت علنی 11 اســفندماه  
مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی جزئیات 
بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 98 کل کشور و 
در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس 
بــا الحاق یک بند به تبصره )12( این الیحه با 136 
رأی موافــق، 37 رأی مخالــف و 6 رأی ممتنع از 
مجمــوع 226 نماینده حاضر در جلســه موافقت 

کردند.
بنابر این گزارش در بند الحاقی فوق آمده است؛ 
تمامی پرداخت هایی که مشــابه حقوق و دستمزد 
هســتند، مانند حــق التدریس، حــق الزحمه ها، 
شرکتی ها، ساعتی ها و نظارت و پاداش شورای حل 
اختالف، هزینه “اجتناب ناپذیر” محسوب می شوند 
و باید به صــورت یک دوازدهم بــه صورت ماهانه 

پراخت شود.

 فرمانده انتظامی پلدختر:
۲0 راس دام قاچاق در پلدختر 

کشف شد

فرمانده انتظامی پلدخترگفت:20راس دام قاچاق 
دراین شهرستان کشف شد.

سرهنگ همایون بخشی اظهار داشت: نیروهای 
انتظامــی شهرســتان پلدختــر در اجــرای طرح 
جلوگیری از خروج احشــام از اســتان یک دستگاه 
کامیونت ایســوزو حامل احشــام را در محور قدیم 

پلدختر - اندیمشک توقیف کردند.
وی افزود:در بازرســی از این کامیونت این تعداد 
دام کشــف و ضبط شــد که جهت کشتار و توزیع 
گوشــت آنها بین مردم شهرســتان بــه قصابی ها 

تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی پلدختر گفت:در این رابطه یک 
نفر دســتگیر وجهت ســیرمراحل قانونی به مرجع 

قضایی معرفی شد./ایرنا

وحید رشیدی شهردار خرم آباد در نشست 
ستاد نوروزی شهرداری که با حضور چند تن 
از اعضای شــورای  اسالمی شــهر و معاونین 
و مدیران شــهرداری برگزار شــد، با تاکید بر 
تعامل مثبت اعضای شــورای اسالمی شهر و 
مدیریت شهری گفت: خوشبختانه امروز حس 
همدلی و یکی بودن بین اعضای شورای شهر 
و مدیران شهرداری بر فضای جلسه حاکم بود 
که این  امر میتواند نوید بخش روزهای بهتری 

در عرصه خدمتگزاری به شهروندان باشد.
وی با تاکید بر لــزوم برگزاری هرچه بهتر 
آیینها و جشــنهای نوروزی سال 98 در شهر 
خرم آباد تصریح کرد: تاکید ما این اســت که 
حجم و کیفیت برنامه های نوروزی شهرداری 
تفاوت چشــمگیری با سالهای گذشته داشته 
باشــد برای نمونه موســیقی محلــی باید به 
صورت گسترده و در نقاط مختلف شهر )و نه 
چند پارک مشــخص( اجرا شود، همچنین در 
بحث  اجرای برنامه های نمایش و طنز بایستی 
از گروههــای مختلف داخل و خارج اســتان 

استفاده شود. 
این مقام مســئول ادامه داد: تاکید فراوان 
داریم کــه در برنامه های نمایشــی هیچگونه 

شوخی و توهینی نســبت به اصالت و هویت 
قوم لر صورت نگیرد و حتی این امر باید جزو 
شرایط اولیه قرارداد کاری ما با تهیه کنندگان 

و مجریان این برنامه ها باشد.
شــهردار خرم ابــاد با ذکر ایــن نکته که 
نوروز فرصتی مناســب برای معرفی ظرفیتها 
و جذابیتهای اســتان و خرم آباد به مهمانان 
و گردشــگران اســت ، تاکید کرد: ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی باید نســبت بــه تهیه 
بسته های های فرهنگی و تبلیغاتی در جهت  
شناساندن هرچه بییشــتر خرم آباد و اماکن 

تاریخی و طبیعی خرم آباد  و همچنین شامل 
معرفی  سنتها و فرهنگ و تمدن کهن لرستان 

اقدام نماید.
وی خدمت بیشــتر و بهتر بــه مهمانان و 
گردشــگران را امــری ســودبخش در جهت 
ارتقا گردشــگری مرکز استان دانست و اظهار 
داشت:ما به شــهر مهمان نوازان معروفیم  و 
ضروری است  که میزبان خوبی برای مهمانان 
و همچنین همشــهریان مهاجر خود باشــیم 
و در همین راســتا روزهــای پیش رو فرصت 
مناســبی برای آماده سازی و زیباسازی شهر 

است.
رشــیدی در ادامه بــه تشــریح اقدامات 
عمرانی پایان ســال شــهرداری و نیــز ارایه 
برخی دســتورات به مدیران مربوطه پرداخت 
و خاطرنشــان کرد:به شدت پیگیر هستیم که 
زیر گذر بهارســتان تا پایان سال افتتاح شود 
هرچند بارندگیها باعث وقفه اساســی در این 
امر شــد، همچنین پل جدید انقالب تا پایان 
سال بتن ریزی شده و کارگاه آن جمع خواهد 
شــد ولی عبور و مرور بر روی آن  نیاز به یک 

سری اقدامات تکمیلی دارد .
وی در پایان گفت : تا پایان ســال خیابان 
فردوســی ســاماندهی و روکش خواهد شد 
همچنین  بــا وجود اینکــه 90 روز بارندگی 
و وقفه داشــته ایم ،تاکیــد دارم که عملیات 
تکمیلــی لکه گیــری و  آســفالت معابر با به 
کارگیری اکیپ های مختلف باید به ســرعت 

انجام شود.
قابل ذکر اســت که در این نشســت علی 
ماکنعلی ، رستم کوشــکی و زهرا نظری سه 
تن از اعضای شــورای اسالمی شهر خرم آباد 

حضور داشتند .

ســاماندهی ورودی ها، گلکاری و  توسعه 
و ترمیم فضای ســبز ، آســفالت و لکه گیری 
معابر ، رنگ آمیزی  و ترمیم بلوارها و جداول 
، تعمیر و افزایش سرویســهای بهداشــتی ، 
پاکســازی محله به محله ، شستشوی معابر و 
جداول از جمله اقدامات در حال اجرای ستاد 

نوروزی شهرداری می باشند.
تمام تالش خود را جهت استقبال شایسته 
از مهمانان نوروزی به کار بسته ایم/ برنامه های 
مختلفــی را برای رقم زدن نــوروزی متفاوت 
بــرای مهمانان و همشــهریان عزیــز در نظر 

گرفته ایم.

شایان ذکر اســت، اعضای شورای اسالمی 
شــهر در این نشست ستاد نوروزی شهرداری 
خرم آباد، بر حمایت از مدیریت شهری تاکید 
کردند، امری که مــی تواند نویدبخش تعامل 
بیشتر این دو نهاد مکمل و در نتیجه پیشبرد 

هرچه بهتر امورات شهری در آینده  باشد.

جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان در 
تاریخ 12 اســفندماه 97 به ریاســت معاونت 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری لرســتان  
و دبیری اداره کل محیط زیســت لرســتان 

تشکیل گردید.
 جلســه کارگروه  مدیریت پسماند استان 
لرســتان به منظور رفع مشــکالت پســماند 
استان و بررســی راهکارهای بهبود وضعیت 
موجــود در  محل ســالن جلســات معاونت 

عمرانی استانداری لرستان برگزار گردید.
در این جلســه که با حضور تمامی اعضاء 
کارگــروه برگزار شــد، معاون امــور عمرانی 
اســتانداری ضمن تاکید بــر برگزاری منظم 
جلســات کارگروه پسماند، بر اجرای مصوبات 

این کارگروه تاکید نمودند.
احمد مرادپور گفت: برای رفع مشــکالت 
پسماند باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم 
و از تکنولــوژی و فن آوریهــای نوین در این 

زمینه استفاده نمائیم.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت لرستان 
در این جلســه با اشــاره به فرا رسیدن ایام 
نوروز بر جمع آوری زباله ها و نخاله در مبادی 

ورودی و خروجی شهرها تاکید نمودند.
فتحــی بیرانوند با اشــاره بــا انجام طرح 
تفکیــک زباله از مبدا در شــهر دوره چگنی 
گفت: شهرداری های استان با الگو برداری از 
نحوه اجرای این طرح، زمینه را برای اجرایی 

نمودن آن در سطح استان فراهم نمایند.
وی با عنوان این مطلب که  سالمتی مردم 
در اولویت برنامه های این کارگروه قرار دارد 

خواســتار برخورد جدی و بــدون اغماض با 
متخلفین در حوزه پسماند شد.  

در این جلســه و به منظــور اجرای قانون 
مدیریت پســماند ، مقرر گردید: شــهرداری 
های اســتان نســبت به تهیه طرح تفصیلی 
پســماندهای شــهری اقدام نموده و اقدامات 
الزم را جهت اجرایــی نمودن  طرح تفکیک 

زباله از مبدا انجام دهند.
اجرای دقیــق آئین نامه خــاک و نخاله، 
جمــع آوری زبالــه هــا در ایــام تعطیالت 
نوروزی و تعیین تکلیف محل دفن زباله های 
شهرستانهای الشتر و نورآباد از دیگر مصوبات 

این کارگروه بود.
در ادامه جلســه دو مبتکر جوان که موفق 
به اختراع یک دســتگاه جهت کاهش حجم 
زبالــه های تر و نیز تبدیل آنها به کود شــده 
بودند؛ توضیحــات الزم را در خصوص نحوه 
کارکرد دســتگاه و راههای استفاده از آن در 
مدیریت پســماند شهری، به اعضای کارگروه 

ارائه نمودند.

اســتان لرســتان پایتخت طبیعت ایران، 
سرزمینی سرسبز و بکر است که جاذبه های 
تاریخی و طبیعی خدادادی بی شماری را در 

دل خود جای داده است.
لرســتان یکی از کهن تریــن نقاط ایران 
اســت که تاریــخ چند هزارســاله دارد و از 
قدیمی ترین سکونت گاه های بشری به شمار 
می رود که می توان به مفرغ، سنگ نوشته ها، 
آثار تاریخی در لرســتان اشــاره کرد که در 
موزه های ایران و جهــان به نمایش درآمده 

است.
بــا در نظــر گرفتــن این همــه نعمت 
خدادادی،لرســتان اســتانی اســت که در 

ســالهای اخیر به عنوان مقصد گردشــگری 
مهمانان نوروزی شناخته شده است.

در راســتای اســتقبال ویژه از مهمانان 
نوروزی جلســه ای باعنوان ســتاد تسهیل 
مدیــرکل  دفتــر  در  نــوروزی  ســفرهای 

امورشهری و شوراها برگزار شد.
در این جلســه مدیرکل امور شــهری و 
شــوراها ســفرهای نوروزی و اســتقبال از 
مهمان های نوروزی را امری حساس و مهم 
در اســتان با قدمت لرستان دانست و افزود: 
ما در لرستان تمام پتانسیل های یک استان 

گردشگری را داریم.
به خصوص شهرســتان خرم آباد در مســیر سیاوش ســپهوند گفت:اســتان لرستان 

گردشگران است و باید برنامه های مهمی را 
در جهت جذب توریست عنوان کنیم.

وی در جمع شــهرداران اســتان لرستان 
خواستار اســتقبال ویژه از مهمانان نوروزی 
شــد و ادامــه داد: ســفرهای نــوروزی از 
حساسیت های باالیی برخوردارند و باید به 

گردشگران و توریست ها توجه ویژه شود.
در این جلسه شــهرداران شهرداری های 
استان برنامه ها و اقدامات در دست کار خود 
را اعالم کردند و خاطر نشان کردند همواره 
میزبان مهمان های نوروزی با برنامه های نو 
و معرفی اصالت و فرهنگ لرســتان خواهند 

بود.

کارگروه تخصصی امداد نجات اســتان با 
مدیریت جمعیت هالل احمر تشکیل جلسه 

داد.
با حضــور مهندس آقا میرزایی مدیر کل 
مدیریت بحران و مدیران سایر دستگاه های 

عضو کارگروه تشکیل جلسه داد.
مدیرکل مدیریت بحران اظهار داشــت: 
ضمن تشکر از زحمات دستگاه های عضو در 
خصوص عملکرد سال 97 بخصوص سیالب 
بهمن ماه، همه دســتگاه های عضو کارگروه 
تمام تالش مان را می کنیم تا آسیب دیدگان 
ناشــی از سیل و آبگرفتگی شب عید آرامی 

را در کنار خانواده های خود داشته باشند.
آقا میرزایی در ادامه افزود: هدف از ارائه 
خدمات در طرح ملی امداد و نجات نوروزی 
آسایش رفاه و آرامش مسافرین در سفرهای 

ایام نوروز می باشد.
صارم رضایــی مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر لرســتان و رئیس کارگروه تخصصی 

امداد و نجات با بیان این خبر دســتور کار 
جلسه را در دو حوزه آموزش همگانی طرح 
خادم) خانواده آماده در مخاطرات ( و طرح 

ملی امداد و نجات نوروزی اعالم کرد.
رضایی تصریح کرد: رســالت ســازمان 
امــداد و نجات جمعیت هــالل احمر را در 
چهار حوزه پیشــگیری آمادگی پاسخگویی 
و بازتوانی دانســت و به اهمیت آموزشهای 
امــدادی از طریــق جمعیت هــالل احمر 
بــه آحــاد جامعه بــه خصــوص کارکنان 

دستگاههای اجرایی اشاره کرد.
در پایان دستگاه های عضو کارگروه امداد 
و نجات به ترتیب گزارشــی از عملکرد سال 
97 و همچنیــن برنامه ها و طرح ها خود را 

برای نوروز 98 ارائه نمودند.

 نشست فراکسیون امید با 
حضوروزرای جهاد کشاورزی 
و صمت و با محوریت گرانی 

کاالهای اساسی و نحوه تامین 
آن برای نیاز عید نوروز مردم 

تشکیل شد 
در پــی ابــراز نگرانی نماینــدگان از وضعیت 
قیمتی و نحوه توزیع کاالهای اساسی  وزرا برای 

پاسخگویی به جلسه فراکسیون امید آمدند.
 در این جلسه دغدغه های مردم با وزرا مطرح 
شــد و آنان توضیحاتی دربــاره چگونگی تامین 

مایحتاج مردم ارائه کردند.
وزیر جهاد کشــاورزی در این جلسه از تامین 
صددرصدی نیاز مردم خبر داد و درباره نیاز شب 
عید مردم گفت که بسیاری از اقالم تهیه و حتی 

کار حمل آن به استان ها هم انجام شده است.
وزیر صمت هم در این جلســه گفت که دولت 
قصد دارد کاالهای اساســی را از طریق توزیع در 
فروشــگاه های تعاونی به دســت مردم برساند تا 
نظــارت جدی تری روی نحــوه توزیع و قیمت ها 

انجام شود

 عیدی سیدحمیدکاظمی به مردم پلدختر و 
معموالن:

تعرفه برق 4ماه گرم سال 
پلدختر و معموالن گرمسیری شد

کاظمــی گفت:با جلســات و پیگیری های 
فشرده و مکرر ســه ساله و دیدار های مختلف 
بــا مدیر عامل توانیر کشــور ، شــخص وزیر و 
معاونیــن وزارت نیرو و همچنیــن البی های 
گســترده با معاون اول رئیــس جمهور ،معاون 
پارلمانی ریاست جمهور و اعضای هیئت دولت 
توانســتیم موافقت دولت را جهت  تعرفه برق 
گرمسیری در سراسر حوزه انتخابیه شهرستان 

پلدختر و بخش معموالن اعمال کنیم.
ســید حمید رضا کاظمی نماینده پر تالش 
شهرســتان پلدختر و بخش معموالن در مورد 
تعرفه برق گرمســیری شهرستان گفت:پس از 
پیگیری های سه ســاله در وزارت نیرو و البی 
های مختلف با اعضای هیئت دولت و دســتور 
معاون اول رئیس جمهور توانســتیم تعرفه برق 
گرمسیری درجه 2 را در ماه های تیر و مرداد و 
همچنین اعمال تعرفه برق گرمسیری درجه 3 
را در ماه های خرداد و شهریور برای شهرستان 
به تصویب هیئت دولت رسانده و ابالغ نمایند.

کاظمی افزود:بنابراین از این پس ماه خرداد 
به تعرفه برق گرمســیری پلدختر افزوده شــد 
و همچنین پیش از این تنها ســه ماه از ســال 
تعرفــه 3 اعمال می گردید ولی از این پس ماه 
های خرداد و شــهریور تعرفه 3 و ماه های تیر 
و مرداد که بیشــترین گرما را در سال دارند با 
تعرفه 2 محاسبه می گردند،ایشان خاطر نشان 
کردند در جلســه 8 اســفند هیئت دولت که 
تعرفه برق پلدختر بهمراه دو شهرســتان دیگر 
تصویــب گردید در ابالغ آن اشــتباهی صورت 
گرفــت که با پیگیری مجــدد از طریق دبیر و 
اعضای هیئت دولت و وزارت نیرو اشتباه اصالح 
و مجددا اصالحیه آن توسط دبیر هیئت دولت 

ابالغ گردید.
نایب رئیس کمیســیون امور داخلی کشور 
گفتند:در سطح کشــور بیش از 70 شهرستان 
پیگیر اعمال تعرفه برق گرمســیری بودند که 
دولت با ســه شهرســتان موافقت نمودند که 
پلدختر یکی از این ســه شهرستان میباشد که 
طبقه گرمســیری آن نســبت به دو شهرستان 

دیگر بهتر اعمال گردیده است.
الزم بــه ذکر میباشــد هر چه عــدد تعرفه 
پایین تر خانوار هــا مبلغ کمتری جهت قبض 

برق پرداخت خواهند کرد.
با توجه به پیگیری هــای صورت گرفته  با 
اعمال تعرفه برق گرمســیری مذکور ســاالنه 
چندین میلیارد تومان از لحاظ مالی بنفع مردم 

منطقه خواهد بود.
کاظمی در پایان از زحمات و پیگیری های 
جهانگیــری معاون اول رئیــس جمهور،امیری 
پارلمانی ریاست جمهور،اردکانیان وزیر  معاون 
نیرو،حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت، حائری 
معاون وزیر نیرو،مدیر عامل توانیر کشور،خادمی 
استاندار لرستان،خودنیا مدیر توزیع برق استان 
و هاشــمی مدیر کل هواشناســی اســتان که 
در جهــت ســیر اعمال و تصویــب تعرفه برق 
گرمســیری شهرستان کمک حال ایشان بودند 

نهایت تقدیر و تشکر را داشتند.

 شهردار خرم آباد در نشست ستاد نوروزی :
حجم و کیفیت برنامه های نوروزی شهرداری تفاوت چشمگیری با سالهای گذشته خواهد داشت/ در برنامه های 

نمایشی نباید هیچ شوخی و توهینی نسبت به هویت قوم لر صورت بگیرد

 شهردار خرم آباد در جلسه ستاد نوروزی شهرداری خرم آباد عنوان کرد:

حمایت شورای شهر از مدیریت شهری و  تالش شهرداری برای استقبال شایسته از 
مهمانان نوروزی

 با مدیریت جمعیت هالل احمر لرستان صورت گرفت:  جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان لرستان برگزار شد

تشکیل کارگروه تخصصی امداد و نجات برای نوروز ۹۸  

 اعالم آمادگی شهرداران لرستان برای استقبال از مهمان های نوروزی
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پایگاه خبری تحلیلی 

گیتی آنالین لرستان
http://gitionline.ir نشانی : خرم آباد ـ خیابان رازی ـ پایین میدان  -طبقه اول ـ

sedaye_lorestan@             066-33205030:تلفن

مدیــر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
لرستان گفت: 40 میلیارد تومان اعتباربرای 
آبخیزداری در لرســتان در نظر گرفته شده 

است.
شــیرزاد نجفی ضمن تبریک هفته منابع 
طبیعی، اظهار داشــت: هفته منابع طبیعی 
همه ســاله از 15 لغایت 21 اسفند ماه در 
سراسر کشــور برگزار می شود،امسال هم 
مراســمات هفته منابع طبیعی با مشارکت 
خبرنــگاران، مســئولین و آحــاد مردم در 
سطح اســتان پرباربرگزار شده ، مهمترین 
هــدف از برگــزاری هفته منابــع طبیعی، 
فرهنگ سازی،ترویج و احیای منابع طبیعی 
ونیز جلب توجه مردم به این مهم در استان 

است.
وی گفت: منابع طبیعــی عالوه بر نقش 
اقتصادی و کارکردهای محیط زیســتی که 
در سرزمین دارد در ساماندهی گردش آب 
در طبیعت، تلطیف هوا، گردشگری، توسعه 
و کشــت گیاهان دارویی، صنعتی و معطر 
در استان و کشــور و همچنین حفظ آب و 
ذخایر ژنتیکی به دلیــل تجدید پذیربودن 
این منابع از اهمیت باالتری نسبت به نفت 

و گاز برخوردار است.
مدیــر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
لرستان با اشــاره به تنوع اقلیمی درسطح 
اســتان،افزود: خوشــبختانه از 13  تنــوع 
اقلیمی دردنیا 11 تنوع اقلیمی در اســتان 
لرستان وجود دارد، کشور ایران جز 5 کشور 
برتر از لحاظ ذخایر ژنتیکی اســت وبیش از 
2300 گونه گیاهــی و دارویی وجود دارد 
که عمده آن ها در اســتان لرستان است و 
در این زمینه جزء اســتان های برترمنطقه 

زاگرس هستیم.
نجفی عنوان کرد: بدنه اقتصادی کشــور 
به شکل مستقیم و غیر مستقیم وابسته به 
منابع پایه آب ،خاک، هوا و پوشش گیاهی 
است که بدون این منابع نمی توان به رشد 

و توسعه پایداررسید.
از  تومــان  میلیــارد   700 تخصیــص   
محل اعتبارات صندوق توســعه ملی برای 

آبخیزداری
وی در زمینــه اعتبــار تخصیــص یافته 
صنــدوق توســعه ملی افــزود: بــا تاکید 
مقــام معظــم رهبــری 200 میلیون دالر 
از محــل اعتبــارات صندوق توســعه ملی 
بــرای آبخیزداری کل کشــورلحاظ شــده 
ومعادل700 میلیارد تومان برای لرســتان 
میباشد که ســهم اولیه از این میزان برای 
لرســتان در مرحله اول 21 میلیارد و 280 
میلیون تومان اســت و با تاکید اســتاندار 
لرستان نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اســالمی و از طریــق انعقــاد تفاهمنامه با 
رییس ســازمان جنگلها مقرر شده که 10 
میلیارد تومان ازمحل منابع استانی ونیز 10 
میلیارد تومان از طرف ســازمان جنگلها به 

اعتبارمنابع طبیعی لرستان کمک شود.
مدیــر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
لرستان با اشاره به اینکه در استان لرستان 
یک میلیون و 217 هزارهکتارجنگل وجود 
دارد، بیان داشــت: خوشبختانه لرستان در 
ناحیه لرنشین زاگرس، مقام اول را با سرانه 
هر نفرحدود 6900 متر مربع جنگل طبیعی 
و خدادادی را به خود اختصاص داده اســت 
که این ســرانه در کشور کمتر از 2 هزارمتر 

مربع است.
شیرزاد نجفی با بیان اینکه در حال حاضر 
30 درصد از کره زمین را جنگلها پوشــانده 
اند ادامه داد: در ایران با توجه به قرار گیری 
در کمربند خشــک و نیمه خشــک میزان 
سرانه جنگل 97 درصد است و در لرستان 
ایــن میــزان 43 درصد اســت و این برای 
لرســتان بی نظیر اســت نیاز است اهمیت 

جنگل ها را برای حفاظت انفال در کشــور 
مورد توجه قرار بگیرد.

اجرای عملیات بیولوژیکی در لرستان
این مقام مسئول با اشاره به اینکه درسال 
جاری در بحث صندوق توسعه ملی در 18 
حوزه آبخیزاســتان و در تمامی شهرستانها 
عملیات اجرایی و احیایی آغاز شده، تصریح 
مکانیکی)احداث  عملیــات  زمینه  در  کرد: 
ســدهای خاکی، بتنی و سدهای گابیونی( 
)نهال  بیولوژیکی  عملیات  انجام  وهمچنین 
کاری، توســعه فضای سبز،توســعه باغات 
در اراضی شــیبدار، کاشت گیاهان دارویی، 
اصالح و احیای مراتع( اقداماتی انجام شده 
که امسال در 5  هزارو 500 هکتارعملیات 
توسعه فضای ســبز واصالح و احیای مراتع 
بــرای 18 حــوزه آبخیز اســتان اقداماتی 

صورت گرفته است.
وی اظهارداشت: طبق نظریه کارشناسان 
35 متــر مربع جنگل اکســیژن یک نفر را 
تامین می کند که طبق نظر کارشناسان 5 
هزار و 500 هکتــار عملیات بیولوژیکی در 
سطح اراضی ملی دراستان انجام شده است 
و بــه نوعی انقالب ســبز در حوزه زاگرس 

است.
نجفی توسعه باغات در اراضی شیبدار را 
مهم برشمرد و گفت: این طرح با مشارکت 
جهاد کشــاورزی کار کم نظیری است که 
انجام شده و بیش از 2500 هکتار عملیات 
چاله کنی و کاشــت نهــال گونه های مثمر 
انجام شــده که تمام عملیات از صفر تا صد 
رایگان است منابع طبیعی چاله کنی کرده و 
خرید نهال رایگان بر عهده جهاد کشاورزی 
بوده اســت که این طرح درشهرستان های 

الیگودرز و درود اجرا شده است.
آبخیزداری  و  منابــع طبیعــی  مدیرکل 
لرستان در خصوص کشت و توسعه گیاهان 
دارویی اظهار داشــت: بــرای اولین بار در 
اســتان با دستور اکید اســتاندار به منظور 
توسعه کشــت گیاهان دارویی یک میلیارد 
و 140 میلیــون تومان اعتبــار برای منابع 
طبیعی در ســطح اســتان در نظــر گرفته 
شده اســت،یک هکتار زعفران کشت شده 
43 برابــر گندم درآمد دارد بــا این وجود 
مردم استقبال چندانی برای کشت زعفران 
ندارند،کشت موســیر، گل محمدی و بادام 

کاری نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.
کنترل چرای دام در سطح مراتع

نجفــی به فقیــر بــودن مراتع اشــاره 
کــرد و افــزود:  چــرا زودرس، دام مازاد 
تخریب هــا در ســطح جنــگل و مراتع از 
دالیل فقرمراتع به شــمار می آیند الزم به 
ذکر اســت امســال 2760  هکتار عملیات 
احیای انجام شــده است، از جمله اقدامات 
میتوان به حفاظت،کنترل چرای دام که در 
سطح مراتع به شــکل بی رویه و نیزشروع 
پروژههای اصالح و احیای مراتع نظیر کپه 
کاری ، بــذرکاری وانجام عملیات کاشــت 
گیاهــان دارویی و ســایر گونهها در تمامی 

شهرستانها اشاره کرد.
این مقام مســئول بیان داشت: در زمینه 
گشت و حفاظت از اراضی ملی 2 میلیون و 
100 هزار هکتار وسعت اراضی ملی کشور 
که شامل جنگل و مرتع است از طریق 70 
تا 80 نفر نیرو حفاظتی مدیریت می شوند.

وی کل پرســنل یگان حفاظــت منابع 
طبیعی را 70 نفر ذکر کرد و افزود: درپایان 
سال که فرصت مناسبی برای تفریح است )از 
28 اســفند تا 15 فروردین( کارکنان منابع 
طبیعی به صورت کشیکهای شبانه روزی در 
مناطق جنگلی مستقر شده وحفاظت بر این 
مناطق را به بهترین شکل ممکن انجام می 
دهند این تعداد افراد بایستی تعداد 2100 

هزار هکتار را تحت پوشش خود قرار دهند 
که به شکل میانگین این رقم بسیار بزرگی 
اســت.)در کشــور ترکیه  به طورمیانگین 
به ازای هر3 نفــر از یگان حفاظتی 1000 
هکتار تحت پوشش قرار دارد(این در حالی 
اســت که در برخی شهرستانها به ازای هر 
70 تا 100 هزار هکتار جنگل و مرتع تحت 

حفاظت 1 نفر وجود دارد.
توزیع 3۵0 دستگاه آبگرمکن 

خورشیدی رایگان 
مدیــر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
لرســتان بیان داشــت: برای جلوگیری از 
مصرف ســوخت امسال در ســطح استان 
لرســتان تعــداد 350 دســتگاه آبگرمکن 
خورشــیدی را بــه طوررایــگان در بیــن 
روســتاییان و افراد ضعیف و بی بضاعت در 
18 حوزه آبخیز و سایر حوزهها توزیع شده 
و 380 خانوارازاین نعمت بهره مند شــده 
اند این در حالی اســت کــه هزینه نصب و 
خرید هر دستگاه از این آبگرمکنها معادل 4 

میلیون تومان میباشد.
لرستان جزء استان های برتر در بحث 

پیشگیری از حریق
نجفی لرستان را جزء اســتانهای برتر از 
لحاظ پیشگیری از حریق دانست و افزود:لذا 
درسال جاری با تدابیری که اندیشیده شده 
از طریق استفاده از جوامع محلی، بکارگیری 
دیــده بــان در نقاط حســاس و بحرانی و 
گشت شــبانه روزی کارکنان منابع طبیعی 
و آبخیزداری این میزان کاهش یافته است 
، با وجوداینکه 100 حریق در ســال جاری 
ایجاد شــده در کمتر از یک دقیقه اقدامات 
الزم برای خاموشــی آتش صــورت گرفته 

است.
وی با بیان اینکه اســتان لرســتان جزو 
نمونه در کســب رتبه برتــر آموزش ترویج 
در ایــن زمینه بوده اســت، ادامــه داد :با 
برنامه ریزی صــورت گرفته 50 هزار همیار 
طبیعت در طی سه سال جذب شده اند که 
تاکنون 35 هزار نفر جذب شــده و در سال 
جــاری 10 هزار نفر دیگر از طریق ثبت نام 
در ســامانه  بانک اطالعاتی همیار طبیعت 

جهت ساماندهی و آموزش جذب شوند.
آبخیزداری  و  منابــع طبیعــی  مدیرکل 
لرستان با اشاره به اینکه1600 فقره پرونده 
در زمینه تخریب و تملک اراضی ملی وجود 
دارد، ادامه داد: با اســتقرار کشــیک واخذ 
دســتور قضایی از طریق طرح در شــورای 
حفاظــت به صــورت بخش نامــه به تمام 
پاســگاههای حفاظتــی، گلوگاهها و مراکز 
حفاظتی روســتاهای بین راهی ابالغ شده 
تابا این افراد خاطــی و قاچاقچیان برخورد 
قانونی صورت گیرد بر اساس ابالغیه حمل 
هرگونــه چوب بدون مجــوز منابع طبیعی 
منجر بــه توقیف خودرو وبازداشــت افراد 
خواهد شــد تا کنون دهها خــودرو به این 
منظور در ســطح اســتان توقیف شده وبه 
شکل مجدانه در حال اجرای مراحل قانونی 

میباشند. 
شیرزاد نجفی به تولید بیش از دو میلیون 
اصله نهال توســط این دستگاه اشاره کرد و 
گفت: با وجود پنج نهالســتان در خرم آباد، 
پلدختر، پــارک جنگلی شــورآب، زاغه و 
بروجرد در که ساالنه دو میلیون اصله نهال 
را بین مردم و ادارات و نیز ارگان ها به شکل 

رایگان  توزیع می شود.
نهالســتان گرمسیری  وی اظهار داشت: 
پلدختــر با ظرفیت 200 هــزار اصله نهال 
که بــرای اولین بار در زمینــه تولید نهال 
احداث شده است وهمچنین در تولید نهال 
جزءهای استان برتراست، امسال 500 اصله 
نهال رایگان برای اســتان های همسایه در 

انواع گونه ها توزیع شده است.
مدیــر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
لرســتان یکی ازخالء هایی که در چند سال 
گذشته پیگیری شده را احداث پایگاه اطفای 
حریق در لرستان دانست و گفت:در سنوات 
گذشــته با وجود اینکه در اکثر استان های 
همســایه وجود داشت اما لرستان فاقد این 
امکانات بود و علی رغم داشــتن بیشــترین 
میزان جنگل از این پایــگاه بی نصیب بود، 
این پایگاه در بام لرستان با 60 هزار مترمربع 
زیربنــا و 70 درصد پیشــرفت فیزیکی به 

بهره برداری خواهد رسید.
نجفی با اشــاره به اینکه لرستان سرآمد 
ادارات منابع طبیعی اســتان ها درکســب 
نمونه هــای منابع طبیعی در کشوراســت، 
گفت: امسال معرفی دو نمونه ملی در سطح 
کشــورداریم، یک طرح بیــن المللی طرح 
مشارکتی جایگاه با مشــارکت کشور ژاپن 
صورت گرفته که در شهرســتان دورود در 
حال انجام است که برای مشارکت مردم و 

فرهنگ سازی است.
این مقام مســئول به بهســازی،تجهیزو 
توسعه زیرساخت پارک های جنگلی استان 
اشاره کرد و افزود: با دستور استاندار3 و نیم 
میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و توســعه 
پارک های جنگلــی خرم آباد و پلدختر در 
سطح اســتان برای ساخت آالچیق،سیستم 
بهداشــتی، سکوهای نشــیمن هزینه شده 

است.
وی خلعیت اراضی ملی را به میزان 450 
هکتارذکر کرد و گفت:واگذاری بیش از500 
هکتاراز اراضی ملی جهت طرح های توسعه 
ای برای اشتغال زایی درلرستان نیز از جمله 

اقدامات صورت گرفته است.
مدیــر کل منابع طبیعــی و ابخیزداری 
لرســتان راه اندازی ســامانه بانک ســیل 
اســتان در منابع طبیعی را مهم برشمرد و 
افزود: بزرگتریــن طرح پارک جنگلی غرب 
کشــور در قلعه گل خرم آبــاد با 25 هزار 
هکتار کلنگ زنی شــده تا برای حفاظت از 
جنگل های بکرقلعه گل صورت گرفته است.

شــیرزاد نجفی در زمینه اقدامات صورت 
گرفتــه در زمینــه آبخیزداری،عنوان کرد: 
اجرای ســامانه های سطوح آبگیردر استان 

لرســتان 2760 هکتارصــورت گرفته و در 
زمینه اخذ سند اراضی ملی به نام دولت تا 
کنون 60 هزار هکتار کار شــده و همچنین 
تهیه و معرفی طرح مبارزه با  خشــکیدگی 
درختان بلوط به ســازمان جنگل ها و مراتع 
کشور، مبارزه با آفات و بیماری های جنگلی 
بیش از 2400 هکتارعملیات پیشگیری در 

این حوزه ها صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در اعتبارات صندوق توسعه 
ملی امســال در 18 حــوزه آبخیز عملیات 
آبخیزداری شــروع شــده و بیــش از 43 
هزارهکتارعملیات انجام شــده که به ازای 
هر 1 هکتــار عملیات آبخیزداری 520 متر 
مکعب آب ذخیره خواهد شد و این خود از 

وقوع سیل جلوگیری می کند.
مدیــر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
 FAO لرســتان با اشاره به اینکه طبق نظر
ارزش زیست محیطی یک درخت بلوط دو 
میلیارد تومان اســت،اظهار داشت: لرستان 
امسال جزء استان های پیشرودر تهیه طرح 
مبــارزه با خشــکیدگی بلوط اســت چون 
متاســفانه  620 هزار هکتــار از جنگلهای 
لرستان مبتال به بیماری جنگلی زوال بلوط 
هستند که آمار زیادی است و نیاز به تامین 

اعتبار و پشتیبانی دارد. 
نجفی در زمینه چرای زود رس در مراتع 
لرستان بیان کرد: لرســتان همواره مکانی 
برای چرای دام اســتان های همجواراست، 
زمان ورود عشــایرمراتع در لرستان از ایالم 
خوزستان در مبادی ورودی بایستی از 30 
فروردین ماه باشــد اما دامــداران همدان 
و کرمانشــاه و اصفهــان و اراک وارد مراتع 
شــده و 60 روز به شکل غیر مجاز از مراتع 
استفاده کرده و خســارت های هنگفتی به 
جنگل هــا و مراتع وارد مــی کنند که یکی 
از مشــکالت حاد در استان چرای زودرس 
و کوچ عشایر در قبل موعد مقرر در اراضی 

ملی لرستان است.
وی لرســتان را جز اســتان هایی دانست 
که در راستای ریزگردها و بیابانها بیشترین 
آسیب را دیده و بیان داشت: لرستان به این 
دلیل که فاقد کانون های بحرانی است، یک 
ریال اعتبــاراز محل اعتبارات ملی برای آن 

در نظر گرفته نشده است.
ایشان تنها راه جلوگیری از سیالب خرم 
آباد را انجام پروژه آبخیزداری در باال دست 
حوزه هــای آبخیزعنوان کرد و ادامه داد: در 
زمینه سیل 430 میلیارد تومان خسارت به 
شــهر خرم آباد وارد شده است اگر اعتباری 
که برای این خســارت داده می شود برای 
اجرای طرح های آبخیز داری در نظر گرفته 
شــده بود االن بــا چنین وضعیتــی روبرو 

نبودیم.
این مقام مســئول همچنین درحاشــیه 
بازدید از منطقه اناردر خرم آباد و در جمع 
خبرنگاران عنوان کرد: بــه دالیل متفاوت 
این منطقه برای کارهای بیولوژیکی در نظر 
گرفته شده اســت که در سال 94 عملیات 
شروع شده به منظور جلوگیری ازخسارات 
ناشی از سیالب در این منطقه اقدام به کشت 
گونه های جنگلی نظیر بلوط و بنه و ارغوان  
و در پایین دســت گونه های مثمری نظیر 
زیتــون و انار به میزان 200 هکتار کرده ایم 
که با نفوذ آب به زمین میزان خســارات را 
کاهش می دهــد و عالوه بر این منطقه در 
سال جاری در منطقه فلک الدین خرم آباد، 
رازان و مله ســرخه، منطقه پلدختر والشتر 
و الیگودرز نیز در دســت اجرا است، مقرر 
شده یک میلیون اصله نهال نیزبا مشارکت 
مردمی و جوامع محلی در ســطح اســتان 

توزیع شود.
خبرنگار:gحدیثgرکرک
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