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لرستان

بیشتر بخوانید

مدیرعامل شرکت گاز لرستان: 

انجام عملیات 
انشعاب گیری از خطوط 

گازدار انتقال سراسری

کشت و صنعت
 قطب گردشگری ایران

بها ندادن به بخش 
خصوصی سبب عدم 

پیشرفت کشور
 شده است

معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
لرستان :

پروژه های عمرانی لرستان 
بر اساس پژوهش تعریف 

خواهد شد

نماینده ولی فقیه در لرستان:
سهم لرستان 

در تصمیمات آبی لحاظ شود
تکمیل  گفت:  لرستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
سدهای نیمه تمام این استان راهکار مقابله 
با کم آبی است که این مشکل با برنامه بلند مدت دولت 
لرستان:  جم  جام  گزارش  به  می شود.  برطرف  سیزدهم 
شاهرخی  احمدرضا  سید  والمسلمین  حجت االسالم 
سرنوشت  با  اقلیم   ۲ دارای  خوزستان  و  لرستان  افزود: 
خوزستان  درخصوص  که  تصمیمی  هر  هستند  مشترک 
وی  شود.  لحاظ  هم  استان  این  برای  باید  شود  گرفته 
ادامه داد:  آب یک مساله ملی و دشمن با عملیات روانی 
را در مقابل نظام قرار  این است مردم  ادراکی به دنبال  و 

دهد و جامعه را دچار التهاب کند.
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شهردار خرم آباد خبر داد: 3 پارک محله ای  با هزینه ای بالغ بر 45 میلیارد ریال به بهره برداری رسید

افتتاح 3 پارک محله ای در خرم آباد
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نماینده ولی فقیه در لرستان :
تصمیمات  در  لرستان  سهم 

آبی لحاظ شود

تکمیل  گفت:  لرستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
سدهای نیمه تمام این استان راهکار مقابله با 
کم آبی است که این مشکل با برنامه بلند مدت 

برطرف می شود.
به گزارش جام جم لرستان: حجت االسالم سید 
خوزستان  و  لرستان  افزود:  شاهرخی  احمدرضا 
دارای ۲ اقلیم با سرنوشت مشترک هستند هر 
شود  گرفته  خوزستان  درخصوص  که  تصمیمی 

باید برای این استان هم لحاظ شود.
دشمن  و  ملی  مساله  یک  آب  داد:   ادامه  وی 
است  این  دنبال  به  ادراکی  و  روانی  عملیات  با 
مردم را در مقابل نظام قرار دهد و جامعه را دچار 

التهاب کند.
آب  کرد:  موضوع  حجت االسالم شاهرخی بیان 
یک امر چندوجهی است که چندین میلیون نفر 
آن مواجه هستند و پیشینه  کمبود  با  در سال 
تاریخی ایران در خصوص تصمیم گیری مسایل 

آب، کم آبی را تشدید کرده است.
 وی افزود: سو مدیریت در نقاط خشک کشور و 
آبی شده و نباید  آب بر موجب کم  ایجاد صنایع 
آمده  کار  سر  بر  تازگی  به  که  سیزدهم  دولت  از 
است انتظار داشت سوء مدیریت را برطرف کند 
وضعیت  از  می توان  مدت  بلند  برنامه  با  چراکه 
ج شد. امام جمعه خرم آباد عنوان کرد:  فعلی خار
باید  حقابه  مطالبه  در  دقت  و  هوشیاری  ضمن 
کشاورزی  آبی  زمین های  متوسط  رساندن  برای 

لرستان به میانگین کشوری عمل کرد.
از وظایف نماینده ولی فقیه در  افزود: یکی   وی 
استان تذکر به مسئوالن است که صدها بار در 
شده  داده  الزم  تذکرات  آب  تخصیص  خصوص 
است و عالوه بر این مطالبه گری مبتنی بر منطق 
را از سوی خبرنگاران ، اصحاب رسانه، نخبگان و 

دانشگاهیان شاهد بوده ایم.
 وی بیان کرد: در تماس با دفتر رییس جمهوری، 
شده  خواسته  و  اعالم  لرستان  کم آبی  مراتب 
در  تا  گیرد  قرار  دیگر  استان  چهار  کنار  در  است 

برنامه ریزی ها، لحاظ شود.

ضرورت تجمیع صنوف 
فرهنگی در قالب گذر فرهنگ 

و هنر

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد 
صنوف  تجمیع  گفت:  لرستان  استان  اسالمی 
فرهنگی در قالب گذر فرهنگ و هنر یک ضرورت 

است.
به گزارش جام جم لرستان: رضا نیازی تصریح کرد: 
فرهنگی  صنوف  تجمیع  دنبال  به  کل  اداره  این 
است، اما این مهم به نگاه مدیریتی کالن و عزم 
جدی در حوزه مدیران شهری و استانی نیاز دارد.

متاسفانه  گذشته  دهه  طول  در  داد:  ادامه  وی 
است  بوده  رنگ  پر  خیلی  سازی  کتاب   موضوع 
دانشجویان  از  دانشگاه ها  بسیاری  انتظارات  و 
تحقیقات  از  بسیاری  شده  موجب  استادان  و 
قالب  در  الزم  بررسی های  بدون  گرفته  صورت 
کتاب ارائه شوند.نیازی بیان کرد: در این خصوص 
در  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  است  الزم 
ارشاد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  با  تعامل 

ساختار نظارتی ویژه ای را ایجاد کنند .
فرهنگی  صنوف  تجمیع  دنبال  به  کل  اداره  این 
است، اما این مهم به نگاه مدیریتی کالن و عزم 
جدی در حوزه مدیران شهری و استانی نیاز دارد.

و  فرهنگ  کل  اداره  رسانه  و  فرهنگی  معاون 
ارشاد اسالمی استان لرستان در بخش دیگری از 
صحبت هایش به ظرفیت های استان و در حوزه 
نشر اشاره کرد و گفت: در استان لرستان بالغ بر 
این  از  که  انتشارات صادر شده است  ۵۰ مجوز 
حدود ۲۰  مختلف  دالیل  به  بنا  متأسفانه  تعداد 

انتشارات در حال فعالیت جدی هستند.

مدیرعامل شهرک های صنعتی لرستان خبر داد : تولید ساالنه 3 هزار تن عسل در لرستان
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی لرسـتان گفـت: سـاالنه 3 هـزار 

تـن عسـل سـاالنه در ایـن اسـتان تولیـد می شـود.
بـه گـزارش جـام جـم لرسـتان: بختیـار رازانـی اظهـار کـرد: هـر چنـد میـزان 
عسـل تولید شـده در لرسـتان نسـبت به اسـتان های دیگر کمتر اسـت 

امـا بـه دلیـل تنـوع گیاهـی، کیفیـت مرغوبـی دارد.

کشـاورزی  حـوزه  مناسـب  ظرفیـت   یـک  عسـل  خوشـه  داد:  ادامـه  وی 
اسـتان و از کسـب و کارهای مورد حمایت شـرکت شـهرک های صنعتی 
اسـت.  رازانـی اظهـار کرد: مهمترین مشـکل این محصـول، در خصوص 
بسـته بنـدی اسـت چراکـه تاکنـون هیـچ اقدامـی در ایـن راسـتا صـورت 
فـروش  از  تـا  اسـت  ضـروری  بسـیار  عسـل  ظـروف  طراحـی  کـه  نگرفتـه 

عسـل لرسـتان بـه صـورت دبـه ای جلوگیـری شـود.
شـرکت  حمایتـی  برنامه هـای  راسـتای  در  عسـل  ایده شـو  گفـت:  وی   
حوزه هـای  در  ایـده   ۲۰ از  بیـش  و  برگـزار  لرسـتان  صنعتـی  شـهرک های 
سـمت  بـه  نهایـت  در  و  معرفـی  برتـر  ایـده  پنـج  کـه  شـد  ارائـه  مختلـف 

شـدند. داده  سـوق  بـازار  بـه  عرضـه  و  تجاری سـازی 
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شــهردار خرم آباد گفت: ســه پارک محله ای  
بوســتان  و  ســالمت  مدافعــان  یــاس،  

نسترن به بهره برداری و افتتاح رسیدند.
ســعید فتوحی افــزود: پــارک یاس با ســطح 
یک هکتــار در کنــار کــوره آجرپــزی» تنهــا اثر 
«، مدافعــان  صنعتــی ثبــت شــده در کشــور
سالمت و بوســتان نســترن در مجموع ۱.۷ 
می باشند که با هزینه ای بالغ بر ۴۵ میلیارد 

ریال به بهره برداری رسیدند.
وی ادامــه داد: درصــدد هســتیم تــا قبــل از 
، پارک صخــره ای قاضی آباد، پارک  عید نوروز
محلــه پارســیلون و اســد آبــادی نیــز بــرای 

اســتفاده همشــهریان بــه افتتــاح و بهــره 
برداری برسند.

فتوحــی اظهــار کــرد: ســرانه فضــای ســبز 
ایــن در  ۱۴۷اســت و  در شــهر خرم آبــاد  
حالــی اســت کــه  ۹3 هکتــار نســبت بــه حد 

استاندارد کمتر است.
وی ادامه داد: وســعت شهرستان خرم آباد 
بــر اســاس ضوابــط اداره راه و شهرســازی، 
چهــار هــزار و 3۰۰ هکتــار اســت و معــادل با 
آن بایــد  3۴۰ هکتــار فضای ســبز باشــد. که  
کــه در حــال حاضــر ۱۴۷ هکتــار فضای ســبز 

داریم.

شــهردار خرم آباد گفت: چنانچه ســاالنه ۱۸ 
هکتار فضای ســبز در شــهر خرم آبــاد ایجاد 
شــود تنهــا می توان ســرانه ایــن فضــا را نیم 
مترمربــع افزایــش داد. بنابرایــن همراهی و 
همــکاری همــه مســئوالن مربوطــه در این 

زمینه ضروری است.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر خرم آبــاد نیز 
گفت: ایجاد پارک در محله های محروم یک 
ضرورت اســت کــه در اولویــت شــهرداری و 

شورا قرار دارد.
رضا بیرانوند با بیان این که راه و شهرســازی 
مقصــر اصلــی ایجــاد محله هــای حاشــیه 

نشــینی مانند پاپی خالدار و پشــته جزایری 
در مرکــز لرســتان اســت افــزود: مناطــق 
حاشــیه ای ماننــد فلک الدیــن و ماســور 
شــهر  بــه  پاییــن  ســبز  فضــای  ســرانه  بــا 
خرم آبــاد پیوســته انــد کــه بایــد در راســتای 
ارائــه خدمــات شــهری بــه اهالی آنهــا تالش 

مضاعفی صورت گیرد.
گــره  بازشــدن  بــرای  کــرد:  تصریــح  وی 
ترافیکــی خرم آبــاد 3 تقاطــع غیــر همســطح 
در بلــوار شــریعتی، مســکن مهــر و شــهرک 
پارسیلون به زودی توسط قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیــا )ص( زودی کلنــگ زنــی خواهد 

شــد.نماینده مــردم خرم آبــاد و چگنــی در 
مجلس شورای اســالمی در مراســم افتتاح 
ســه بوســتان یــاس، نســترن و مدافعــان 
ســالمت در شــهر خرم آبــاد، گفــت: برخــی  
مناطق این شــهر محرومیت های بســیاری 
دارند و در خصــوص توزیع خدمات شــهری 

محروم هستند.
مهرداد ویسکرمی با اشاره وجود ۱۲ منطقه 
حاشــیه نشــین در خرم آبــاد، افــزود:  انتظــار 
مــی رود شــهردار و شــورای اســالمی شــهر 
خرم آبــاد بــا توجــه بیشــتر بــه ایــن مناطــق، 

برای خدمت به اهالی آنها تالش کنند.

وی تصریــح کــرد: شــهرداری خرم آبــاد مانند 
شــهرهای دیگر کشــور از محل کارخانجات 
و ســایر پروژه هــای مهــم درآمدزایــی نــدارد 
بنابرایــن بایــد بــا کمــک گرفتــن از بخــش 
و  رفــع معضــالت  بــه  خصوصــی، نســبت 

مشکالت این شهر اقدام کرد.
نماینده مردم خرم آبــاد و چگنی در مجلس 
شــورای اســالمی گفــت: عمــوم مردم شــهر 
" شــهر ما خانه ما" را  خرم آباد نیز باید شــعار
در اولویــت خود قــرار دهنــد و در حفاظت از 
تجهیــزات و پارک هــای ایجــاد شــده توســط 

شهرداری کوتاهی نکنند.

افتتاح 3 پارک محله ای در خرم آباد

مدیــر عامل شــرکت بــرق لرســتان گفــت: حفــظ محیط زیســت از 
وظایف همگانی آحاد جامعه است.

به گــزارش جام جــم لرســتان: فریــدون خودنیا افــزود: بــا توجه به 
گزارشــات ارســالی مبنی بر برق گرفتگــی پرنده لک لک ســفید که 
النــه خــود را بــه شــکلی حیــرت آور بــر روی تیرهــای برق می ســازند 
مکاتباتی بــا محیط زیســت شهرســتان بروجــرد انجام گرفــت و از 

صحت ماجرا پس از بازدید از محل اطمینان حاصل شد.
وی ادامه داد: پس از این بازدید ها مشخص شد در منطقه ای به 
طول ۲ هزار متر که محل زیستگاه این پرنده می باشد، متاسفانه 
این پرندگان به ویژه در زمان بارندگی دچــار برق گرفتگی خواهند 

شد.
ایــن  رفــع  جهــت  گفــت:  لرســتان  بــرق  شــرکت  مدیرعامــل   
مشــکل موضوع به معاونــت فنــی و مهندســی واگــذار گردید که 
خوشــبختانه با اقدامــات به موقــع  و با اعتبــار ۲۰۰ میلیــون تومان 

این مشکل رفع شد.
 حیدری زاد معاونت فنی و مهندســی شــرکت توزیع برق لرستان 
اظهار کرد: با توجه به مکاتبات انجام شــده با اداره محیط زیســت 
شهرســتان بروجــرد و مشــخص شــدن این کــه پرنــده لــک لــک 
ســفید از گونه های نادر می باشــد عزم ما برای رفع این مشکل دو 

چندان گردید.

 

شــریفی پــور مدیــر دفتــر تحقیقــات بــا اشــاره بــه این کــه جهــت 
رفع ایــن مشــکل بایــد تغییراتی در شــبکه ایجــاد می شــد، افزود: 
بنابراین همکاری با تغییر شبکه فشــار متوسط از حالت افقی به 
صورت مقرره های سیلیکونی آویز و دیگر اقدامات عالوه بر حفظ 
پایــداری و قابلیت اطمینان شــبکه برق خوشــبختانه مشــکالت 

ناشی از تلفات پرنده لک لک سفید به صورت کامل مرتفع شد.

مدیرعامل شــرکت گاز لرســتان گفت: در راســتای ایجــاد توازن 
در ضریب نفوذ گازرســانی در روســتاهای واجد شــرایط اســتان 
 ، و با عنایت بــه نیاز مــردم دهســتان پاعلم شهرســتان پلدختر
روســتاهای اطــراف و صنایــع منطقــه بــا پیگیری هــای متعــدد ، 
مجوز هیات مدیره شــرکت ملــی گاز ایــران جهت برداشــت گاز 

طبیعی از خط صادراتی ۵۶ اینچ ششم سراسری دریافت شد.
به گزارش جام جم  لرســتان: کرم گودرزی افــزود: این اقدام، گام 

بســیار مهمــی  در راســتای تســریع در گازرســانی به روســتاهای 
محور پا علم و صنایع آن است.

 وی ادامــه داد: عملیات انشــعاب گیری از خطــوط گازدار انتقال 
سراســری، از عملیات های پر ریســک محســوب می شــود که با 
هماهنگــی و همــکاری تمامــی عناصر اجرایــی بصــورت کامل و 

بدون حادثه انجام شد.
 گــودرزی تصریــح کــرد: ایجاد زیــر ســاخت و آماده ســازی بســتر 
گازرســانی بــرای صنایــع و واحدهــای تولیــدی را یکــی از اهــداف 
اساســی و راهبــردی شــرکت گاز اســتان لرســتان در راســتای 
تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری در جهــت توجــه ویــژه به 

بحث تولید و صنایع است.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه درخواســت های دیگــر صنایــع و 
همچنیــن ایجــاد زیرســاخت های گازرســانی بــرای شــهرک های 
صنعتی، این شــرکت اقــدام به اخــذ انشــعاب و برداشــت گاز از 
خطــوط انتقــال سراســری جهــت کارخانه ســیمان ســفید ازنا و 

شهرک صنعتی شماره ۲ شهرستان دورود کرد.
وی بیــان کــرد: ایــن اقــدام،  گام مهمــی در راســتای تســهیل در 
تولیــد و ایجــاد زیرســاخت گاز بعنــوان انــرژی پایــدار صنایــع و 
حرکــت در راســتای تحقــق شــعار اقتصــاد مقاومتــی و جهــش 

تولید است.

معــاون هماهنگــی امور عمرانــی اســتانداری لرســتان گفت: 
پروژه هــای عمرانــی لرســتان بــر اســاس پژوهــش و مطالعه 
علمــی تعریــف خواهد شــد و در ایــن راســتا دانشــگاه نقش 

مهمی دارد.
به گــزارش جــام جــم لرســتان: احمدرضــا دالونــد بر ضــرورت 

انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای تاکید کرد.
وی ادامــه داد: متأســفانه لرســتان بــه دالیــل متفــاوت مهــر 
محرومیت را بر پیشانی خود دارد و اکنون پروژه های عمرانی 
در اســتان تعریف شــده که پایــه و بنیــان تحقیقاتــی و علمی 

پشت آن نبوده است.
دالونــد تصریــح کــرد: انجــام تحقیقــات پایــه ای و علمــی یــک 
نیاز اساســی اســت و تمام پروژه هایی که از ایــن پس تعریف 
می شــود براســاس پژوهش هــا خواهد بــود و در این مســیر 

دانشگاه می تواند یک نقش اساسی و مهم داشته باشد.
وی ادامه داد: منشا توسعه یافتگی جوامع بر اساس دانش 

بوده و دانشگاه پایه اصلی تحوالت در جامعه است.

دالوند عنوان کرد: دانشگاه باید در بحث تولید علم پیشگام 
باشــد و اگر می خواهیم دانشــگاه در شــاخص پیشــرو باشد 

باید ارتباط با جامعه و مدیران ارشد نزدیکتر کند.

معاون استاندار لرســتان اظهار کرد: آموزش و تربیت نیروی 
اســالمی کارآمــد متخصــص و متعهــد نیــاز امــروز جامعــه 
مدیریتــی و اداری اســت و  تولیــد علــم در دانشــگاه بایــد 
متناســب بــا نیــاز جامعــه باشــد و در ایــن راســتا بایــد ارتباط 

عمیقی را با جامعه برقرار کنیم.
وی بــه ضــرورت آمــوزش و تربیــت نیــروی انســانی کارآمــد 
و متخصــص و متعهــد اشــاره کــرد و گفــت: ایــن مســئله از 
موضوعات اساســی و مهمی بوده که جامعــه اداری ما با این 

چالش مواجه است،
 مدیران و کارشناسان در سیستم های اداری از لحاظ علمی و 
فناوری های نوین به روز نیستند و دانشگاه می تواند در این 

زمینه کمک وافری کند.
دالوند با تاکید بر این که دانشگاه می تواند در حوزه کارآفرینی 
و اشــتغال تاثیرگذار باشــد گفت: ترســیم نقشــه راه و جهت 
دهــی بــه سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی از وظایــف 

دانشگاه ها است.

رئیــس پلیس راه لرســتان گفــت: نیروهــای ایــن مجموعــه در عوارضــی آزادراه 
تازه بهره برداری شــده خرم آباد - بروجرد مستقر شــده اند و تردد اتوبوس های 

مسافربری در این مسیر برقرار شده است.
به گــزارش جــام جــم لرســتان: مصطفــی دالونــد تصریــح کــرد: در زمــان افتتاح 
آزادراه خرم آبــاد - بروجــرد بدلیل نبود زیرســاخت بــرای اســتقرار پلیس و ثبت 

ساعت، تردد اتوبوس های مسافربری در این مسیر ممنوع بود.
وی ادامــه داد: در حال حاضــر با ایجاد مــکان اســتقرار پلیس راه، تــردد ناوگان 

عمومی مسافربری بالمانع است.

مدیر عامل شرکت برق لرستان :

یست  یک وظیفه همگانی است یست  یک وظیفه همگانی استتوسعه فرهنگ حفاظت از محیط ز توسعه فرهنگ حفاظت از محیط ز
مدیرعامل شرکت گاز لرستان: 

انجام عملیات انشعاب گیری  از خطوط گازدار انتقال سراسریانجام عملیات انشعاب گیری  از خطوط گازدار انتقال سراسری

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان :

یف خواهد شد یف خواهد شدپروژه های عمرانی لرستان بر اساس پژوهش تعر پروژه های عمرانی لرستان بر اساس پژوهش تعر
برقراری تردد اتوبوس های مسافربریبرقراری تردد اتوبوس های مسافربری
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فجـر  صفـا  صنعـت  و  کشـت  مجتمـع 
مجتمع هـای  بزرگ تریـن  از  یکـی  لرسـتان 
و  ایـران  گردشـگری  و  تحقیقاتـی  تولیـدی، 
دانـش  رویکـردی  بـا  کـه  اسـت  خاورمیانـه 
دسـت  آخریـن  از  گیـری  بهـره  بـا  و  بنیـان 
تـا  دارد  تـالش  دنیـا  روز  علمـی  آوردهـای 
مختلـف  زمینه هـای  در  را  نوینـی  افق هـای 

نمایـد. تجربـه  دامـداری  و  کشـاورزی 
ایـن مجتمـع ضمـن تولیـد بـا کیفیـت ترین 
محصـوالت کشـاورزی و دامـی، بـا اسـتفاده 
روزتریـن  بـه  و  روش هـا  تریـن  مـدرن  از 
اقصـی  از  گردشـگر  جـذب  بـا  امکانـات 
تاریخـی  طبیعـی،  جاذبه هـای  جهـان  نقـاط 
نمایـش  بـه  را  بـوم  و  مـرز  ایـن  فرهنگـی  و 
بگـذارد بـه طـوری کـه سـرمایه گذاری عظیـم 
در  فـارم«  »صفـا  مجموعـه  در  شـده  انجـام 
قطـب  بـه  را  مجتمـع  ایـن  نزدیـک  آینـده 

کـرد. خواهـد  تبدیـل  ایـران  گردشـگری 
صنعـت  و  کشـت  مجتمـع  مدیرعامـل 
تاسـیس  اهـداف  بـه  لرسـتان  صفـا  فجـر 
ایـن مجتمـع اشـاره و ادامـه داد: اسـتفاده 
بهینه از منابع خدادادی لرسـتان و منطقه 
زاگـرس بـا چشـم انداز حفاظـت و صیانت از 
افزایـش  زیسـت،  محیـط  و  طبیعـی  منابـع 
بـا  لرسـتان  کشـاورزی  و  دامـی  تولیـدات 
رویکـرد صـادرات رقابـت پذیـر در بازارهـای 
و  تحقیـق  بخـش  ارتقـاء  مـرزی،  بـرون  
توسـعه بـا افزایش نقـش و ارتباط دانش و 

اسـت. اهـداف  ایـن  از  بخشـی  صنعـت 
محمـد مهـدی عـرب نـژاد افـزود: همچنیـن 
نیـروی  تربیـت   ، پایـدار اشـتغال  افزایـش 
ماهـر و متخصـص، افزایـش رونـق صنعـت 
گردشـگری، بومی سـازی تکنولوژی هـای روز 
دنیـا، ارتقـای سـطح زندگـی جامعـه محلـی با 
گسـترش صنعـت گردشـگری ) بـوم گـردی، 
صنایـع  ورزشـی،  توریسـم  گـردی،  طبیعـت 
دسـتی و ...( از جملـه اهـداف تاسـیس این 

مجتمـع هسـتند.
کـرد: ایـن مجموعـه بـزرگ  نـژاد بیـان  عـرب 
پژوهش هـای  انجـام  بـا  امـروز  مـدرن،  و 

علمـی و بهـره گیـری از مشـاوران اول دنیـا، 
بخش هـای  در  را  متعـددی  پروژه هـای 
مختلف کشـاورزی، دامپروری و گردشـگری 
بـا  بـازار  رصـد  و  فنـاوری  تحلیـل  بـر  مبتنـی 
رویکـرد بین المللـی طراحـی و اجـراء نمـوده 
دقیـق،  ریـزی  برنامـه  بـا  اسـت  امیـدوار  و 
تحقـق  در  مسـئوالن  و  مـردم  حمایـت 
آرمـان کشـاورزی و دامـداری دانش بنیـان و 

نمایـد. تـالش  کشـور  در  پذیـر  رقابـت 
حفـظ  ضمـن  کـه  ایـن  بیـان  بـا  نـژاد  عـرب 
زیسـت،  محیـط  و  طبیعـی  منابـع  بهبـود  و 
هـم  را  کارمنـدان  و  شـهروندان  حقـوق 
رعایـت کنیـم، اظهـار کـرد: بـا ارائـه مشـاوره 
حوزه هـای  در  فعـال  واحدهـای  سـایر  و 
مصمـم  و  متعهـد  کشـاورزی،  و  دامـداری 
افزایـش  در  خـود  وظیفـه  بـه  هسـتیم، 
بومی سـازی  و  کشـور  اشـتغال  و  تولیـد 
میهـن  درون  در  دنیـا  روز  تکنولوژی هـای 

نماییـم. کمـک  عزیزمـان 
تـا  ایـم  آمـاده  مـا  کـرد:  اظهـار  عرب نـژاد 
ضمـن تولیـد بـا کیفیـت تریـن محصـوالت 
مـدرن  از  اسـتفاده  بـا  دامـی،  و  کشـاورزی 
امکانـات  روزتریـن  بـه  و  روش هـا  تریـن 
جهـان  نقـاط  اقصـی  از  گردشـگر  جـذب  بـا 
جاذبه هـای طبیعـی، تاریخـی و فرهنگی این 
مـرز و بـوم را بـه نمایـش بگذاریـم بـه طـوری 
در  شـده  انجـام  عظیـم  سـرمایه گذاری  کـه 
نزدیـک  آینـده  در  فـارم"  "صفـا  مجموعـه 
ایـن مجتمـع را بـه قطـب گردشـگری ایـران 

کـرد. خواهـد  تبدیـل 
و  کـرد  اشـاره  صفـا  فجـر  پروژه هـای  بـه  وی 
گفـت: مجموعـه بزرگ و مـدرن گلخانه های 
اصـالح  تحقیقاتـی  پـروژه  هیدروپونیـک، 
و  دارویـی  گیاهـان  گنجینـه  دام،  نـژاد 
تولیـد  و  عسـل  زنبـور  نـژاد  اصـالح  زینتـی، 
و  فـروش  تولیـد،  مرتبـط،  محصـوالت 
محصـوالت  تریـن  کیفیـت  بـا  صـادرات 
گلخانـه ای )گوجـه و فلفل(، تولید و فروش 
ماننـد  آفـات  بـا  بیولوژیـک  مبـارزه  عوامـل 
شـکارگر  سـن های  سـایر  و  ماکرولوفـوس 

پـروژه  آنهـا،  نیـاز  مـورد  غذایـی  مکمـل  و 
 ، اصـالح بـذر و نهـال انـواع درختـان و مثمـر
 ، انجیـر  ، انـار شـامل  میـوه  بـاغ  هکتـار   ۵۰۰
، شـلیل و غیـره، کارخانـه تولیـد  هلـو، انگـور
و  تفریحـی  اقامتـی  مجتمـع  و  دام  خـوراک 

بـرد. نـام  می تـوان  را  گردشـگری 
نـژاد  اصـالح  و  پـرورش  زنجیـره  بـه  وی 
شـرکت  گفـت:  و  پرداخـت  گوسـفند 
ح  طـر اهـداف  تحقـق  راسـتای  در  فجرصفـا 
ملـی پـرورش و اصـالح نـژاد گوسـفند و نیـاز 
مبـرم کشـور بـه دام هـای مولـد پـر بـازده و 
شـده  تعییـن  پیـش  از  برنامـه  همچنیـن 
ح اصـالح نـژاد گوسـفند  اقـدام بـه اجـرای طـر

اسـت. نمـوده 
تحقیـق  واحـد  امـروز  کـرد:  تصریـح  وی 
بـا  اسـت  توانسـته  فـارم  صفـا  توسـعه  و 
اسـتفاده از تکنیک هـای روز دنیـا و بـا بهـره 
و  داخلـی  متخصصـان  مشـاوره  از  گیـری 
مشـاوران خارجـی بـا ترکیـب نـژاد رومانـوف 
و  ترکیبـی  نـژاد  یـک   ) لـری   ( بومـی  نـژاد  و 
 ۱۰ نهایـی  گلـه  انـدازه  بـا  را  پربـازده  تثبیتـی 
هـزار راس دام مولـد و خصوصیات تولیدی 

نمایـد. پایه گـذاری 
نـژاد  خصوصیـات  بـه  اشـاره  بـا  نـژاد  عـرب 
دو  )میانگیـن  قلـوزا  چنـد  گفـت:  ترکیبـی، 
شـیرگیری  از  حداقـل  و  زایـش  هـر  در  بـره 
بـرای  کافـی  بـره در سـال( تولیـد شـیر   ۵/۲
وزن  میانگیـن  بـا  میش هـا  بره هـا،  تغذیـه 
بـا  قوچ هـا  و  کیلوگـرم   ۶۰ حـدود  و  بلـوغ 
میانگیـن وزن حدود ۸۰ کیلوگرم، نداشـتن 
دنبـه و پاییـن بـودن چربـی الشـه )کاهـش 
حدود ۵۰ درصدی چربی الشـه در مقایسـه 
درصـد  بـودن  باالتـر  بومـی(،  نژادهـای  بـا 
الشـه  بـه  نسـبت  الشـه  لخـم  گوشـت 
نژادهـای بومـی، تولیـد مثـل غیـر فصلـی و 
سـال،  در  بـار  یـک  از  بیـش  آبسـتنی  تـوان 
آبسـتن شـدن  تـوان  بلـوغ و  کاهـش سـن 
ماهگـی،  هشـت  حـدود  در  مـاده  بره هـای 
پشـم ظریـف در مقایسـه بـا نژادهـای بومـی 
بخشـی از خصوصیـات نـژاد ترکیبـی اسـت.

طـول  در  بـاال  زایـش  تعـداد  افـزود:  وی 
 ۵ بـا  مقایسـه  در  بـره   ۱۲ تـا   ۱۰ )تولیـد  عمـر 
مـادری  خصوصیـات  بومـی(  نـژاد  بـره   ۶ تـا 
و  اسـپرم  تولیـد  تـوان  بـاال،  مـادری  مهـر  و 
بـودن  ناچیـز  قوچ هـا،  بـاالی  گیـری  جفـت 
درصـد قصـری در میش هـا، بهبـود ضریـب 
تبدیـل غذایـی بـا توجـه بـه کاهـش معنـی 
غذایـی  تبدیـل  ضریـب  و  الشـه  چربـی  دار 
گوشـت در مقایسـه بـا چربـی از جمله دیگر 
خصوصیـات نـژاد ترکیبـی زنجیـره پـرورش و 

اسـت. گوسـفند  نـژاد  اصـالح 
از  نـژادی  اصـالح  گلـه  ایـن  کـرد:  بیـان  وی 
راس  هـزار  پنـج   ( موجـود  دام  تعـداد  نظـر 
(، تعـداد نسـل های  مادینـه در حـال حاضـر
جلـو رفتـه، جایگاه هـا و تجهیـزات، سـامانه 
اطالعـات،  ثبـت  و  گیـری  رکـورد  و  پرورشـی 
امکانـات قرنطینـه ای و موازیـن بهداشـتی، 
مـورد  و  پشـتیبانی  فنـی  و  علمـی  سـامانه 
اسـتفاده بـه عنـوان اولیـن گلـه از نـوع خـود 

می باشـد. ح  مطـر کشـور  در 
مدیرعامـل مجتمـع کشـت و صنعـت فجـر 
صفـا لرسـتان بـا بیـان ایـن کـه  ایـن گلـه بـا 
گله هـای  مـازاد   میش هـای  از  اسـتفاده 
اصـالح نـژادی بـا ظرفیـت ۲۰ هـزار راس مولد 
هـدف  شـد:  آور  یـاد  گردیـد،  خواهـد  ایجـاد 
بره هـای  تولیـد  گلـه،  ایـن  نـژادی  اصـالح 
گوشـتی دارای رشـد سـریع 3۵۰ تـا ۴۰۰ گـرم 
الشـه  کیفیـت  بـا  پـروار  دوره  در  روز  در 
خوشـمزه  و  سـالم  گوشـت  بـا  مناسـب، 
بـا  کننـدگان  مصـرف  ذائقـه  بـا  متناسـب 
نـژاد  ژنتیکـی  توانمندی هـای  از  اسـتفاده 
جدیـد و نـژاد قوچ هـای مورد اسـتفاده طبق 
شـده  تعییـن  نـژادی  اصـالح  برنامه هـای 

می باشـد.
نگهـداری  شـرایط  گفـت:  نـژاد  عـرب 
سـایر  و  سـالم  تغذیـه  نظـر  از  گوسـفندان 
رسـاندن  حداقـل  بـه  و  بهداشـتی  نـکات 
اسـت  شـده  باعـث  حیوانـات  اسـترس 
گوشـت تولیـد شـده در مجتمـع فجـر صفـا 
مطبـوع  و  مطمئـن  سـالم،  بسـیار  گوشـتی 

. شـد با
مجتمـع  داری  زنبـور  پروژه هـای  بـه  وی 
اشـاره کـرد و گفـت: یکـی دیگـر از حوزه هـای 
و  صنعـت  و  کشـت  شـرکت  فعالیـت 
گردشـگری فجـر صفـا، زنبـورداری بـا رویکـرد 
فرآینـد  ایـن  اسـت،  پژوهشـی  و  علمـی 
و  عسـل  امـروز  کـه  اسـت  شـده  باعـث 
سـایر تولیـدات مربـوط بـه زنبـور عسـل در 
مجتمـع فجـر صفا با باالتریـن کیفیت روانه 

شـود بـازار 
و  صنعـت  و  کشـت  مجتمـع  عامـل  مدیـر 
زنبورسـتان  واحـد  صفـا،  فجـر  گردشـگری 
سـاالنه  تولیـد  کلنـی،  هـزار  یـک  ظرفیـت  بـا 
۱۰ تـن عسـل طبیعـی گـون، تولیـد یـک تـن 
ژل  کیلوگـرم   ۱۰۰ تولیـد  سـال،  در  گل  گـرده 
گـرم زهـر  کیلـو  رویـال در سـال، تولیـد یـک 
زنبـور عسـل در سـال، تولیـد یـک تـن مـوم 
زنبور عسـل درسـال و اسـتفاده از روش ها 
جملـه  از  دنیـا  روز  علمـی  فرایندهـای  و 
ایـن  زنبـورداری  بخـش  پروژه هـای  اهـداف 

برشـمرد. مجتمـع 
حوزه هـای  از  یکـی  افـزود:  نـژاد  عـرب 
فعالیتـی شـرکت فجـر صفـا لرسـتان را ارائـه 
خدمات آموزشـی و مشـاوره به کشـاورزان، 
دامـداران و سـایر فعـاالن ایـن حـوزه اسـت 
و کارشناسـان و متخصصـان فجـر صفـا بـا 
از  روز دنیـا و اسـتفاده  بومی سـازی دانـش 
ارائـه  آمـاده  علمـی  یافته هـای  جدیدتریـن 
سراسـر  در  ای  مشـاوره  خدمـات  هرگونـه 

می باشـند. کشـور 
همـکاری  بـا  صفـا  فجـر  مزرعـه  افـزود:  وی   
در  هلنـد  کشـور  از  دنیـا  برتـر  مشـاوران 
دنیـا  روز  دانـش  دامـی،  محصـوالت  زمینـه 
در حـوزه دام سـبک و سـنگین گاو شـیری 
را بومی سـازی و درونـی کـرده و ایـن آمادگـی 
و  ای  مشـاوره  دوره هـای  طـی  کـه  دارد  را 
ایـن  فعـاالن  و  دامـداران  دیگـر  آموزشـی، 

نمایـد. توانمنـد  را  عرصـه 
آمـاده  مجتمـع  ایـن  داد:  ادامـه  نـژاد  عـرب 
تریـن  کیفیـت  بـا  تولیـد  ضمـن  تـا  اسـت 

محصـوالت دامـی و کشـاورزی بـا اسـتفاده 
تریـن  روز  بـه  و  روش هـا  تریـن  مـدرن  از 
علمـی  دسـتاوردهای  و  یافته هـا  امکانـات، 
و تجربـی خـود در زمینه هـای مختلـف ایـن 
پروژه هـای  و  فـارم  طراحـی  جملـه  از  حـوزه 
علمـی  روش هـای  دامپـروری،  مختلـف 
نـژاد دام، بهداشـت دام، خـوراک و  اصـالح 
دام،  نگهـداری  مصنوعـی،  تلقیـح  تغذیـه، 
بسـته بندی  و  کشـتار  بیماری هـا،  درمـان 
کشـاورزی  بـه  مربـوط  حوزه هـای  سـایر  و 
پونیـک،  هیـدرو  گلخانه هـای  همچـون 
بیولوژیـک  کنتـرل  تولیـد عوامـل  باغـداری، 
و  انسـانی  نیـروی  مدیریـت  آفـات،  کنتـرل 
قـرار  عالقمنـدان  و  فعـاالن  اختیـار  در  را   ...

دهـد.
مدیرعامـل مجتمـع کشـت و صنعـت فجـر 
کنتـرل  عوامـل  تولیـد  بـه  اشـاره  بـا  صفـا 
امـروزه  آفـات کشـاورزی، گفـت:  بیولوژیـک 
هـدف  بـا  بیولوژیـک  عوامـل  از  اسـتفاده 
تولیـد  آفـات  از  ناشـی  خسـارت  کاهـش 
طریـق  از  ارگانیـک  و  سـالم  محصـوالت 
شـیمیایی،  سـموم  از  اسـتفاده  کاهـش 
کاهـش مقاومـت آفـات نسـبت بـه سـموم 
بسـیار  زیسـت  محیـط  حفـظ  همچنیـن  و 

اسـت. گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد 
عـرب نـژاد بـا بیـان این کـه شـرکت کشـت و 
صنعـت یکـی از بزرگتریـن تولید کننده های 
محصـوالت گلخانه ای کشـور اسـت؛ گفت: 
در چنـد سـال اخیـر بـه دلیـل نیـاز مبـرم بـه 
ایـن محصـول اسـتراتژیک و مواجـه شـدن 
شـد  گرفتـه  تصمیـم  کشـور  تحریم هـای  بـا 
در  ماکرولوفـوس  شـکارگر  سـن  تولیـد 
دسـتور کار شـرکت قـرار گیـرد کـه ثمـره ایـن 
کامـل  چرخـه  بـه  رسـیدن  بـزرگ،  تصمیـم 
کامـل تولیـد ماکرولوفـوس نفـوذ در درون 

شـرکت بـود.
بـر  عـالوه  شـرکت  ایـن  داد:  ادامـه  وی   
تامیـن نیازهـای داخلـی خـود، می توانـد این 
محصـول مفیـد را بـه سـایر تولیدکننـدگان 

نمایـد. صـادر  نیـز  خارجـی  و  داخلـی 

پوشش بیمه ای برای دختران مجرد ، زنان خانه دار و دانشجویان
مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان گفت: در قانون جدید دختران 
مجرد ، زنان خانه دار و دانشجویان که فاقد پوشش بیمه ای هستند تحت 

پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند.
به گزارش جام جم لرستان: منوچهر گودرزی تصریح کرد : در طرح جدید 
زنان ۱۸ تا ۵۰ سال استان می توانند از حمایت های مقرر در قانون بیمه 

خدمات  از  همچنین  و  شوند  بهره مند  آزاد  مشاغل  و  حرف  صاحبان 
بازنشستگی نیز استفاده کنند.

وی ادامه داد: این افراد می توانند به صورت دلخواه نوع پوشش بیمه ای 
خود را انتخاب کنند ، به طوری که برای نرخ ۱۲ درصد مبلغ 3۱۸ هزار و ۶۶۰ 
تومان ، برای نرخ ۱۴ درصد مبلغ 3۷۱ هزار و ۷۷۰ تومان و برای نرخ ۱۸ درصد 

مبلغ ۴۷۷ هزار و ۹۹۰ تومان باید ماهانه به عنوان حق بیمه پرداخت کنند.
طرح  این  مزایای  از  یکی  کرد:  اظهار  لرستان  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
اقتصادی بودن آن است یعنی چنانچه این طیف ها از طرف والدین دارای 
دفترچه درمانی بوده الزامی برای لغو آن وجود ندارد و میتوانند عقد قرارداد 

بدون دفترچه درمان داشته باشند.

گودرزی همچنین از بیمه دانشجویان پسر و دختر با همین شرایط خبر 
داد و گفت : متقاضیان این طرح بدون مراجعه حضوری به شعب تامین 
اجتماعی و با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی 
به آدرس اینترنتی www.es.tamin.ir نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت 

حق بیمه اقدام کنند.
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اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ح های اقتصادی  حمایت از طر
در اولویت قرار گیرد

بازدید  در  لرستان  استاندار 
از برخی پروژه های اقتصادی 
از  حمایت  لزوم  بر  آباد  خرم 

آنها تاکید کرد . 
به  گزارش جام جم لرستان: فرهاد زیویار بیان 
پروژه های  وضعیت  از  بازدیدها  ادامه  در  کرد: 
کشاورزی  آخرین وضعیت دانشکده  از  استان، 
یخچال  کارخانه  آن،  به  وابسته  تاسیسات  و 
سازی و محل احداث پروژه کارخانه سیمان خرم 

آباد بازدید میدانی به عمل آمد .
وی اظهار کرد: در این بازدید، موضوع بررسی و 
ظرفیت های  و  فعالیت  نوع  از  میدانی  شناخت 
جمع  با  تا  بود  نظر  مد  پروژه ها  این  در  موجود 
ردیف  در  بتوان  آنها،  موانع  و  مشکالت  بندی 
اقتصادی  هیئت  به  دار  اولویت  پروژه های 
مشکالت  رفع  جهت   ، جمهور رئیس  همراه 

معرفی کرد .
ح های اقتصادی راکد و نیمه  وی تصریح کرد: طر
فعال استان که دارای توجیه اقتصادی هستند 
با هدف حمایت و بازگشت به چرخه تولید، در 
آتی رئیس جمهور محترم و هیئت همراه  سفر 

ح و پیگیری خواهند شد .  به لرستان مطر
استان  در  داد:  ادامه  لرستان  استاندار 
به  که  دارد  وجود  مهمی  اقتصادی  ظرفیت های 
از چرخه تولید بازمانده اند و در  دالیل مختلف 
و  اقتصادی  رونق  زمینه  آنها  از  حمایت  صورت 
ایجاد اشتغال در استان به خوبی فراهم می آید .
مانند  استان  پروژه های  برخی  کرد:  تاکید  زیویار 
کارخانه سیمان خرم آباد که در سالهای گذشته 
کلنگ آنها به زمین زده شده، پیشرفت فیزیکی 
مناسبی ندارند و الزم است با توجه به مشکالت 
از  حمایت  و  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  موجود، 
ح های اقتصادی استان در اولویت قرار گیرد . طر
وی در پایان افزود: در لرستان ظرفیت های باالیی 
برای سرمایه گذاری وجود دارد که به منظور حمایت 
است  الزم  استان  اقتصادی  ح های  طر و  صنایع  از 
با  خصوصی  بخش  گذاران  سرمایه  حضور  زمینه 

آماده سازی زیرساخت ها، فراهم شود .

اتفاقات  اکیپ  از 100  بیش  آمادگی 
آب و فاضالب در استان

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب لرســتان از 
آمادگی بیش از "۱۰۰ اکیپ اتفاقات آب و فاضالب" 
در اســتان برای مقابله با حوادث احتمالی ناشــی 

از بارندگی های جاری وفصل سرما خبر داد.
به گــزارش جام جــم لرســتان: حمیدرضا کــرم وند 
افــزود:  تمامــی تجهیــزات وامکانــات بــه همــراه 
اکیپ هــای امــدادی در تمامــی شهرســتان های 

استان درحالت آماده باش کامل قرار دارند.
 وی ادامــه داد: خدمــات شــرکت آب وفاضــالب 

بصورت بی وقفه وشبانه روزی است.
کــرم ونــد ادامــه داد:  اعــالم حادثــه در شــبانه روز 
بــه ســامانه ۱۲۲ شــرکت موجــب تســریع درارائــه 
خدمات مطلوب ورفع حادثــه درکوتاه ترین زمان 

ممکن میشود.
وی گفــت:  تجربــه موفق  رفع مشــکالت ناشــی از 
ســیل وحوداث گذشــته ما را در مقابله باحوداث 
احتمالــی درشــرایط مناســبی قــرار داده و تــالش 
کرده ایم تاب آوری تاسیســات خــودرا در باالترین 

حد ممکن نگه داریم. 
لرســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفــت: بــا 
پیگیری هــای به عمل آمــده در دفتر بهــره برداری 
شــبکه توزیــع و آب بــدون درآمــد معاونــت بهــره 
بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان لرســتان و همکاری معاونت مشــترکین 
ایــن شــرکت ، پــروژه پایــش و تســت خوشــه ای 
کنتورهــای آب مشــترکین در امــورات تابعــه آغــاز 

شد.

خبر

برنامه ریزی هـای  بـا  گفـت:  آبـاد  خـرم  شـهر  دو  منطقـه  شـهردار 
متحـول  را  آبـاد  خـرم  دو  منطقـه  شـده   بینـی  پیـش  کـه  درسـتی 

کـرد. خواهیـم 
آبـاد  خـرم   ۲ منطقـه  کـه  آنجـا  از  افـزود:  بیرانونـد  فتحـی  محمـد 
بـا  اسـت،  مناطـق  دیگـر  بـه  نسـبت  متمایـز  کامـاًل  منطقـه  یـک 
متحـول  منطقـه  ایـن  شـده  انجـام  کـه  درسـتی  برنامه ریزی هـای 

شـد. خواهـد 
سـاختاری،  مشـکالت  عـوارض،  دریافـت  عـدم  داد:  ادامـه  وی 
 ۲ منطقـه  در  مشـکالت  جملـه  از  شـهری  تمـام  نیمـه  پروژه هـای 
هسـتند کـه انشـاهلل بـا  پیگیری هـا آنهـا بهبـود پیـدا خواهـد کـرد.
شـهردار منطقـه ۲ خـرم آبـاد بـا اشـاره بـه تاریخچـه ایـن شـهرداری 
بیان کرد:  این شـهرداری در سـال ۶۷ تأسـیس شـده و به عنوان 
از  بخشـی   ۸3 سـال  در  کـه  کـرده  فعالیـت  مسـتقل  شـهرداری 

شـهرداری منطقـه 3 بـه ایـن منطقـه واگـذار شـده اسـت.
فتحـی بیرانونـد تصریـح کرد: مسـاحت شـهرداری منطقـه دو، هزار 
بـر  در  را  شـهر  مسـاحت  کل  درصـد   3۷ کـه  اسـت  هکتـار   ۵3۱ و 

می گیـرد.
 3۹ آبـاد  خـرم   ۲ منطقـه  شـهرداری  محـدوده  در  داد:  ادامـه  وی 
هـزار پـالک مسـکونی و تجـاری وجـود دارد کـه ایـن میـزان حـدود 
۵۰ درصـد از کل پـالک شـهر را شـامل می شـود و ۱۶ بلـوک شـهری 
بافـت   ۴ و  هکتـار   ۱3۷ مسـاحت  بـه  فرسـوده  بافـت  مشـمول 
مجمـوع  در  هکتـار   ۴۱ مسـاحت  بـه  شـهر  حاشـیه  در  فرسـوده 
۱۶.۱ درصـد کل مسـاحت بافت هـای مسـئله دار شـهری را شـامل 

می شـود.
تاریخـی  بافت هـای  کـه  آنجـا  از  کـرد:  اظهـار  دو  منطقـه  شـهردار 
کـه  ایـن بافت هـای مسـئله دار هسـتند  امـا  یـک فرصـت اسـت 
ناپایـداری و نفـوذ پذیـری مشـمول تعریـف بافت هـای  بـه خاطـر 
مسـاله دار می شـوند و در کل ۱۶.3 درصـد کل مسـاحت شـهر را 

می شـود. شـامل 
فتحـی بـا اشـاره بـه کمبـود نیـرو در منطقـه دو خـرم آبـاد افـزود:  در 
مجمـوع ۲۱۰ نیـروی انسـانی در منطقـه ۲ خـرم آبـاد وجـود دارد کـه 
۸۶ نیـروی رسـمی و ۱۲۴ نیـروی شـرکتی در ایـن منطقـه  فعالیـت 

می کنـد.
خاطـر  بـه  آبـاد  خـرم   ۲ منطقـه  معابـر  شـبکه  کـرد:   بیـان  وی 
 نفـوذ ناپذیـر هسـتند و در بحـث 

ً
قدمـت باالیـی کـه دارد عمدتـا

کاربری هـای شـهری بـا توجـه بـه بافـت قدیمـی و کـم عـرض معابـر 
کارهـای عمرانـی بسـیار  امـکان  کار شـده و  ۱۰ درصـد  ایـن میـزان 

اسـت. سـخت 
شـهردار منطقـه ۲ خـرم آبـاد گفـت: بـا توجـه بـه عمـده بافـت ایـن 
ح تفصیلـی بـه جـز بحـث کاربـری مسـکونی کـه  منطقـه قبـل از طـر
را  شـهر  کل  درصـد   ۶۵ بـر  بالـغ  و  دارد  وجـود  مسـاحت  افزایـش 
شـامل می شـود در بقیـه کاربریهـای یـا کمبـود یـا نواقـص وجـود 

دارد.

مناطـق  در  معابـر  بـودن  عـرض  کـم  دلیـل  بـه  داد:   ادامـه  وی 
شـهر  مرکـز  هسـته  کـه  دالکان  درب  و  بـازار  پشـت  مثـل  قدیمـی 
در ایـن دو محلـه شـکل گرفتـه امـکان اجـرای پروژه هـای عمرانـی 
حتـی در حـد آسـفالت، جدولگـذاری و دفـع آبهـای سـطحی وجـود 

نارضایتـی مـردم شـده اسـت. امـر موجـب  کـه همیـن  نـدارد 
ح  فتحـی بیرانونـد عنـوان کـرد: مـا بایـد بـرای بافت هـای قدیمـی طر
ح تفصیلـی حفـظ  تفصیلـی ویـژه ای داشـته باشـیم و هـدف از طـر

وضـع موجـود و سـاماندهی آن می باشـد.
شـهردار منطقـه ۲ خـرم آبـاد بـا اشـاره بـه مشـکالت در مرکـز شـهر 
یـک  طـول  بـه  فرهنـگ  راه  چهـار  تـا  میـدان  سـبز  از  کـرد:  اضافـه 
کیلومتـر حـدود 3۰۰ مرکـز پاراکلینیکـی و مطلـب وجـود دارد کـه بـا 
وجـود خیابان هـای کـم عـرض و کمبـود پارکینـگ در مرکـز شـهر و 

حجـم ترافیـک را در پـی خواهـد داشـت.
وی عنـوان کـرد: محصـور و محـدود بـودن غربـی و شـرقی منطقـه 
در  مسـکونی  سـاختمان های  عمـده  بخـش  کـه  کوه هـا  بیـن  در 

دامنه هـا احـداث شـده و  در فصـل بارندگـی حجـم زیـادی آب را بـه 
مرکـز شـهر هدایـت می کنـد و از طـرف دیگـر عـرض رودخانه هـا در 
مرکـز شـهر نسـبت بـه شـمال و جنـوب کاهـش پیـدا می کنـد کـه 

می توانـد مشـکالتی را در پـی داشـته باشـد.
وی یـادآور شـد: درهـم تنیدگـی تاسیسـات شـهری از مشـکالت 
ایـن منطقـه اسـت و مـا بـه خوبـی نمـی توانیـم نسـبت بـه دیگـر 

را رفـع کنیـم. مناطـق مشـکالت 
وی بـا اشـاره بـه بحث جمـع آوری زباله  ادامه داد: ۱۲۰۰ مخزن زباله 
در ایـن منطقـه وجـود دارد کـه در بعضـی مواقـع مجبـور هسـتیم 
روزی سـه بـار سـطل زبالـه را در محله هـا تخلیـه کنیـم کـه ایـن کار 

مـا را بـه شـدت کنـد کرده اسـت.
کـه افـت عملکـردی در  کـرد: بـه جـرات می تـوان گفـت  وی تاکیـد 
چنـد  در  کـه  بـوده  مدیریتـی  مجموعـه  در  ثباتـی  بـی  اخیـر  سـیل 
سـال اخیـر ۵ مدیـر در شـهرداری منطقـه ۲ عـوض شـده کـه ایـن 

کارهـای خوبـی صـورت بگیـرد. نتوانـد  باعـث شـده  موضـوع 
 شـهردار منطقـه دو خـرم آبـاد  بـا اشـاره بـه بحـث درآمـدی در ایـن 
منطقـه اظهـار کـرد:  حـذف عـوارض پذیـره کـه یکـی از عمـده درآمد 
شـهرداری بـوده متاسـفانه حـذف شـده که انتظار مـی رود با فعال 
کـردن ایـن موضـوع بتوان تحرک خوبی در ایـن منطقه ایجاد کرد.
وی افـزود: خیلـی از واحدهـای تجـاری بـه دالیـل مختلـف عـوارض 

پرداخـت نکرده انـد کـه یکـی از دالیـل افـت درآمـدی بوده اسـت.
منطقـه  ایـن  آالت  ماشـین  بـرای  کـرد:   تصریـح  بیرانونـد  فتحـی 
برنامه ریزی هایـی را انجـام داده ایـم کـه بـه زودی بـه واحـد چرخـه 

گشـت. خواهنـد  بـر 
وی ادامـه داد: پروژه هـای پیمانـی هزینـه زیـادی را در پـی داشـته 
کـه بـا راه انـدازی کارگاه بتـن می توانـد هزینه هـای تحمیـل را پایین 

آورد.

شهردار منطقه دو : 

تحول در منطقه دو شهر خرم آباد

کشت و صنعت قطب گردشگری ایران

حمید مریدی

خبرنگار

پرتاژ ر
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اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه  
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را   
امام خمینی - رهدر کوى غم تو پایداریم، همه

ح جهش تولید در دیمزار ها به  ۹ درصد از برنامه کشور در طر
امسال  تعهدات  هکتار  هزار   ۲3۵ یافته،  اختصاص  لرستان 

ح است. لرستان در این طر
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  لرستان:  جم  جام  گزارش  به 
 ، هکتار ۱3۲هزار  گندم  شامل  محصوالت  این  گفت:  لرستان 
 ، هکتار هزار   ۵ عدس  هکتار،  ۱۹هزار  هکتار،نخود  ۴۹هزار  جو 
، کلزا ۱۱ هزار هکتار و علوفه ۹ هزار هکتار  گلرنگ ۹ هزار هکتار

است.
از  بعد  ح  طر این  در  این که  بیان  با  مقدم   حسنی  اسفندیار 
شناسایی کشاورز کمک هایی از جمله بخشی از بیمه توسط 
افزود:  می شود،  پرداخت  امام)ره(  حضرت  اجرایی  فرمان 
از بذرهای اصالح شده کیلویی ۵۰۰ تومان یارانه در  همچنین 
میلیارد   ۱۹ لرستان  برای  کرد:  تصریح  می شود.وی  گرفته  نظر 
باز  با  سود  درصد   ۴ خ  نر با  الحسنه  قرض  تسهیالت  تومان 
گرفته  نظر  در  ملی  بانک  عاملیت  به  سال   ۵ تا   3 پرداخت 
ح  می شود که این هم شامل کمک هایی است که در این طر

به کشاورزان شناسایی شده پرداخت می شود.
ح جهش تولید در دیمزارها  حسنی مقدم با تاکید بر این که طر
ح های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی است،بیان  یکی از طر
ح ۲۵ درصد افزایش تولید  داشت: به راحتی می توان در این طر

داشته باشیم.
دیمزارها،  در  تولید  جهش  ح  طر اهمیت  به  اشاره  با  وی 
امنیت  ضریب  افزایش  پیشبرد  باعث  ح  طر کرد:این  عنوان 
خانواده های  معیشتی  وضعیت  بهبود  و  غذایی  محصوالت 

روستایی خواهد شد.
به  اراضی  درصد   ۷۷ لرستان   در  اینکه  بیان  با  مقدم  حسنی 
صورت دیم و تنها ۲3 درصد به صورت آبی کشت می شود لذا 

را افزایش  آبی  اراضی  از مطالبات ما این است که میزان  یکی 
بدهیم، اظهار کرد:اما تحقق این مهم مستلزم تخصیص آب 
از وزارت نیرو،  احداث سد و سایر موارد و یک مقداری زمان بر 

است و از طرفی نمی توانیم کل اراضی دیم را آبی کنیم.
این که  به  اشاره  با  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
به  حداقل  آبی  اراضی  که   است  این  لرستان  حق  به  مطالبه 
.بیان کرد:این یعنی  نرم کشور یعنی همان ۴۶ درصد برسیم 
تبدیل ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم به آبی که تحقق این 

مهم همت مدیران استانی و کشوری  را می طلبد.
درصد   ۲۰ حدود  این که  به  توجه  با  کرد:  تصریح  مقدم  حسنی 
آبی  اراضی  از  محصوالت  درصد    ۸۰ و  دیم  اراضی  از  محصول 
دیگری  شکل  به  وضعیت  جهان  در  اما  می شود،  برداشت 
در  اما  می کنند  برداشت  دیمزارها  از  درصد   ۹۰ حدود  و  است 
کشور ما چون میزان بارندگی کم است حدود ۱۰ درصد از اراضی 
دیم برداشت می کنیم در حالی که ۵۰ درصد از اراضی دیم زیر 
کشت هستند بنابراین بایستی از وضع موجود استفاده کرد و 

ح جهش تولید در دیمزار ها را در اولویت قرار بدهیم. طر
ظرفیت های  گفت:  لرستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
برای  را  زمینه  کارماهر  نیروی  همچنین  طبیعی  و  خدادادی 
کرده  مهیا  دامپروری  و  کشاورزی  بخش  در  سرمایه گذاری 

است.
لرستان  آمایش  سند  برمبنای  کرد:  عنوان  مقدم  حسنی 
است،  دامپروری  و  محورکشاورزی  حول  استان  توسعه 
ظرفیت و استعدادهای خدادادی و بی نظیری لرستان را برای 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به یک بهشت تبدیل کرده 

است.
وی افزود: آب و هوای مطلوب، خاک حاصلخیز و نیروی ماهر 
حدود  است،  کشاورزی  بخش  ظرفیت های  از  تحصیلکرده  و 
که  داریم  کشاورزی  بخش  التحصیل  غ  فار نفر  هزار  هشت 

ظرفیت بسیار باالیی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: میزان تولیدات 
استان در بخش کشاورزی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن است که ۲ 

میلیون و صد هزار تن آن را غالت،حبوبات و دانه های روغنی 
تشکیل می دهد.

باغی،  محصوالت  انواع  تن  هزار  کرد: 3۲۰  اظهار  مقدم  حسنی 
۴۰۰ هزار تن فرآورده های دام و طیور در استان تولید می شود، 

همچنین ۲۸۰۰تن عسل ساالنه در استان تولید می شود. 
 ۵۲۰۰ استان  در  دارویی  گیاهان  زیرکشت  سطح  افزود:  وی  
گیاهان دارویی در ۱۴ هزار تن  تولیدات  هکتار است و حجم 

است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان این که لرستان 
کشاورزی  زیر بخش های مختلف  در  قابل توجهی  از ظرفیت 
در  می تواند  شستا  شرکت  کرد:  نشان  خاطر  است،  برخوردار 
انجام  کالنی  سرمایه گذاری های  دامپروری  و  کشاورزی  حوزه 
دهد ما آمادگی الزم را برای همکاری با شستا هم در خصوص 

تامین زمین و هم ارائه مجوزها داریم.
حسنی مقدم گفت: ظرف یک سال گذشته چهار هزار میلیارد 
تومان در بخش کشاورزی و دامپروری توسط بخش خصوصی 
کلنگ  تومان  میلیارد   ۱۶۰۰ حدود  است،  شده  سرمایه گذاری 
زنی و عملیات اجرایی شروع شده است.وی افزود: در زمینه 
احداث  بر  مبنی  توافقی  داریم  باالیی  ظرفیت  دارویی  گیاهان 
پاالیشگاه گیاهان دارویی با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام 
"ره" انجام شده است، شستا هم می تواند در این زمینه ورود 

کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به این که در 
در  خاویاری  ماهیان  پرورش   خصوص  در  پروری  آبزی  حوزه 
خ دادن است، گفت: همچنین  جنوب استان انقالبی در حال ر
زیرساخت 3۵۰ هکتار شهرک گلخانه   در استان فراهم است 

که در صورت سرمایه گذاری ۵هزار شغل ایجاد می شود.

ثبت بیش از ۸3 میلیون تردد 
وسایل نقلیه در محورهای 

لرستان
کل  اداره   روســتــایــی  راه هـــــای  و  فــنــی  مــعــاون   
راهــداری و حمل و نقل جــاده ای لرستان گفت: 
ــــردد ۸3  ت ــال  ــی هــشــت مــاهــه نخست امــس ط
در  نقلیه  وسیله  شــش  و  هـــزار   ۶۰۲ و  میلیون 

محورهای مواصالتی استان ثبت شده است.
مصطفــی  لرســتان:  جــم  جــام  گــزارش  بــه 
ملکی صادقــی تصریــح کرد: براســاس گــزارش ۶۸ 
دســتگاه ترددشــمار جــاده ای در هشــت ماهــه 
امســال ۸3 میلیون و ۶۰۲ هزار و شــش دســتگاه 
وســیله نقلیــه در محورهــای مواصالتــی اســتان 
تردد کرده اســت. نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل با ۸۰ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۴۷۱ وسیله نقلیه، 

چهار درصد افزایش داشته است.
ملکی صادقی اظهار کرد: بیشترین تردد ماهیانه 
بــه تعــداد ۱۱ میلیــون و 3۱۹ هــزار و ۵۰۰ وســیله 
نقلیــه در خــرداد و کمتریــن تــردد بــه تعــداد ۹ 
میلیــون و ۸۱۶هــزار و ۱۰۵ وســیله نقلیــه مربــوط 
بــه مهــر بــه ثبــت رســیده اســت. معــاون فنــی و 
راه هــای روســتایی اداره کل راهــداری و حمــل و 
نقل جاده ای لرســتان گفــت: با توجه بــه اهمیت 
ســامانه های هوشــمند جــاده ای در پایش برخط 
محورهــای مواصالتی، در حــال حاضر ۱۹ ســامانه 
نظارت تصویری در محورهای استان فعال است 
و از ۷۹ ســامانه ثبــت تخلفــات نیــز ۶۴ دســتگاه 
فعــال و مابقــی در حــال تعمیــر و بــه روزرســانی 
هســتند. همچنین ســه ســامانه توزیــن در حال 
حرکت)wim( فعال، دو دستگاه تابلو پیام متغیر 
)vms( و یک دســتگاه تابلــو ترافیک نمــای برخط 

در استان فعال است.
 وی ادامــه داد: مرکــز مدیریــت اطالعــات راه هــا و 
حمــل و نقــل جــاده ای لرســتان عالوه بــر پایــش 
برخــط محورهــای مواصالتــی اســتان، بــا ســامانه 
شــبانه روزی  صــورت  بــه   ۱۴۱ گویــای  تلفــن  و 
پاســخگوی هموطنــان درخصوص اطالع رســانی 
وضعیــت جاده هــای اســتان اســت و بــه مــردم 
 از وضعیت 

ً
توصیه می شــود پیش از ســفر حتمــا

راه ها مطلع شوند.

خبر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبر داد:

ح جهش تولید  در 235 هزار هکتار از دیمزارهای لرستان  طر

آبخیزداری لرستان گفت: نیروهای یگان حفاظت  مدیر کل منابع طبیعی و 
منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان پس از بررسی های شبانه روزی توانستند 
و  شناسایی  را  سلسله  و  چگنی  شهرستان های  در  درختان  قطع  متخلفان 

به محاکم قضایی معرفی نمایند.
به گزارش جام جم لرستان: شیرزاد نجفی بیان کرد: کلیپ منتشره، توسط 
جهت  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  حمایت  و  حفاظت  اداره  پرسنل 
حفاظت  یگان  خودروی  کلیپ،  همان  در  و  گردیده  ضبط  کل  اداره  به  ارائه 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز قابل مشاهده است.
بررسی های  و  دادگاه  به  شده  ارائه  دادخواست  طی  کرد:  تصریح  نجفی 
کارشناسی، برای متهم به نام »م_ الف« مبلغ ۴3۷ میلیون تومان و متهم 
دیگر به نام »الف_ م « مبلغ 3۹۱ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده 
پرداخت  به  متهمان  کردن  ملزم  بر  عالوه  آن که  ضمن  افزود:  است.وی 
از  تا بعد  جریمه، کاشت هزار اصله نهال درخت بلوط، مراقبت و نگهداری 

۱۰ سال در دادخواست ارائه شده نیز لحاظ شده است.
افزود:  و  زد  گریزی  نیز  الشتر  آب  دو  در  اشجار  قطع  به  ادامه  در  وی 
دادخواست ارسالی در راستای ضرر و زیان به منابع ملی، برای متهمان این 
پرونده به نام های »ع _ ف ، م _ ف ، ع _ ف ، م _ ف « مبلغ ۷۲۱ میلیون و ۸۰۰ 

میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده است.
آن که تبعید،  کرد: ضمن  آبخیزداری لرستان بیان  کل منابع طبیعی و  مدیر 
ارائه  دادخواست  در  نیز  بلوط  درخت  نهال  اصله  هزار  کاشت  درخواست 

شده عنوان گردیده است.
طبیعی  منابع  قرمز  خط  را  مراتع   و  جنگل  ها  از  حراست  و  حفاظت  نجفی 
دانست و اظهار کرد: از همه همیاران طبیعت انتظار داریم در کنار سربازان 
میراث  این  بتوانیم  تا  کنند  خدمت  افتخاری  جنگلبان  عنوان  به  انفال 
و   ۱۵۰۴ تلفنی  سامانه  آن که  ضمن  بسپاریم  آینده  نسل های  به  را  گرانبها 
۱3۹ امداد جنگل و مرتع، پل ارتباطی منابع طبیعی با مردم است که انتظار 
می رود مردم عزیز گزارشات خود را به این شماره ها فرستاده تا در کمترین 

زمان ممکن، مشکل و تخلف انجام شده مرتفع گردد.
از  دیگری  بخش  در  لرستان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
صحبت هایش  گفت: برای متخلفان قطع اشجار جنگلی مجازات سنگینی 

لحاظ شده و در این رابطه با احدی مماشات نخواهیم کرد.
زیاده  طمع ورزی،  شخصی،  اراضی  توسعه  را  متخلف  افراد  اهداف  نجفی 
افرادی  داد:  ادامه  و  دانست  نامشروع  راه  از  درآمد  به  رسیدن  و  خواهی 
از  اما غافل  که درخت قطع می کنند به خیال خود شناسایی نخواهند شد 
آن که دوربین های اطالعاتی در نقاط حساس و دیده بان های منابع طبیعی 

افراد متخلف را شناسایی و به اطالع یگان حفاظت خواهند رساند.ش
نیروی  و  قضا  دستگاه  شائبه  بی  کمک  و  همراهی  از  تقدیر  ضمن  وی 
تنها  نه   ، اشجار قطع  متخلفان  برای  کرد:  تصریح  طبیعی،  منابع  با  انتظامی 
جریمه سنگین، بلکه حبس، درخواست تبعید و کاشت ۱۰۰ برابری درخت 
با ده سال نگهداری و مراقبت در نظر گرفته شده؛ کما این که مشابه این 

حکم در شهرستان های استان در حال اجرایی شدن است.
از همه مردم استان  پایان  آبخیزداری لرستان در  و  کل منابع طبیعی  مدیر 
میراث  این  برای  خوبی  محافظین  و  بوده  مهربان  طبیعت  با  که  خواست 
تصرف  زغال،  تهیه  درخت،  قطع  قبیل  از  تخلف  هرگونه  و  باشند  ارزشمند 

عدوانی و… را با شماره تلفن های ۱۵۰۴ و ۱3۹ در میان بگذارند.

نماینـده مـردم خـرم آبـاد و چگنـی در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: بهـا 
نـدادن بـه بخـش خصوصـی سـبب عـدم پیشـرفت کشـور شـده اسـت.

کمیسـیون  افـزود:  ویسـکرمی  مهـرداد  لرسـتان:  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
عمـران از ارکان اتـاق بازرگانـی و یکـی از بازوهـای مشـورتی ایـن مجموعـه 

اسـت.
رقابـت، بایـد کارهـا بـه بخـش خصوصـی سـپرده شـود. وی ادامـه داد: معتقـدم بـر اسـاس اعتمـاد، شایسـته سـاالری و ایجـاد 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان:

 دستگیری متخلفان قطع اشجار در چگنی و سلسله

بها ندادن به بخش 
خصوصی سبب عدم 

پیشرفت کشور شده است هموطن گرامی

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
bargh.lorestan

با صرفه جویی
 در مصرف انرژی برق

 از اتالف منابع و آلودگی
 محیط جلوگیری 

کنیم


