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نوبت به حاج حبیب رسید. 
او هم باید جابجا شود.  

حاال حبیب اله خجســته پور، معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان شده است. 

حاج حبیب در ســال ۹۲ ریاست ستاد انتخاباتی 
دکتر روحانی در استان لرستان را برعهده داشت. 
او همیشــه یک فــرد معتدل و اصــاح طلب و 

اخاق گرا بوده است. 
خجســته پور در دولت اعتدال، ابتدا مشاور عالی 
استاندار و سپس فرماندار خرم آباد و بعد معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان شد. 
انتصاب جدید را به حاج حبیب شادباش میگویم. 
برای اســتان خودم هم دغدغه دارم که چرا اگر 
قرار اســت نیرویی در اســتان دیگــری منصب 
مدیریتی داشــته باشد نبایستی در همین استان 

خودمان بماند و خدمت کند. 
آنهایــی که از این اســتان رفتند آیا در اســتان 

دیگری در منصب دیگری قرار نگرفتند؟ 
خیلی برایم مهم نیست چه کسی جایگزین حاج 
حبیب بشود. مهم، ماندن خجسته پور در استان 

بود که نشد یا نگذاشتند بماند! 
اما مهم ســرمایه اجتماعی حاج حبیب است که 
در آینده نیز، همراهش خواهد بود همانگونه که 

در گذشته هم چنین بوده است. 
حاج حبیب، مســیر را حتی اگر همــراه فراز و 
نشــیب باشــد، مصمم و با ثبــات در اراده، طی 

خواهد کرد.
در وضعیت ســال ۹۲, نیز او پذیرفت که ریاست 
ســتاد انتخاباتی دکتــر روحانی را در اســتان 

لرستان، عهده دار شود. 
ســرمایه اجتماعی حاج حبیــب، ثبات فکری و 

شخصیت شفاف سیاسی و فرهنگی وی است. 

با  لرســتان گفــت:  مدیرکل شــیات 
برنامه ریــزی صــورت گرفتــه پرورش 
ماهیان خاویاری در این اســتان توسعه 

می یابد.
کیــارش بیرانوند در جمــع خبرنگاران 
بیــان کرد: خوشــبختانه امروز شــاهد 
افتتاح مجتمع تولید ماهیان خاویاری در 
شهرســتان پلدختر با حضور وزیر جهاد 

کشاورزی و مسئوالن استان بودیم.
وی ادامــه داد: عملیات اجرایی پرورش 
ماهیان خاویاری پلدختر در ابتدای سال 
۹۶ آغاز شــد و این پــروژه در مجموع 
ظرفیت تولید ۶۰۰ تن گوشت خاویار و 

۲۵ تن خاویار را داراست.
مدیرکل شــیات لرســتان عنوان کرد: 
خوشبختانه فاز اول این طرح مهم دارای 
۳۲ اســتخر با ظرفیت ۱۰۰ تن گوشت 
خاویار بوده و امروز با حضور مســئوالن 

ارشد کشوری و استان افتتاح شد.
بیرانوند در ادامه با اشــاره به اینکه این 
مجموعه در ۳ فاز پیش بینی شده است، 
افزود: دو فاز باقی مانده نیز با برنامه ریزی، 
همت سرمایه گذار و حمایت های صورت 
گرفته عملیاتی می شــوند و خوشبختانه 
اکنون شــاهد اجرایی شدن فاز دوم این 
طرح مهم هستیم. وی در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به اینکه تاش های 
زیــادی برای توســعه پــرورش ماهیان 
خاویاری در لرستان در حال انجام است، 
افــزود: اکنون عاوه بر ایــن پروژه یک 
مزرعه تولید گوشت ماهیان خاویاری در 

شهرســتان بروجرد نیز در حال فعالیت 
بوده و مزرعــه پرورش ماهیان خاویاری 

شهرستان ازنا نیز آماده افتتاح است.
بیرانوند عنوان کرد: با برنامه ریزی صورت 
گرفته به دنبال توســعه پرورش ماهیان 
خاویــاری در مناطــق مختلف اســتان 
هســتیم به عنوان نمونــه در نظر داریم 
تا منطقه زال پلدختر به یک مرکز مهم 
تبدیل  ماهیــان خاویاری  پرورش  برای 
شــود همچنین در ســایر شهرستان ها 
همچون کوهدشــت نیز ایــن امر مورد 

توجه ویژه قرار دارد.
این مســئول بــا اشــاره بــه اینکه از 
تمــام ظرفیت خــود بــرای حمایت از 
آبزیان  پــرورش  ســرمایه گذاران حوزه 
اســتفاده  خاویاری  ماهیان  به خصوص 
خواهیم کــرد، افــزود: امیدواریم بتوان 
با حضور پررنگ  ســرمایه گذاران شاهد 

تبدیل لرستان به یکی از استان های 
تاثیرگــذار در پــرورش 

خاویاری  ماهیان 
که  باشــیم 

مطمئنًا 
ر  د
ی  ستا ا ر

این  تحقق 
تمام  از  هــدف 
خود  ظرفیــت 
استفاده خواهیم 

کرد.
شــیات  مدیــرکل 

لرســتان اظهار داشت: ماهیان خاویاری 
دارای ارزش بســیار مهمی هســتند به 
نحوی که گوشت این ماهیان با قیمت به 
مراتب باالتری در بازار به فروش رسیده 
همچنین در صورتی که شــاهد به ثمر 
رسیدن خاویار آنها باشیم ارزش افزوده 
آنها به بیش از چند برابر خواهد رســید 
که این آن در توســعه اقتصادی بســیار 

موثر است. 
بیرانوند بیان کرد: خوشبختانه با اقدامات 
صورت گرفته اکنون لرســتان به عنوان 
یکی از اســتان های تاثیرگذار و مهم در 
حــوزه پرورش آبزیان در کشــور مطرح 
شــده و مطمئنًا با توجه بــه طرح های 
مختلف در دســت اجرا این اســتان در 
آینده نقش بیشــتری در حوزه اقتصاد 

آبزیان در کشور ایفا خواهد کرد.

مدیرکل شیالت لرستان:

پرورشماهیانخاویاریدرلرستانتوسعهمییابد

کشت و صنعت نگین صنعت لرستان
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حاج حبیب هم رفت! 
شهرام شرفی

استاندار لرستان تاکید کرد:

ضرورت استفاده 
از طرح های نوین 

اشتغال زایی در لرستان

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان:

40 درصد جمعیت استان 
تحت پوشش سازمان 

هستند

مدیرکل تبلیغات اسالمی لرستان خبر داد:

اعزام 450 مبلغ و مبلغه 
به سراسر استان در 

ایام دهه فجر

رئیس دانشگاه لرستان: 

تکریم خانواده های 
معظم شهدا رسالت 

همیشگی است

مدیرکل شیالت لرستان:

پرورش ماهیان خاویاری
 در لرستان توسعه
 می یابد

شهردار خرم آباد خبر داد

آمادگی کامل شهرداری
 خرم آباد برای استقبال
 از مهمانان نوروزی
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»صدرائیان  از  تجلیــل  همایــش 
والیت« با حضــور معاون آموزش 
ســازمان مدارس صدرا کشــور و 
مسئوالن اداره کل تبلیغات اسامی 

لرستان برگزار شد.
مســئول  آبادی  خــرم  محمــود 
دبیرســتان های علــوم و معــارف 
اســامی صــدرا لرســتان در این 
مراسم با اشــاره به تربیت نیروی 
صدرا،  دبیرســتان های  در  انسانی 
اظهار داشــت: در آستانه چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقاب هســتیم 
و یکــی از فعالیت هــای تبلیغات 
اســامی به عنوان نهادی انقابی 
تاســیس دبیرســتان های معارف 

اسامی صدرا بوده است.
وی بــا بیان اینکه در لرســتان در 
سال ۸۶ اولین دبیرستان صدرا در 
بروجرد تاسیس شد، گفت: در حال 
حاضر ۵ دبیرستان صدرا با حضور 

اساتید مجرب فعالیت دارند.
و  مســئول دبیرســتان های علوم 
لرســتان  صدرا  اســامی  معارف 
همچنین از تجلیل از دبیرستان های 
صدرای نمونه در لرستان خبر داد.

معاون اداره کل تبلیغات اســامی 
لرستان با اشاره به عملکرد مطلوب 
دبیرستان های صدرای این استان، 

خواســتار ایجاد این مــدارس در 
شهرستان های ازنا و الیگودرز شد.

عملکرد مطلوب مدارس صدرا
حجت االســام احمــد غامی در 
مراســم تجلیل از صدرائیان والیت 
با اشــاره به فعالیت دبیرستان های 
صدرا در حوزه معارف دین، اظهار 
داشت: در چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب هستیم و از خدمات صورت 
گرفته از ســوی خادمین مردم در 
نظام مقدس جمهوری اسامی باید 

تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه یکی از افتخارات 
دبیرستان های  اســامی  تبلیغات 
صدرا اســت، گفــت: تربیت کادر 
آینده ساز نظام در این دبیرستان ها 

صورت می گیرد.

تبلیغــات  کل  اداره  معــاون 
اسامی لرســتان با اشاره به اینکه 
معارف  و  علــوم  دبیرســتان های 
اسامی صدرا لرستان از نظر علمی، 
تزکیــه و حکمت عملکرد بســیار 
تبلیغات  افــزود:  دارند،  مطلوبــی 
اسامی همواره از این دبیرستان ها 
حمایت کــرده و پیگیــر مباحث 

مربوط به آن بوده است.
حجت االســام غامی با تاکید بر 
اینکــه معلمین این دبیرســتان ها 
رســالت خود را به خوبــی انجام 
داده اند، افــزود: آموزش و پرورش 
لرســتان نیز در این حوزه پای کار 
بوده که امیدواریم این همکاری ها 

مستمر باشد. 
وی، بر ضرورت ایجاد دبیرستان های 
شهرســتان های  ســایر  در  صدرا 

اســتان به خصوص ازنا و الیگودرز 
تاکید کرد.

مرتضــی ناوندی معــاون آموزش 
ســازمان مدارس صدرا کشــور در 
مراســم تجلیل از صدرائیان والیت 
در  امروزی  داشــت: جامعه  اظهار 
فضای مجازی تحت شــدید ترین 
حمات فکری و اعتقادی قرار دارد 
و در عین حال اطاعات دقیقی از 
وقایع انقــاب در اختیار جوانان و 

نسل جدید قرار نگرفته است.
وی با تاکید بر لزوم توجه به بحث 
آشنایی با انقاب و مباحث مربوط 
به آن، گفت: ما در این مســیر قدم 
برداشــته ایم و امیدواریم با برنامه 
ریــزی الزم در این حــوزه موفق 

شویم.
معــاون آموزش ســازمان مدارس 

صدرا کشــور با اشاره تحصیل ۱۱ 
هزار دانش آموز در دبیرستان های 
صدرای کشــور، گفت: مهم ترین 
برنامــه مــا توســعه کیفــی این 
دبیرستان ها در سطح کشور است.

راوندی با اشــاره به اینکه با توجه 
به هزینه های بــاال فعا برنامه ای 
صدرا  دبیرستان های  افزایش  برای 
در کشــور نداریم، افــزود: در این 
راســتا موضوع توســعه کیفی این 
دبیرستان ها و تربیت دانش آموزانی 
توانمند برای ورود به دانشــگاه ها 
و حوزه هــای علمیــه را دنبال می 
کنیــم. وی در بخــش دیگری از 
ســخنان خود بر ضرورت بازنگری 
در موضوع هدایت تحصیلی دانش 
آموزان از ســوی وزارت آموزش و 
پرورش، بیان داشت: در حال حاضر 
در میان رشــته های نظری، رشته 
علوم و معارف چهارمین رشته برای 

انتخاب دانش آموزان است.
معــاون آموزش ســازمان مدارس 
صدرا کشور با تاکید بر اینکه معدل 
۱۳ برای ورود به این رشــته بسیار 
پایین است، افزود: در این راستا به 
طور حتم ما نیازمنــد به بازنگری 
آموزان  دانش  در هدایت تحصیلی 

هستیم.

خبــــر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
لرســتان گفت: طرح های اشــتغال 
روستایی سبب ایجاد 4971 فرصت 

شغلی در استان خواهد شد.
علی آشــتاب در کارگروه اشــتغال 
و ســرمایه گذاری با اشــاره به سهم 
روستایی  اشتغال  اعتبارات  از  استان 
در مرحله اول اظهار کرد: سهم استان 
در این مرحلــه ۱۲۶ میلیارد تومان بوده کــه با پیگیری های 
انجام شده این رقم به ۱۷۵ میلیارد تومان اعتبار رسیده است.
وی ادامه داد: برای جذب اعتبارات اشــتغال روســتایی همه 

بخش های اقتصادی تاش کردند.
آشــتاب با اشــاره به اینکه 481 میلیارد تومان طرح اشتغال 
روستایی در استان شناســایی و معرفی شده است، بیان کرد: 
1959 طــرح با اعتبار 179میلیارد و 900 میلیون تومان برای 
دریافت تســهیات و عقد قرارداد به بانک ها معرفی و موفق به 

دریافت تسهیات شدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرســتان گفت: هم اکنون 
243 میلیارد تومان طرح بررسی شده در دست بانک ها داریم.
وی خاطرنشــان کرد: 260 میلیــارد تومان اعتبار اشــتغال 
روســتایی در مرحله سوم و چهارم ســهم لرستان است که با 
تخصیص این اعتبار، طرح های آماده دریافت اعتبار نیز تعیین 

تکلیف خواهند شد.
آشــتاب گفت: اختصاص اعتبار اشــتغال روســتایی اســتان 
در مرحلــه اول 112 درصد بوده که با بهره بــرداری کامل از 
طرح های اشــتغال روستایی که تســهیات دریافت کرده اند، 

4971 فرصت شغلی ایجاد می شود.
وی افزود: در بخش اشــتغال حمایتی کمیته امداد استان نیز 
83 میلیارد تومان ســهم داشته که تاکنون 25 میلیارد و 600 

میلیون تومان به متقاضیان پرداخت کرده است. ایسنا

لرســتان  اســامی  تبلیغات  معاون 
برای  آموزشــی  گفــت: 23 کارگاه 
تبییــن ارزش های انقاب اســامی 

برگزار شد.
حجت االســام غامی اظهــار کرد: 
هم زمان با ایام دهه فجر کارگاه های 
ارزش های  تبییــن  برای  آموزشــی 
انقاب اســامی برای هیئات مردمــی، کاروان مداحان، زنان 
فرهیخته، دانش   آموزان دبیرســتان صدرا، اصحاب رسانه و... 
برگزار شــد. وی ادامه داد: هرکدام از این کارگاه ها 7 ســاعته 
برگزار شــدند. غامی گفت: مربیان پیش دبســتانی مهد قرآن 
نیز در این کارگاه ها شــرکت داشتند. معاون تبلیغات اسامی 
لرستان یادآور شد: این برنامه های محوری در ایام دهه فجر در 
تمام شهرستان های استان اجرایی شد. وی خاطرنشان کرد: در 
ایام مختلف سال متناسب با مناسبات مختلف سازمان تبلیغات 

برنامه ها متنوعی را برگزار می کند. ایسنا

سومین نمایشــگاه گل و گیاه به مدت ۶ روز در مرکز لرستان 
برپا می شــود. سومین نمایشــگاه گل و گیاه، سوغات، هدایا و 
صنایع دســتی، از پنجم اســفندماه و به مدت ۶ روز در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی لرســتان در خرم آباد برپا 
می شــود. برترین تولید کنندگان گونه های گل گیاه طبیعی 
20 اســتان کشور در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. گل 
و گیاهان آپارتمانــی، گل های تزیئنی، کاکتوس، بونســای، 
گل اکواریــوم، تراریوم و انواع گلــدان و ادوات باغبانی در این 

نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
همچنین انواع مواد غذایی و ســوغات هر اســتان مانند عسل 
خوانســار، باقلوای تبریز، عرقیات کاشــان و معجون شیراز در 
کنار انواع صنایع دســتی از جمله ســفال همــدان، بدلیجات 

سنتی، صنایع دستی اصفهان و شیراز  عرضه می شود.
بر اساس این گزارش، این نمایشگاه تا دهم اسفند ماه در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی لرستان برپا است و از ساعت 

۱۶ الی 22 پذیرای عاقمندان خواهد بود.

فرمانده انتظامی لرســتان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف 
۱۵۸ راس دام مولد قاچاق در شهرستان الیگودرز خبر داد.

ســردار حاجی محمد مهدیان نسب اظهار داشــت: در راستای 
اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال، ماموران انتظامی پاسگاه »خمه« 
شهرســتان الیگودرز حیــن کنترل خودروهــای عبوری به یک 
دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شده و با هماهنگی مقام 
قضائی آن را توقیف کردند. وی تصریح کرد: ماموران در بازرســی 
های از خودروی یادشده، ۱۵۸ راس گوسفند مولد قاچاق کشف و 
دو نفر را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه 
کارشناســان، ارزش احشام مکشوفه را ۴ میلیارد و ۷۴۰ میلیون 
ریال برآورد کردند، یادآور شــد: متهمان به همراه پرونده تشکیل 

شده تحویل مراجع قضائی شدند. مهر

استاندار لرستان وجود طرح های نوین در استان 
را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تولید و اشتغال 

عنوان کرد.
ســید موســی خادمی در آیین افتتاح مجتمع 
پرورش ماهیان خاویــاری پلدختر اظهار کرد: 
این یک طرح حرکتی نویــن بوده و از اهمیت 
باالیــی برخوردار اســت؛ ما به وجــود چنین 
طرح های جدیدی در استان برای تولید و ایجاد 

اشتغال نیاز داریم.
وی ادامــه داد: امیدواریم این طــرح با کمک 
سرمایه گذار توســعه یابد و ما نیز حمایت های 

خود را از آن خواهیم کرد.
دکتر خادمی یادآور شــد: سرمایه گذار مجتمع 
پرورش ماهیان خاویاری یک پزشک متخصص 
اســت کــه در تهــران درآمدزایــی می کند و 
سرمایه اش را به این منطقه آورده، برای همین 

کمال قدردانی را از وی داریم.
استاندار لرســتان اضافه کرد: این سرمایه گذار 
تاش گر به دنبال احداث گلخانه در منطقه نیز 

هست.
وی بیــان کرد: از مجموعه جهاد کشــاورزی و 
شیات استان نیز باید تشکر کنیم که این طرح 

را به خوبی مورد حمایت قرار دادند.
اقتصاد ایران

ایجاد 4971 فرصت شغلی با طرح های 
اشتغال روستایی در لرستان

استاندار لرستان تاکید کرد:

ضرورت استفاده از طرح های نوین اشتغال زایی در لرستان

برگزاری 23 کارگاه آموزشی برای تبیین 
ارزش های انقالب اسالمی

سومین نمایشگاه گل و گیاه در خرم آباد 
برپا می شود

محموله دام قاچاق در الیگودرز
 کشف و توقیف شد

مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرســتان 
از کشــف و ضبط 35 تن چوب 

قاچاق توسط پرسنل منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری 
خبر  بروجرد  شهرستان 

داد.
شــیرزاد نجفی با اشاره 

به اینکه پیشــتر در مورد 
حامل  خودروهای  توقیــف 

فاقد مجوز، اطاع رســانی  چوب 
کرده بودیم، خاطرنشان کرد: با افرادی که قصد 
قاچاق چوب را داشــته باشند به شدت برخورد 
قانونی خواهد شد . وی با تاکید فراوان بر صیانت 
از جنگل ها و حفظ ایــن ثروت های ملی گفت: 
برای حفظ و نگهداری از این منابع ارزشمند از 

هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود.

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

اصفهان بارگیری شده بود.
مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیزداری اضافه 
کرد: قطع درختان بدون پروانه بهره برداری 
و بدون مجوز از منابع طبیعی جرم محسوب 

می شود و پیگرد قانونی دارد.
وی خاطرنشــان کرد: از مردم فهیم و طبیعت 
دوست استان، تقاضا داریم تا درصورت مشاهده 
حمــل هرگونه چوب، تخریب اراضی ملی، تهیه 
زغال، قطع درختان، تصرف اراضی و... مراتب را 
به تلفن ۱۵۰۴ اطاع رســانی کرده تا در اسرع 
وقــت مامورین یگان حفاظــت منابع طبیعی و 
آبخیزداری با متخلفین برخــورد قانونی کنند. 

ایسنا

شــهردار خــرم آبــاد از آمادگی کامل 
شهرداری خرم آباد برای استقبال از 

مهمانان نوروزی خبر داد.
وحید رشــیدی از آمادگی کامل 
شــهرداری برای پیشواز شایسته 
از گردشــگران و مهمانان نوروزی 

خبر داد.
وی با اشــاره رکورد شــکنی ستادهای 

نوروزی شهرداری خرم آباد در بحث ماندگاری 
مسافرین و گذشتن از میانگین کشوری در سال 
گذشــته گفت: امیدواریم بتوانیم در کنار دیگر 
دســتگاهها و مدیریت اســتان، خرم آباد را به 
محیطی دلچسب و خاطره انگیز برای مهمانان 
نــوروزی و هر کــدام از آنهارا بــه مبلغی برای 

گردشگری مرکز استان تبدیل کنیم.
وی بــا تشــریح اقدامــات شــهرداری بــرای 
آمادگی شــهر پیــش از ورود مســافران اظهار 
داشت:پاکسازی و ترمیم و زیباسازی بوستانها، 
ادامــه پروژه آســفالت خرم آبــاد خصوصا در 

مناطقی چون بلوار شریعتی، لکه گیری 
معابر و شستشــوی آنهــا، آموزش 
نیروهای ســتاد اســتقبال جهت 
با گردشگران، آذین  بهتر  برخورد 
بندی و نورپردازی ســطح شــهر 
و ســاماندهی ورودی ها از جمله 
اقدامات شهرداری پیش از ایام نوروز 

می باشد .
شهردار خرم آباد همچنین به توضیح برنامه های 
شهرداری در ایام نوروز پرداخت و تصریح کرد: 
تعبیــه بنرهــا و تابلوهای راهنما، تهیه نقشــه 
های توریستی برای مسافرین، ایجاد ستادهای 
اســتقبال همراه با راهنمایــان در ورودی های 
شــهر، ایجــاد ســتادهای اســکان در مراکز 
تفرجگاهی و پارکها همراه با امکانات رفاهی، راه 
اندازی بازارچه های نــوروزی، برپایی جنگهای 
شــادی و برنامه های ســنتی و آیینی از برنامه 
های شهرداری برای افزایش رضایت و ماندگاری 

گردشگران و مسافران است.

مدیرکل بنیاد شهید از ســاماندهی قبور 
شهدا در لرستان تا پایان سال ۹۸ خبر 
داد و گفت: ما بایــد فرهنگ ایثار و 
شهادت را به نوجوان و جوانان کشور 
انتقــال دهیم. سیدحســین نازاریان 

در جمع مردم شهرســتان اظهار کرد: 
با وجود این که ســاماندهی گلزار  شــهدا 

به عهده شــهرداری ها است ولی با هماهنگی های 
انجام شده در بنیاد شهید ســعی داریم تا پایان 
سال ۹۸، ۱۳ پروژه ناتمام و نیمه کاره مزار شهدا 
را که تاکنون نیمی از آن ها ســاماندهی شــده 
است، به پایان برسانیم. وی با بیان این که شهدا 
و خانواده شهدا در کشور و جامعه ما دارای ارزش 
و احترام خاصی هستند، افزود: همان گونه که در 
وصیت نامه شــهدا می بینیم، آن ها همگان را به 
صبر و بردباری و اخاص و توحید دعوت کردند.

نازاریــان اضافه کرد: مــا باید فرهنــگ ایثار و 
شــهادت را به نوجوان و جوانان کشــور انتقال 
دهیم؛ چراکه ما مدیون خون شــهدا، جانبازان 

و ایثارگران هســتیم پس باید در توسعه 
کشور آن ها را ســهیم بدانیم و آن چه 
را کــه خواســته اند انجــام دهیــم. 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
لرســتان از ایجاد در مانگاه تخصصی 
توانبخشــی ویــژه خانواده شــهدا و 
ایثارگران در اســتان خبر داد و گفت: ما 
در تاشیم که در سال ۱۳۹۸ مجتمع توانبخشی 
اســتان را به یک درمانگاه تخصصی تبدیل کنیم 
تا ایثارگران و جانبازان و خانواده هایشــان برا ی 
درمان به دیگر اســتان ها مراجعه نکنند. نازاریان 
ادامــه داد: همچنین ایثارگرانــی که طرح های 
خوداشــتغالی و تولیدی برای شهرســتان خود 
دارند، برای آن ها تســهیات شش درصد در نظر 
گرفته شده است. وی در پایان گذری به وضعیت 
بیمه درمانی خانواده های شهدا و ایثارگران زد و 
گفت: در مورد بیمه دی و قرارداد با بنیاد شهید 
از هفته آینده تمامی هزینه های درمانی پرداخت 

می شوند.

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس لرستان گفت: چهارمدرسه 
این استان با هدف ایجاد مدارس 
ســبزدر کشــور بــه سیســتم 
گرمایشی خورشیدی مجهز شد.

محمد چگنــی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: مدرســه ســبز فضایی 

محســوب می شــود که تمام اعضای جامعه 
مخاطب آن متشکل از معلمان، دانش آموزان 
و اولیاء به کســب آموزش مهارت های محیط 
زیستی اقدام کنند و در طراحی، ساخت و بهره 
برداری از آن تمامی ضوابط و اســتانداردهای 

محیط زیستی لحاظ شده است.

وی با اشــاره به میزان بــاالی مصرف انرژی، 

آالینده،  انتشــارگازهای  روند  تشدید 
هزینــه ی باالی حامل های انرژی 
فســیلی و از بین رفتــن منابع 
طبیعــی بیان کــرد: بــا اتخاذ 
سیاســت های درست در حوزه 
برنامــه ریزی محیط زیســتی و 
توجه طرح  قابــل  تعداد  همچنین 
های در دســت طراحی و اجرا توسط 
نوسازی مدارس، کاهش هزینه های غیر قابل 

توجیه وغیرکارآمد در این بخش انجام شود.
مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس 
لرستان افزود: دراین راستا دبیرستان مصطفی 
خمینی، مدرسه تیزهوشان و مدرسه حضرت 
مریم) س( خرم آباد، دبیرســتان شبانه روزی 
عامــه طباطبایی الشــترمجهز به سیســتم 

گرمایشی خورشیدی شدند.ایرنا

مدیرکل منابع طبیعی لرستان خبر داد:

کشف 35 تن چوب قاچاق در بروجرد

شهردار خرم آباد خبر داد

آمادگی کامل شهرداری خرم آباد 
برای استقبال از مهمانان نوروزی

مدیرکل بنیاد شهید خبر داد:

ساماندهی قبور شهدا در لرستان
 تا پایان سال ۹۸

 چهارمدرسه لرستان
 به سیستم گرمایشی خورشیدی مجهز شد

همایش تجلیل از »صدرائیان ولایت« برگزار شد
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سال هاست که از آخرین صدور کارت خبرنگاران استان توسط 
خانــه مطبوعات مرکز می گذرد. صدور مجوزهای بی حســاب 
رسانه پای بســیاری را به مطبوعات کشانده است. مطبوعات 
استان مبدل به شــنبه بازاری شده است که همه چیز و همه 
کس در آن وجود دارد. بی آنکه نگاه صنفی بر کلیت آن حاکم 
باشد. بسیاری حتی از اصول اولیه ی خبرنگاری مطلع نیستند 

اما خود را خبرنگار می دانند.
شــاید یکی از دالیلی که ضرورت وجود یک تشکل را برای ما 
در کنار خانه ی مطبوعات اســتان که همیشه مصائب خود را 

داشته، همین بلبشوی رسانه است.
اما در آخرین ماه هــای خانه ی مطبوعاتی که من در آن عضو 
بودم با معاونت فرهنگی استان)دکتر بسطامی( جلساتی ذیل 
همین نابســامانی ها گرفتیم و برای بســامان کردن شــرایط 
موجود، ایشــان برنامه هایی داشــتند که منجر به تشــکیل 
کارگروهی شــد، متشکل از کارشــناس مطبوعاتی اداره کل 
ارشــاد، نماینده خانه مطبوعات)که مــن به نمایندگی حاضر 
شــدم( و چند نفر از پیشکســوتان عرصه ی رســانه، در این 
کارگروه یک به یک پرونده ی اهالی رسانه بررسی شد جلسات 
مکرری با وســواس زیاد گرفتیم و قرار بر این شد که طی دو 

مرحله به سطح بندی اهالی رسانه استان بپردازیم.
در ابتدا به تفکیک اهالی رسانه به شکل عموم پرداخته شد. در 
این مرحله بازاریاب و خبرنگار، مدیرمسئول و سردبیر مشخص 
می شــد که حداقل تریــن ماحصل آن، حفظ شــأن خبرنگار 
به عنوان کنشگری چالشی و پرسش گر بود نه تداعی کننده ی 
کارت هدیــه برای مدیران ادارات. به هــر حال طی دو فصل 
پرونده ها بررسی شد کســانی که هویت خبرنگاری شان برای 
جمع محرز بود و کســانی که برای اثبات خبرنگاری نیازمند 
آزمــون بودند که خروجی آن ۳۳ نفر خبرنگار و بالغ بر هفتاد 

نفر مدیرمسئول و سرپرست های استانی بود.
تعداد ۱۰۳ نفر از دویســت و پنجاه نفــر مدعی این عرصه از 

اولین صافی گذشتند.
برای تک تک آنها کارت از جانب اداره کل ارشــاد صادر شد. 
چاشنی این مراحل به حق عشق و عاقه ی وصف ناپذیر دکتر 
بســطامی بود با آنکــه راجع به خانه ی مطبوعــات آن زمان، 

اختاف نظر داشتیم.
چشم انداز و توالی برنامهی ایشان به این شکل بود که پرونده ی 
بررسی خبرنگاران باز بماند تا هر کسی در هر زمانی با ارائه ی 
مــدارک به این حلقــه بیاید و پس از آنکه این حلقه شــکل 
گرفت قرار بر این بود چند نفر از اساتید کشوری عرصه رسانه 
به استان دعوت شــود و کارگاه های آموزشی و آزمون تعیین 
ســطح از همگان گرفته شود تا سره و ناســره بیش از پیش 
معین شوند و خبرنگاران خبره از خبرنگاران عادی تمیز شود. 
اما دولت مستعجل شــان به انجام این مهم نرسید و اصاحات 
مدیر محور ایشــان نیز مانند بسیاری از اصاحات تاریخ ایران 

بی سرانجام ماند.
ما هیچکدام به این نیندیشــیدیم کــه اصاح امور، خاصه در 
لرســتان یک اتفاق دوری ســت نه خطی، همیشه پس از طی 
مســیری دوباره به نقطه آغاز می رســیم و امروز می بینم که 
در نقطه صفر آغازیم. با این تفاوت اینســو و آنسو کارت های 
خبرنگاری را دست کسانی می بینیم که هیچ نسبتی با رسانه 
ندارند بقال ها، دکــه داران... و این کارت ها که قرار بود مجوز 
ورود ما در جلســات باشد کمترین محلی از اعراب ندارد. و به 

قول سهراب : دل خوش سیری چند!
و با خودم می گویم چه بیهوده بود آن وسواس ها و دقت نظرها

چه بیهوده بود...
راستی آقای حنان، جناب اســتاندار، چه کسی پاسخگوست، 

ریشه آسیب کجاست؟
منبع: قدس آناین

عملکرد ســریع فرمانده و آتش نشــانان ایستگاه شماره ۳ در 
رســیدن به محل و باز نمودن درب منزل مسکونی و جستجو 
و نجات فرد گرفتار شده تحسین ساکنین محل را بر انگیخت.
بر اســاس اعام روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری خرم آباد، ساعت ۸ صبح روز دوم اسفند ماه و 
پس از دریافت خبری مبنی بر حریق یک باب منزل مسکونی 
واقع درخیابان شهید اردشیر کرمی محله پشت بازار خرم آباد 
به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان، تیم عملیاتی ایستگاه 

شماره ۳ سریعا به محل حادثه اعزام شد.
آتش نشانان پس از رسیدن به محل اقدامات الزم را در جهت 
بازگشــایی درب ورودی و جســتجو جهت یافتن محبوسین 
احتمالی انجام و مردی حدود پنجاه ســاله را از میان شعله ها 
نجات دادند، ســپس اطفا حریق و سایر اقدامات ایمنی انجام 
شــد. علت حادثه توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی 

می باشد.

 یادداشت

یا ایها النــاس انا خلقناكم مــن ذكر و انثي و 
جعلناكم شــعوبًا و قبائل لتعارفــوا ان اكرمكم 

عنداهلل اتقیكم« )حجرات/13(
خداوند منظور از آفرینش انســان از دو جنس 
زن و مرد و قبایل و طوایف مختلف را، معرفت 
و حکمت ذکر کرده ســت، هیــچ دین و آیین 
راســتینی افراد بشــر را به خودباختگی، دگر 
شیفتگی، پشت پا زدن به زبان و کام و تغییر 
هویت ملل و فرهنگ های جامعه بزرگ بشری 
فرا نخوانده اســت. در روایات دوســت داشتن 

میهن، نشانه ای از ایمان ذکر شده است.
در تعریــف و قلمرو طوایف لر، بحث بســیاری 
مطرح شده است. امروزه لران جامعه ای متنوع 
در درون خــود و گویش وران به چند گویش و 

زبان ایرانی هستند.
به رغــم تاریــخ باشــکوه منقــول در تاریخ از 
شکوفایی اجتماعی-سیاسی اتابکان لر، روحیه 
ننــگ ناپذیری لرتبــاران در برابر متجاوزان به 
قلمــرو آنان از عهد اســکندر مقدونی و مغول 
و تیمــور تاتــار و محمــود افغان و حماســه 
لطفعلی خان زند تا علیمردان بختیاری و بی بی 
مریم و کی لهراسب و قدم خیر قاوند و حماسه 

شــیر زنان قلعــه گاب و ...، در دو قرن اخیر 
به دلیل کینــه قاجار از زندیان و درگیری های 
ویرانگر پهلوی با طوایف لر از شــمال تا جنوب 
ســکونت این طوایف، تبلیغات ضد فرهنگی و 
ویرانگری علیه لران گســترش یافت و به دلیل 
شــرایط جغرافیایی ویژه زاگــرس و نبود ابزار 
دفاع، متأسفانه تا حدود زیادی در افکار عمومی 

ایرانیان نهادینه شد.
لرهــا هیــچ گاه فرصــت و موقعیــت جنبش 
اجتماعــی هماهنگ برای دفــاع از فرهنگ و 
میــراث فرهنگی خود را نیافتند و این مصادف 
شــد با عصر فناوری اطاعات و پیشرفت های 

بی نظیر فناوری های بشری.
بسیاری از فرهیختگان و نخبگان لرتبار، ناامید 
از متقاعد کردن دیگران به زیبایی های فرهنگی 
و دفاع از خود، چــاره را در تغییر هویت زبانی 
و فرهنگی خود دیدند، مســئله ای که در دیگر 
اقوام هم مصداق داشت ولی هرگز به این حجم 

و قدرت در جامعه لرتباران نبوده است.
به تدریج جوانان و نسل جدید تشنه ابراز وجود، 
با الهــام و الگو گرفتــن از به اصطاح نخبگان 
اجتماعی، گام در مســیر تغییر هویت فرهنگی 
و زبانی نهادند و متأســفانه بــه صورت پنهان 

اما افسارگســیخته ای تغییر هویت و پشــت پا 
زدن بــه زبان ُلری، تبدیل به یک ارزش فراگیر 

اجتماعی شد. 
برخی از خانواده ها برای بیان اعتای اجتماعی 
خود، سرمستانه و مغرورانه فارسی سخن گفتن 

زنان و فرزندانشان را عرضه می کنند!
این وضعیــت چنان روند وخامت باری به خود 
گرفته است که علنًا ُلری سخن گفتن فرزندان، 
نشانه ای از ضعف فرهنگی و کسر شان اجتماعی 

دیده می شود!
برای مخاطب بیرونی ممکن است قابل تصور و 
پذیرش نباشــد که گاه افراد با باالترین سطح 
تحصیات اجتماعی و فرهنگی، علنًا لری گفتن 
فرزندان هم تبارانشان را موضوع مزاح و تمسخر 

و تفریح سالمشان قرار می دهند!
اوج تأســف کــه نگارنده بارها دیــده و لمس 
کرده اســت، پدربزرگان و مادربزرگانی هستند 
که از ترس تمســخر توســط اطرافیان و حتی 
فرزندانشان، از ابراز محبت کامی با نوادگانشان 
هراس داشــته و مظلومانه مهر و عواطفشان را 

در لبخندهای مظلومانه شان پنهان می کنند!
به رغم شیوع اســفبار این موضوع، واقعیتی که 
موردپذیرش هر خردمندی اســت این اســت 

کــه خودباختگی و دگر شــیفتگی فرهنگی-
اجتماعی همواره مورد نکوهش و مذمت است 
و روند حــال حاضر در جامعــه، به هیچ وجه 

منطقی عقانی را دنبال نمی کند.
مخلــص و منتج کام اینکه با افزایش تدریجی 
دانــش و فرهنگ واقعی که زبان مادری را یک 
گنجینه ارزشــمند و نه ابزار تحقیر می داند در 
میان نسل نوی لران که به اغلب آن ها خوراکی 
غیر از زبان مادری خورانده شده است، وظیفه 
فوری و الزامی همه خردمندان جامعه لرتباران 
اســت که متناسب با نیازهای نسل نو، اقدام به 
مستندسازی و پتانسیل سازی برای پاسداشت 
زبان مردم ُلر کننــد، پیش از آنکه دیگر کاری 
از دست کسی برنیاید جز حسرت و افسوس ...

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان گفت: 
40 درصــد جمعیت اســتان تحت 

پوشش سازمان هستند.
علــی جهانی اظهار کــرد: تأمین 
بزرگ ترین  اجتماعی شــاید جزو 

سازمان هایی است که از نظر فراوانی 
افراد تحت پوشش زیادی را دارد. در 

اســتان 40 درصد افراد تحت پوشش این 
ســازمان هســتند. وی با بیان اینکه افراد تحت 
پوشــش 40 نوع خدمــت بلنــد و کوتاه مدت 
دریافت می کنند، افــزود: در ماهیت خود مانند 
یک رســانه می مانیم. مدیرکل تأمین اجتماعی 

لرســتان خاطرنشــان کرد: افرادی که 
تحــت پوشــش هســتند کارکرد 
را می بیننــد و ایــن گســتردگی 
ارتباطی و پوشــش، نظام ارتباطی 

توسعه یافته ای را می خواهد.
جهانــی اضافــه کرد: دنبــال این 
هستیم که این نظام توسعه ارتباطی 
شکل بگیرد و درواقع در ماهیت خود باید 
رسانه چندبعدی باشیم. وی بیان کرد: در فضای 
ارتباطی بایــد ارتباطات گســترده ای در نظام 
محلی و ملی پیدا کنیم تا پاسخ گوی تعهدات و 

انتظارات باشیم. ایسنا

لرســتان  اســامی  تبلیغات  مدیرکل 
گفت: 450 مبلغ و مبلغه به سراسر 
اســتان در ایام دهه فجــر اعزام 

شدند.
مهدوی امین   االســام  حجــت   

اظهــار کرد: بیــش از 450 نفر از 
مبلغین و مبلغــات در ایام دهه فجر 
به شهرستان   های استان اعزام شدند.

وی ادامــه داد: به مناســبت دهــه فجر و در 
آستانه شهادت حضرت زهرا )س( در مساجد، 
برنامه مختلفی  و...  امامــزادگان  حســینیه ها، 

توسط سازمان تبلیغات اجرا شد.
مهدوی امیــن گفت: ایــن مبلغین 

بومی و اعزامی بودند.

اســامی  تبلیغــات  مدیــرکل 
از ظرفیت  استفاده  لرستان گفت: 
مبلغه های بومی در ایام مختلف سال 

در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشــان کــرد: دوره   هــای مختلف 
آموزشی در طی ســال برای مبلغین و مبلغات 

استان برگزار می   شود. ایسنا

 تراژدی ساماندهی مطبوعات 
استان لرستان

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان:

40 درصد جمعیت استان تحت پوشش سازمان هستند
مدیرکل تبلیغات اسالمی لرستان خبر داد:

اعزام 450 مبلغ و مبلغه به سراسر استان در ایام دهه فجر

نجات جان مرد گرفتار شده در میان 
شعله ها توسط دریا دالن آتش نشان

 تحلیلی بر رویداد شایع بی مهری ُلرتباران به زبان و فرهنگ مادری
فخرالدین هاشمی شادگان

صغری سپهوند

 خبر

رئیس دانشگاه لرســتان گفت: نزدیک به 40 
درصد از مجمــوع تعداد کارکنــان و اعضای 
هیئت علمی دانشگاه لرستان، از خانواده های 

معظم شهدا، رزمندگان و جانبازان هستند.
دکتر خسرو عزیزی در آیین تجلیل از کارکنان 
و اعضای هیئت علمــی فرزند، برادر و خواهر 
شهید دانشگاه لرســتان که در محل مزار سه 
شــهید گمنام دانشگاه لرســتان برگزار شد، 
تشــریح کرد: در زمــان دوران دفاع مقدس، 
حربه دشمن علیه نظام اسامی، جنگ سخت 
افزاری بود؛ اما در حال حاضر، دشمن به جنگ 
اقتصادی رو آورده اســت که در این زمینه هم 
باید هوشــیار باشــیم و با وحدت و انسجام، 

توطئه های دشمن را خنثی نماییم.
وی توضیح داد:رسالت همه ماست که همیشه 

مدافع راه شهیدان باشیم و همواره خانواده های 
معظم شهدا را تکریم کنیم.

عزیزی، بیان داشت: همیشه باید دستاوردهای 
مهم انقاب اســامی را بــرای جامعه به ویژه 

برای جوانان و دانشجویان، تببین کنیم.
وی اظهار داشــت: در اواخــر دوران حکومت 
طاغوت، دانشــگاه لرستان تحت عنوان شاخه 
شمالی دانشــگاه جندی شاپور اهواز، با تعداد 
چهار رشــته تحصیلی علوم پایه ایجاد شــد؛ 
در حالــی که االن به برکت انقاب اســامی، 
شاهد هستیم که دانشــگاه لرستان، با تعداد 
9 هزار دانشــجو، 300 عضــو هیئت علمی و 
500 کارمند و بهره مندی از انواع رشــته های 
تحصیلی، امکانات خوبی را برای جوانان فراهم 

کرده است. 
رئیس دانشــگاه لرســتان گفت: ایجاد مراکز 
متعدد دانشگاهی در شهرهای مختلف کشور، 

از دستاوردهای مهم انقاب اسامی است.
دکتــر عزیــزی، تصریــح کــرد: ان شــااهلل، 

دسیسه های دشــمن، همچون گذشته، نقش 
برآب می شوند.

 گفتنی اســت، ایــن آیین، توســط معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه لرستان برگزار 
شــد.در این آیین، پرچم متبرک حرم حضرت 
اباعبداهلل الحســین )ع( و حضــرت ابوالفضل 
العباس )ع(، بر مزار سه شهید گمنام دانشگاه 
لرســتان، به اهتزاز درآمــد و تعویض پرچم، 

صورت گرفت.

برگزاری جشن چهل سالگی انقالب در 
سالن ورزشی خوابگاه دانشجویی

جشن ورزشی، فرهنگی، به مناسبت فرا رسیدن 
سالروز پیروزی شکوهمند انقاب اسامی و با 
حضور تیم فوتســال فرزنــدان اعضای هیئت 
علمی و کارکنان دانشــگاه لرستان، در سالن 
ورزشی خوابگاه دانشجویی شماره یک ولیعصر 

)عج( خرم آباد برگزار شد.
این جشــن که همراه برگزاری چند مســابقه 

دوســتانه فوتســال صــورت گرفــت، بعد از 
راهپیمایی باشــکوه ســالروز پیروزی انقاب 
اســامی ایران )دوشــنبه، 22 بهمن(، توسط 
اداره تربیت بدنی دانشــگاه لرســتان، برگزار 
شد.در این جشــن ورزشی، فرهنگی، تعدادی 
از پیشکسوتان ورزشــی نیز حضور داشتند و 
به اعضای تیم فوتسال فرزندان اعضای هیئت 

علمی و کارکنان، جوایزی اهدا شد.

آغاز رسمی فعالیت بنیاد خیرین حامی 
دانشگاه لرستان

بنیــاد خیرین حامی دانشــگاه لرســتان، به 
صورت رســمی، فعالیت خود را آغاز کرد.این 
بنیاد، به صورت رســمی، با مجــوز فعالیت از 
نوع »سازمانهای مردم نهاد«، که توسط وزارت 
کشــور به تاریخ 27 دی ماه 97 صادر شــده، 

شروع به فعالیت کرد. 
دانشــگاه  بنیــاد خیرین حامی  مدیرعامــل 

لرستان، محمد خدامی است.

رئیس دانشگاه لرستان: 

تکریم خانواده های معظم شهدا رسالت همیشگی است
توطئه های دشمن نقش برآب می شوند
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 زیرنظر شورای نویسندگان

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

فــاز 2 گلخانه هیدرو پونیک کشــت و صنعت 
لرســتان روز پنجشنبه با حضور محمود حجتی 

وزیر جهاد کشاورزی بهره برداری شد.
فاز 2 گلخانه هیدرو پونیک به مســاحت 12,5 
هکتار با ســرمایه گذاری 12,5 میلیون یورو به 

عاوه بر 125 میلیارد ریال ایجاد شده است.
مجتمع کشــت و صنعت لرستان ســال 95 با 
اولیه 200میلیون دالری بخش  سرمایه گذاری 
خصوصی پس از حدود 2 دهه تعطیلی و مصادره 

توسط بانک، احیا و راه اندازی شده است.
این مجتمع دارای 250 ســوله نگهداری دام و 
طیور است که هر سوله یک هزار راس دام در آن 
نگهداری می شــد، به طوریکه ساالنه 250هزار 

راس دام و طیور در آن پروار می شد.

وزیر جهاد کشاورزی:
کشت های گلخانه ای در لرستان

 باید توسعه یابد
وزیر جهاد کشــاورزی گفت: کشت های گلخانه 
ای در اســتانی همانند لرســتان کــه ظرفیت 
مناســبی در این زمینه وجود دارد، باید توسعه 

یابد.
محمود حجتی در جمــع خبرنگاران بیان کرد: 
وضعیت شهرستان کوهدشت از نظر بارندگی ها 
امسال مطلوب بوده و 600 میلی متر بارندگی را 

در این شهرستان وجود داشته است.
وی با بیان اینکه متاســفانه از ظرفیت خدادادی 
آب ها، تغذیه سفره های زیرزمینی و بهره وری 
از آب موجود در شهرســتان آن طــور که باید 
استفاده نشده اســت، اظهار داشت: طرح هایی 
در شهرستان در دست اجرا است و یکی از طرح 
هایی که فوق العاده می تواند موثر باشــد پروژه 

های آبخیزداری است.

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه با توجه به 
مصوبــات دولت، مجلــس و همچنین تاکیدات 
مقام معظــم رهبری، برای اجــرای پروژه های 
آبخیزداری، اعتباراتــی در اختیار وزارت جهاد 
کشاورزی قرار گرفته اســت، افزود: این امر در 
جلوگیری از ســیاب، فرســایش خاک، حفظ 
خاک و تغذیه ســفره های زیرزمینی تاثیر گذار 

خواهد بود.
حجتی با اشــاره به پایین بودن بیان منفی در 
دشت های کوهدشت و پایین بودن سطح منابع 
آبــی، تصریح کرد: اجرای طرح های آبخیزداری 

موجب افزایش پوشش گیاهی می شود.

وی با اشــاره به اجرای طرح های انتقال آب به 
اراضی کشــاورزی از ســوی وزارت نیرو و جهاد 
کشاورزی، عنوان کرد: همچنین با توجه به اقلیم 
شهرســتان که اقلیمی معتدل بوده و با توجه به 
ظرفیت نیروی انسانی خوب، بحث ایجاد سایت 

های گلخانه ای تاثیر گذار هستند.

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
لزوم توسعه کشت های گلخانه ای در 
لرستان/ایجاد مجتمع های دامپروری

وزیــر جهــاد کشــاورزی، بر ضرورت توســعه 

کشت های گلخانه ای در اســتان لرستان تاکید 
کرد.

محمود حجتی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
وضعیت شهرستان کوهدشت از نظر بارندگی ها 
امســال مطلوب بوده است، اظهار داشت: امسال 
۶۰۰ میلــی متر بارندگی را در این شهرســتان 

داشته ایم.
وی با بیان اینکه متاســفانه از ظرفیت خدادادی 
مقدار این آب ها، تغذیه سفره های زیرزمینی و 
بهره وری از آب موجود در شهرســتان آن طور 
که باید استفاده نشــده است، عنوان کرد: طرح 
هایی در شهرســتان در دست اجرا است و یکی 

از طرح هایی که فوق العاده می تواند موثر باشد 
پروژه های آبخیزداری است.

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه با توجه به 
مصوبــات دولت، مجلــس و همچنین تاکیدات 
مقام معظــم رهبری، برای اجــرای پروژه های 
آبخیزداری، اعتباراتــی در اختیار وزارت جهاد 
کشاورزی قرار گرفته اســت، افزود: این امر در 
جلوگیــری از ســیاب، جلوگیــری از تخریب 
ســیاب ها، فرسایش خاک، حفظ خاک، تغذیه 
سفره های زیرزمینی و ... تاثیر گذار خواهد بود.

حجتی با اشــاره به پایین بودن بیان منفی در 
دشت های کوهدشت و پایین بودن سطح منابع 
آبــی، تصریح کرد: اجرای طرح های آبخیزداری 
موجب افزایش پوشش گیاهی می شود و این امر 
یکی از کارهایی بوده که در دســتور کار وزارت 

جهاد کشاورزی است.
وی با اشــاره به اجرای طرح های انتقال آب به 
اراضی کشــاورزی از ســوی وزارت نیرو و جهاد 
کشاورزی، عنوان کرد: همچنین با توجه به اقلیم 
شهرســتان که اقلیمی معتدل بوده و با توجه به 
ظرفیت نیروی انسانی خوب، بحث ایجاد سایت 

های گلخانه ای تاثیر گذار هستند.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه این اقدام 
که از سوی جهاد دانشگاهی در دستور کار قرار 
گرفته که هم می توانــد کار ترویجی و هم کار 
آموزشی باشد، ادامه داد: همچنین این طرح در 
تولید اشتغال و محصول در شهرستان نیز تاثیر 

گذار است.
حجتی با تاکید بر توسعه کشت های گلخانه ای 
در شهرستان کوهدشت، بیان داشت: همچنین 
بخش دامپروری با توجه به ظرفیت های مرتعی 
که وجود داشته همواره در شهرستان مورد توجه 
قرار داشته اســت و تامین علوفه، ایجاد مجتمع 
های دامپروری و ... در شهرستان در دستور کار 

خواهد بود.

کشت و صنعت نگین صنعت لرستان

و  بانــوان کارآفرینان  تــور صنعتــی 
مشاورین بانوان دســتگاه های اجرایی 
با همت شرکت شــهرک های صنعتی 

لرستان برگزار شد.
این  تور با حضــور پرویزپور مدیرکل 
امور بانوان، صفی خانی رئیس سازمان 
بختیار  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت 
رازانی مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی لرســتان و خانواده استانداری 
و جمعــی از اصحــاب  رســانه جهت 
بازدیــد از واحدهای صنعتی شــهرک 
صنعتی خرم آباد ۲، شــهرک تخصصی 
پتروشیمی لرستان و دومین نمایشگاه 
باختر  پتروشیمی  خودکفایی هلدینگ 

تشکیل گردید.
بختیــار رازانــی مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی لرســتان  اظهار 
داشــت: هــدف از برگــزاری این تور 
بازدیــد از واحدهای تولیدی مســتقر 
در شــهرکهای  صنعتی لرســتان  به 
جهت آشــنایی با فعالیت هــای بانوان 
در واحدهای صنعتی  و رفع مشکات 
بانوان شــاغل در واحدهــای تولیدی 

و همچنیــن آشــنایی 
بــا تولیــدات اســتان 

می باشد. 
در پایــان ایــن بازدید 
بختیار رازانی در نشست 
با مشــاور امور بانوان  و 
اظهار  رســانه  اصحاب 
داشت: لرستان از لحاظ 
صنعتی استانی صنعتی 
و  نمی شود  محســوب 

اما در حوزه کشاورزی دارای پتانسیل 
بیشتری ســت و نیز نباید از مهمترین 
ذخایــر معدنــی و ســنگهای تزیینی 
در لرســتان غافل شــد چــرا که در 
بخش صنایــع معدنی می تواند جایگاه 

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

می باشد . 
رازانی افزود: هــزار و۶۵۰ پروانه بهره 
برداری در کل استان صادر شده است و 
۴۰۰پروانه در شهرک های صنعتی واقع 
شده است. لرستان از لحاظ توپوگرافی 
در ناحیه ای کوهســتانی قــرار دارد و 
وسعت شــهرکهای صنعتی در آن نیز 
بســیار کم است اما با این وجود دارای 
22 شهرک صنعتی است که  ۶۵درصد 
واحدهای صنعتی استان فعال هستند.

استان  صنعتی  مدیرعامل شهرک های 
خاطر نشان کرد: در برنامه های توسعه 
قبل از انقاب دو برنامه هفت ســاله و 

ســه برنامه ۵ساله داشته ایم و لرستان 
ســهمی از برنامه های توسعه پیش از 

انقاب اسامی ایران نداشته است.
رازانی با اشاره به نمایشگاه قطعه سازی 
واقع در پتروشــیمی خــرم آباد تاکید 
کرد: هــدف اصلی ما در بخش صنعت 
هم راستا با رسالت دولت تدبیر و امید، 
حفظ وضع موجــود و غفلت نکردن از 
تولید در این بحبوحه تحریم و فشــار 
مشکات اقتصادی ست که بدون شک 
تجلی خودکفایی ســت و از برون رفت 

ارز جلوگیری خواهد کرد.
وی در پایان با اشــاره به مصوبه ناحیه  
صنعتی در بیرانشــهر و آغــاز فرآیند 
اجرایی و کلنگ احداث ناحیه صنعتی 
در شهرســتان رومشــکان وشــهرک 
صنعتــی  نورآبــاد، گفت: بــا برنامه 
ریزی های انجام شــده در استان این 
کلیدی  پروژه هــای  بعنــوان  پروژه ها 
استان می باشــند و تمام تاش برای 
راه انــدازی ایــن شــهرک ها و نواحی 
صنعتــی برای اســتقرار واحد صنعتی 
انجام می پذیرد . این مســاله نشــان 
فشار  علی رغم  می دهد 
تنگناهای  و  تحریم هــا 
اقتصــادی، تمایل برای 
ســرمایه گذاری در این 

استان وجود دارد.
وی بیان  کرد: واگذاری 
اســتقرار  برای  زمیــن 
در  صنعتی  واحدهــای 
استان نســبت به سال 
قبل دو برابر شده است.

بازدید مدیر کل امور بانوان استانداری لرستان و اصحاب رسانه
 از شهرک های صنعتی و تخصصی خرم آباد 

مجتمع تجاری تفریحی

 بعثت مال

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

پارکینگ است.

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

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

 پارکینگ اختصاصی برای مشتریان

خرید عیدانه       
تفریح شاد و نشاط خانواده رو با 

بعثت مال 
تجربه کنید

تجربه لحظاتی به یادماندنی در محیطی لوکس

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


