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لرستان

 افزایش کمک هزینه رساله های 
آزمایشگاهی مقطع دکترا  از2به 4 
میلیون تومان

رئیس دانشــگاه لرستان، خسرو عزیزی خبر داد:»کمک  
هزینه رساله های دانشجویان دکترا که در رابطه با موضوعات 
آزمایشــگاهی هزینه بَر هســتند از دو به چهار میلیون تومان 

افزایش یافت«. 
عزیزی تشــریح کرد: »همچنین تصویب شده است که 
به ازای هر مقاله ISI و JCR مبلغ ســه میلیون تومان به 
دانشجویان مقطع دکترا اختصاص یابد« )به شرط آنکه مقاله 

منتشر شده باشد یا DOI به آن اختصاص یافته باشد(.
وی اظهار داشــت:»ارائه ثبت یا ثبت های ملی اختراع به 

شرط داشتن تأییدیه سازمان پژوهش های علمی و ... 4

رئیــس پلیس آگاهی اســتان لرســتان گفت: 
کالهبردار یــک میلیارد و ۲۰۰ میلیــون ریالی در 

لرستان کشف و یک نفر متخلف دستگیر شد. 

 تولیدکنندگان و کارگران ایرانی
 نیازمند حمایت هستند

صفحه۲

غالمحســین اکبری، رئیس اداره شیالت بروجرد درحاشیه برپایی جشنواره طبخ آبزیان در محل پارک فدک 
بروجرد اظهارداشت: این جشنواره با حضور 5۰ نفر ازعالقمندان به ...
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان  لرستان
فرماندار بروجرد :

فرهنگ مطالبه گری مردم در جامعه رواج 
یابد

فرماندار ویــژه بروجرد 
بر ضــرورت رواج فرهنگ 
صحیــح مطالبه گــری در 

جامعه تأکید کرد.
رضا آریایی در شــورای 
فرهنگ عمومــی بروجرد 
که در محل حســینیه اهل 
بیت)ع( بروجرد برگزار شد، 
با بیان اینکه فرهنگســازی 

برای رفع آســیب های اجتماعی و ســنت های غلط رسالت شورای فرهنگ 
عمومی اســت، اظهار داشــت: در زمینه فرهنگ عمومی مشکالت زیادی در 
شهرستان وجود دارد که عدم مطالبه گری مناسب یکی از موضوعات فرهنگی 

است و برای ترویج و تبیین مطالبه گری در جامعه باید تالش شود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه فرهنــگ مطالبه گری با خشــونت درســت 
نیســت، ادامــه داد: در حــال نزدیک شــدن به ایــام دهه محرم هســتیم 
 خیلــی از مداحــان و ســخنرانان باید برای ایــن ایام معنوی ســاماندهی 

شوند.
فرمانــدار ویژه بروجرد گفت: در حال حاضر یکســری ســنت های غلط 
در برگزاری مراســم دهه محرم رواج دارد که می توان با اســتفاده از نظرات 

کارشناسان فرهنگی از ترویج فرهنگ نامتعارف جلوگیری کرد.

برپایی جشــنواره طبخ آبزیان در پارک 
فدک

غالمحسین اکبری، رئیس اداره شیالت بروجرد درحاشیه برپایی جشنواره 
طبخ آبزیان در محل پارک فدک بروجرد اظهارداشــت: این جشنواره با حضور 
5۰ نفر ازعالقمندان به طبخ آبزیان پس از گذراندن یک دوره آموزشــی کوتاه 

مدت با طبخ 1۰۰ نوع غذا اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف ماهی در بروجرد هفت کیلو گرم است، 

افزود: این میزان در کشور 1۲ و در استان لرستان ۲/4 کیلوگرم است.
رئیس اداره شــیالت بروجرد بیان کرد: هم اکنون 38 مرکز پروش ماهی 
ســردآبی، ۲ مرکز تکثیر و یک مرکز پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت تولید 

ساالنه 5۰ تن انواع ماهی در شهرستان فعال است.
اکبــری با بیان اینکه لرســتان جایگاه نخســت تولید ماهــی را در میان 
اســتان های غیرســاحلی کشــور دارد، اضافه کرد: افزایش سرانه مصرف و 
اهمیت دادن به خواص آبزیان و نقش آنها درســالمت افراد نیازمند فرهنگ 

سازی و آگاهی بخشی در سطوح مختلف جامعه است.

 شناسایی 4 هزار شرکت صوری 
و کاغذی در کشور

مسیحی معاون ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، با 
اشــاره به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی در اولویت برنامه های این 
سازمان اســت، گفت: با جدیت کامل در خصوص مبارزه با فرار 

مالیاتی برنامه ریزی صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان، 
روز ســی و یکم تیرماه، در محل اتاق بازرگانی خرم آباد، محمد 
مســیحی مهمان جلسه گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با 
حضور دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، خادمی 
استاندار لرستان، مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی کشور، 
معاونین اســتاندار، نماینده دورود و ازنا و مدیرکل امور مالیاتی 
لرستان بود که با ارایه گزارشی از عملکرد نظام مالیاتی در حوزه 
 ارزش افزوده و همچنین دستاوردها و توفیقات این سازمان، بیان 
داشــت: تا کنون 4 هزار شرکت صوری و کاغذی شناسایی شده 
و در عین حال مبارزه بی امان با فرارهای مالیاتی همچنان ادامه 
دارد. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اخذ مالیات از 
درآمدهای حاصل از فروش ســکه و ارز نیز گفت: مطالبه مالیات 
به موجــب قانون صورت می گیرد در این راســتا در نظر داریم تا 
شرایط را برای دریافت مالیات از درآمدهای ناشی از فروش سکه 
و ارز مهیا کنیم و در نتیجه در این راستا مطالبه مالیات از افراد فعال 
دراین حوزه در دستور کار قرار خواهد گرفت. معاون ارزش افزوده 
سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: سیاست اصلی این سازمان 
افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فعالیت هایی است که اقدام 
به پرداخت مالیات خود نمی کنند یا افرادی که فرار مالیاتی را در 
دستور کار خود قرار می دهند. مسیحی اظهار داشت: ما به دنبال 
کاهش فشــار بر واحدهای تولیدی شناسنامه دار بوده و در این 
راستا شاهد انجام فعالیت های مختلفی هستیم به عنوان نمونه 
تســویه بدهی های مالیاتی و همچنین ارائه توان تصمیم گیری 
و اجرایی به مدیران کل اســتان ها از برنامه های این ســازمان 
برای تحقق این هدف به شــمار می رود. در این ســفر یکروزه 
همچنین مسعود مصلحی مدیرکل دفتر خدمات مودیان سازمان 
امور مالیاتی، به همراه معاون ارزش افزوده ســازمان در کارگروه 
مالیاتی فعاالن اقتصادی در محل اتاق خرم آباد حاضر شــدند و 
مشــکالت فعاالن اقتصادی اســتان به صورت چهره به چهره 

رسیدگی و برای رفع آنها راهکار ارائه شد. 
ضمنا در بدو ورود معاون ارزش افزوده ســازمان امور مالیاتی 
کشور و مدیرکل دفتر خدمات مودیان سازمان نشستی با هدف 
هم اندیشــی با مدیرکل، معاونین و روسای امور مالیاتی ارزش 
افزوده مجموعه مالیاتی لرســتان در محل دفتر مدیرکل برگزار 

گردید .

خبرخبر

امام جمعه بروجرد بر ضرورت حمایت 
از تولیدکننــدگان و کارگران ایرانی تأکید 
کــرد و گفــت: بهترین حمایــت خرید و 

مصرف کاالی ایرانی است.
حجت االســالم ســید علی حسینی، 
در جلســه شــورای فرهنگ عمومی این 
شهرســتان بر ضرورت فرهنگ سازی در 
زمینــه مصرف کاالی ایرانی تأکید کرد و 
گفت: مصــرف کاالی ایرانی امری مهم 

در رونق بخشی به اقتصاد کشور است.
وی بــا بیــان اینکه فرهنگ ســازی 
مصــرف کاالی ایرانی بایــد از ادارات و 
دستگاه های دولتی، مدارس و دانشگاه ها 
آغاز شود، افزود: تحقق شعار سال نیازمند 
وحــدت و همدلی اســت و عمل به آن در 
رونق بخشــی به چرخه اقتصاد کشــور و 
مقابلــه با فشــارهای اقتصادی ضروری 

اســت.امام جمعه بروجرد بــا بیان اینکه 
همــه باید کاالی ایرانی را تبلیغ و مصرف 
کنیم، خاطرنشــان کرد: با فرهنگ سازی 
و اطالع رســانی به خانواده ها باید تالش 

شــود که اولویت مصرف کاالهای ایرانی 
در این شهرستان کاالی تولیدی بروجرد 

و استان لرستان باشد.
وی با اشاره به تولیدات داخلی و تالش 

نیروهای ایرانــی در تولید کاالی ایرانی 
اظهار داشــت: تداوم اشــتغال کارگران 
ایرانی و رونق بخشــی به چرخه تولیدات 
نیازمنــد حمایت اســت، خرید و مصرف  

کاالی ایرانی بهترین حمایت است.
حجت االســالم حســینی در ادامه با 
تأکید بــر ضرورت حمایــت از کارگران 
و تولیدکننــدگان ایرانی اظهار داشــت: 
حمایت از تولیــدات داخلی الزمه تحقق 
شــعار ســال و حرکت به سمت مصرف 

گرایی داخلی است.
وی بر ضرورت تشکیل کارگروهی از 
اعضای شــورای فرهنگ عمومی تأکید 
کرد و عنوان داشت: تشکیل این کارگروه 
امری مهم برای تحقق شــعار سال و مؤثر 
بودن جلسات شــورای فرهنگ عمومی 

است.

عملیات کلنگ زنی و ساخت پاسگاه محیط بانی گرین 
الشتر با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی آغاز شد.

بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت استان لرســتان؛ کلنگ ســاخت پاسگاه محیط 

بانی گرین سلسله با حضور امیری معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار، هادی چگنی رئیس 
ســازمان مدیریت برنامه ریزی اســتان، مرادپور معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار، فتحی مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت لرستان و مسئوالن شهرستانی در منطقه 

شکار و صید ممنوع گرین الشتر به زمین زده شد.
در این مراسم امیری معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع اســتاندار با تقدیر و تشکر از محیط زیست 
لرستان به خاطر اهتمام در ساخت پاسگاه های محیط بانی 
در اســتان، احداث این پاسگاه ها را الزمه حفاظت موثر و 
مفید از زیستگاه ها و گونه های جانوری و گیاهی دانست.

وی با اشــاره به اینکه حفاظت از محیط زیست الزمه 
توسعه پایدار است عنوان نمود: بیشتر آسیب های امروزی 
جوامع از تضعیف و تخریب محیط زیست نشات می گیرد.

امیری با اشــاره به اهمیت محیط زیست در دیدگاه ها 
و نظرات نماینده عالی دولت در اســتان لرســتان بر لزوم 

ارائه طرح ارزیابی زیســت محیطی در اجرای طرح های 
عمرانــی و اقتصادی تاکید نمــود. مهرداد فتحی بیرانوند 
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در مراسم کلنگ 
زنی پاســگاه محیط بانی گرین الشــتر گفت: تاکنون در 
دولــت تدبیر و امید موفق به ســاخت و احداث و تکمیل 
1۰ باب پاســگاه محیط بانی در اســتان شده ایم که با این 
کار ضریب حفاظت از مناطق تحت مدیریت رشــد بسیار 

باالیی داشته است.
فتحی بیرانوند بیان داشــت: احداث این پاسگاه ها به 
منظور حفاظت بهتر و بیشــتر از  زیســتگاه ها و گونه های 
موجــود در مناطق تحــت مدیریت اســت و امیدواریم 
با ســاخت این تعداد پاســگاه گام مهمی در حفظ ذخایر 

زیستی و ژنتیکی استان برداریم.
مدیرکل محیط زیســت لرستان در این مراسم از آغاز 
عملیات ساخت دو پاسگاه جدید دیگر در مناطق چهارشاخ 
نورآباد و بیشه داالن بروجرد در آینده ای نزدیک خبر داد.

امام جمعه بروجرد:

تولیدکنندگان و کارگران ایرانی نیازمند حمایت هستند

ساخت پاسگاه محیط بانی گرین الشتر آغاز شد
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مدیــر مخابرات منطقه لرســتان از 
گسترش پوشش تلفن همراه در مناطق 

گردشگری استان خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی منطقه 
لرســتان، هومان محمودی در بازدید از 
ســایت BTS تنگ شبیخون خرم آباد 
اظهار کرد: این سایت راه اندازی شده که 
ارتباط پارک جنگلی مخملکوه را کامل 
خواهد کرد و مشــکل قطعــی ارتباط و 

نقاط کور حل می شود.
وی ادامــه داد: در راســتای تقویت 
پوشــش تلفــن همــراه در مناطــق 
گردشــگری کارهــای زیــادی انجام 
داده ایــم و همــه اقدامــات مربوط به 
استان انجام شده و منتظر فراهم کردن 
تجهیزات به وســیله شرکت ارتباطات 

همراه اول هستیم.
محمودی اضافه کرد: در هفته های 
آینده تجهیــزات اینترنت پرســرعت 
منطقــه گردشــگری کهمــان و هنام 
شهرستان سلســله نصب و راه اندازی 

خواهند شــد. همچنین دو سایت از این 
نوع تجهیزات در الیگودرز نصب شــده 
اســت.مدیر مخابرات منطقه لرســتان 
افزود: عملیات اجرایی ســایت امام زاده 
محمد و دستگرد نیز آغاز شده و در مرحله 

حفاری است.
وی تأکید کرد: مناطق گردشــگری 
را در اولویــت قرار داده ایم و برای فراهم 
کردن زیرساخت ها همه این مناطق به 
شرکت ارتباطات همراه اول اعالم شده 
و در دســتور کار قرار داده اند و به محض 
آماده شدن تجهیزات اینترنت پرسرعت 

کار را انجام خواهیم داد.
محمودی یادآور شــد: سال گذشته 
نیز در چند منطقه گردشــگری از جمله 
آبشــار بیشه، روســتای ونایی و... این 

تجهیزات را نصب و راه اندازی کردیم.
مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: 
در شــرایط کنونی نصب و راه اندازی هر 
سایت BTS یک میلیارد تومان هزینه 

دارد.

 گسترش پوشش تلفن همراه در مناطق 
گردشگری لرستان

نشست هماهنگی اجرای برنامه های ستاد صیانت 
از حریم امنیت عمومی و حقوق شــهروندی با حضور 
مدیــرکل دفترامور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
لرســتان برگزار و برنامه های پیشــنهادی اعضا مورد 

تبادل نظر قرار گرفت. 
بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه لرستان ، در راستای صیانت 
از حقوق  شــهروندی جلسه ای با حضور قاسم ولیزاده  
مدیــرکل دفترامور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
 لرســتان ، در سالن جلسات ســتاد این شرکت برگزار

شد.
در ابتدای این جلســه پیمان بهرامی مدیرشــرکت 
ملــی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه لرســتان در 
سخنانی با اشــاره به اهمیت رعایت حقوق شهروندی 
در این شــرکت گفت : رعایت حرمت شهروندان که به 
عنوان ارباب رجوع و مشــتریان به این شرکت مراجعه 

می نمایند از مهم ترین اصول ســازمانی است که همه 
همکاران به آن پایبند بوده و رعایت حقوق شهروندی 
و تکریم ارباب رجوع ســرلوحه کاری کارکنان خدوم 

این شرکت می باشد.
همچنیــن مســئول روابط عمومی این شــرکت 
طی ارائه مســتندات و گــزارش تصویری به بحث در 
خصوص اقدامات صورت گرفته در راســتای صیانت از 
حقوق شــهروندی و تکریم ارباب رجوع در این شرکت 

پرداخت .
در ادامه قاســم ولیزاده مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری لرستان ضمن تشکر از برگزاری 
این جلسه از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته توسط 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان 
در راســتای صیانت از حقوق شهروندی تقدیرو اظهار 
نمود: رعایت کرامت انســانی و رفتار شایسته با ارباب 
رجوع اصل مهمی در صیانت از حقوق شهروندی است 

و این شــرکت از نظر  فعالیت در حوزه های اجتماعی و 
حقوق شهروندی در مقایسه با سایر ادارات استان جزو 

دستگاههای برتر بوده است .
ولیزاده پرده برداری از منشــور حقوق شهروندی در 
دولت تدبیر و امید را در راســتای قانون اساســی و سند 

توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست .
وی عنــوان کرد: مدیران دســتگاه های اجرایی با 
همــکاری یکدیگر و به صورت خــاص در ادارات، در 
جهت تحقق این منشور مبتنی بر حفظ کرامت انسانها  
ســعی داشته باشند و با رعایت این منشور حقوق مردم 
نیز احصا و آگاهی ها و آموزشهای الزم در این خصوص 
ارائه شــود تا مردم در مراجعه به ادارات و دستگاههای 

اجرایی بدانند چه حق و حقوقی دارند .
در پایــان نیز اعضای حاضر در جلســه از اقدامات 
صورت گرفته توســط این شــرکت از نزدیک بازدید 

کردند .

رئیــس پلیــس آگاهی اســتان لرســتان گفت: 
کالهبردار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی در لرستان 

کشف و یک نفر متخلف دستگیر شد. 
ســرهنگ عباس نظــری در جمــع خبرنگاران 
اظهار داشــت: با تالش مأموران اداره مبارزه با جعل 
و کالهبرداری این فرماندهی، یک نفر متخلف با یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کالهبرداری دستگیر شد.

وی افــزود: در پی مراجعه فردی به پلیس آگاهی و 
اعالم شکایت علیه فردی مبنی بر اینکه با مانورهای 

متقلبانــه و جلب اعتماد مبالغی را از وی کالهبرداری 
کرده اســت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این 

پلیس قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی استان لرستان عنوان کرد: در 
تحقیقات و بررسی های به عمل آمده مشخص شد فرد 
شــاکی دارای یک باب فروشــگاه مرغ فروشی است 
که متهــم پس از چند مرحله مراجعــه و خرید از وی 
اعتمــادش را جلب و آخرین بار یــک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون ریال مــرغ از وی خریداری و در قبال آن یک 

فقــره چک فاقد اصالت به فروشــنده ارائه و ســپس 
متواری می شود.

وی بیــان کرد: مأموران با هماهنگی مقام قضایی 
و به کارگیری شــیوه های پلیسی محل اختفای متهم 
را شناســایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر 
کردند که در بازجویی هــای به عمل آمده فرد خاطی 
به جرم خود اعتراف کــرده و با تکمیل پرونده، متهم 
 برای ادامــه تحقیقات در اختیار مرجــع قضایی قرار 

گرفت.

جلسه صیانت از حقوق شهروندی برگزار شد

کالهبردار یک میلیاردی دستگیر شد 

با احداث خط 4 مداره بهره برداری 
کامل از ظرفیت پست 4 بروجرد میسر 

گردید.
  به گزارش روابط عمومی شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان لرســتان 
مدیرعامل شــرکت در این خصوص 
اظهــار داشــت: هــدف اول ما جلب 
حداکثــری رضایت منــدی مردم و 
افزایــش کیفیت انــرژی تحویلی به 

مشترکین عزیز است.
فریــدون خودنیا گفت: احداث خط 
4 مداره و بهره برداری از تمام ظرفیت 
پســت 4 بروجرد با اهداف متعالی در 

دستور کار قرار گرفت.
مهندس خودنیــا  رفع ضعف ولتاژ 
بخشی از شهر بروجرد، کاهش میزان 
خاموشــی ها و کاهش تلفات از جمله 
اهداف تعیین شــده در ایــن طرح  را  
برشــمرد و ابراز داشــت:  برای اجرا و 
اتمــام این طــرح 9۰۰ میلیون تومان 
هزینه برآورد شــده بود کــه با وجود 
مشکالت مالی شــرکت های توزیع 
برق در کشور بخاطر وظیفه تأمین برق 
مطمئن و مطلوب برای مشترکین این 
مهم استارت خورد و مراحل پایانی کار 

در حال اجراست.
 وی اظهــار داشــت: پایــداری 

شــبکه های توزیع و خدمات رســانی 
مطلــوب ، افزایش کیفیــت و تقویت 
راندمان توزیع و تحویل انرژی همواره 
به عنــوان یک اصل بــرای ما بوده و 
اعتقــاد داریم چنانچه مــردم از لحاظ 
انرژی برق مشــکلی نداشــته باشند 

وظیفه خود را بخوبی انجام داده ایم.
خودنیــا جمع آوری شــبکه های 
قدیمــی ، جابه جایــی و انتقــال بار و 
کاهش بار مصرفی پســت های 1 و ۲ 
بروجــرد و همچنین فیدرهای قدیمی 
را از مزیت های احــداث خط 4 مداره 
فوق الذکــر بیان کرد و گفت: در آینده 
خیلی نزدیک این طرح به بهره برداری 
می رســد و قطعا مــردم عزیز بروجرد 

نتیجه این اقدام مهم را خواهند دید.
در ادامه محمدعلی خسروی مدیر 
توزیع برق شهرســتان بروجرد به بیان 
مشــخصات و اقدامات انجام شده در 
رابطه با احداث خــط 4 مداره بروجرد 
پرداخــت و گفــت: این طــرح، برق 
مطمئن بیش از بیست هزار مشترک را 
در جنوب و جنوب غرب شــهر بروجرد 

تأمین می کند.
 خســروی اظهار داشــت: احداث 
خط 4 مداره  از پســت 4 بروجرد باعث 
جابه جایــی و انتقــال بــار فیدرهای 
مــدرس، معلــم، بهــار در محدوده 
مدیریــت توزیــع  بــرق ۲ بروجرد و 
فیدرهای ســیلو، ترمینال شــرق، و 

شــهیدی در محدوده توزیع برق یک 
بروجرد گردیده و با توزیع 17 مگاوات 
انــرژی از خطوط جدیداالحداث نقطه 
عطفــی در حل مشــکالت و کاهش 
خاموشــی ها، رفع ضعف ولتاژ مناطق 

و نیز کاهش تلفات می باشد.
وی احــداث 3 کیلومتــر شــبکه 
فشــار متوســط با کابل فاصله دار  حد 
فاصل پست 4 تا میدان عشایر و نصب 
پایه های بتونی طول مسیر را به ارزش 
دو میلیــارد ریــال را از جمله اقدامات 
انجام شــده در این طرح دانســت  و 
ابراز داشــت: کاهش بار پست های 1 
و ۲ بروجرد از دغدغه های کاری ما بود 
که با مســاعدت و حمایت مدیرعامل 
شرکت، خوشبختانه این طرح اجرایی 

گردید.
خسروی افزود: پیش از این، پست 
4 بروجــرد فقط چهار خــط خروجی 
داشــت کــه از ظرفیت کامل پســت 
بهره برداری نمی شــد و با احداث خط 
4 مداره جدید می توان گفت از ظرفیت 
آن به طور کامل  اســتفاده می شــود و 
بیســت هزار مشــترک کــه  به طور 
اخص در نتیجه ضعف ولتاژ مشکالت 
 فراوانی داشــتند مشکل آنان برطرف 

می گردد.

بهره برداری کامل از پست 4 بروجرد 
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رئیــس دانشــگاه لرســتان، خســرو 
عزیزی خبر داد:»کمک  هزینه رساله های 
دانشــجویان دکتــرا کــه در رابطــه بــا 
آزمایشــگاهی هزینه بَر  موضوعــات 
هســتند از دو بــه چهار میلیــون تومان 

افزایش یافت«. 
عزیــزی تشــریح کــرد: »همچنیــن 
تصویب شــده است که به ازای هر مقاله 
ISI و JCR مبلــغ ســه میلیون تومان به 
دانشجویان مقطع دکترا اختصاص یابد« 
)به شــرط آنکه مقاله منتشر شده باشد 

یا DOI به آن اختصاص یافته باشد(.
وی اظهــار داشــت:»ارائه ثبــت یــا 
ثبت های ملی اختراع به شــرط داشــتن 
تأییدیــه ســازمان پژوهش هــای علمی 
و صنعتــی ایــران و نیــز، ارائــه ثبت یا 
ثبت هــای بین المللــی معتبــر اختراع به 
شــرط ارائــه تأییدیه علمی مــورد تأیید 
شــورای پژوهشــی و مــورد ســوم هم، 

کســب عنــوان برتــر از جشــنواره های 
خوارزمــی، رازی و هم ردیــف آنهــا در 
ارتباط با رســاله از نفرات اول تا ســوم، 
اعتبــاری  کمک هزینه هــای  شــامل 

تشویقی می شود«. 
رئیــس دانشــگاه لرســتان افــزود: 
»همچنیــن اعضای محتــرم هیات علمی 
که وظیفه راهنمایی رساله }پایان نامه{ 
دانشــجویان را برعهــده دارنــد مــازاد 
بــر ســقف پژوهانه خود، از مشــوق های 
اعتبــاری در ارتباط با موارد گفته شــده 

بهره مند می شوند«.
وی تصریــح کرد:»افزایــش کمــک 
آزمایشــگاهی  رســاله های  هزینــه 
هزینه بَر،  از دو بــه چهار میلیون تومان، 
فقط مختص دانشــجویان مقطع تحصیلی 

دکتراست«. 
خســرو عزیــزی توضیــح داد:»ســه 
درصــد از بودجــه هزینه ای دانشــگاه 
لرســتان در پایان ســال 92 به پژوهش 
و تحقیقــات اختصــاص می یافــت و بــا 
تالش هــای صورت گرفته از چهار ســال 

پیــش تاکنون و تا پایان ســال 97، قرار 
اســت 13 درصــد از بودجــه هزینه ای 
دانشــگاه به حوزه پژوهــش و تحقیقات 

اختصاص یابد«. 
اســتاندارد  گفت:»البتــه  عزیــزی 
ایــن موضــوع، 15 درصــد اســت کــه 
برنامه ریــزی کرده ایــم بــه ایــن مقدار 

دست پیدا کنیم«.
وی اظهــار داشــت:»از چهــار ســال 
گذشــته تاکنــون بیــش از ده میلیــارد 
تومان برای تجهیز و نوسازی آزمایشگاه 
مرکزی دانشــگاه لرســتان هزینه شده 
اســت که یک اقدام در راستای تقویت 

پژوهش و تحقیقات بوده است«. 
رئیس دانشــگاه لرستان، ایجاد مرکز 
شــتابدهی و کارآفرینــی و مرکز رشــد 
واحدهای فناور دانشــگاه لرســتان )در 
همیــن دوره( را نیــز از جملــه اقدامات 
زیرساختی انجام شــده در جهت حمایت 
از ایده پردازی هــای خالقانــه، پژوهش 
مهارت آفرینــی  تقویــت  و  فنــاوری  و 

دانست.

رئیس دانشگاه لرستان خبر داد؛ 

 افزایش کمک هزینه رساله های آزمایشگاهی 
مقطع دکترا از 2به 4 میلیون تومان 


