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لرستان

بیشتر بخوانید

    توسعه گردشگری 
ارتباط مستقیم

 با توسعه استان دارد

شرکت توزیع نیروی برق 
استان لرستان به دستگاه 

مونوپل مجهز شد

مدیر عامل شرکت آبفای لرستان: 

بهره برداری از 
۷ پروژه آبرسانی به 

روستاهای لرستــــان

مدیرعامل شرکت گاز لرستان 

312پروژه گازرسانی لرستان
 در دهه فجر افتتاح می شود

در  گفت:  لرستان  گاز  شرکت  مدیرعامل   
انقالب  پیروزی  سالگرد  سومین  و  چهل 
بر هزار و  بالغ  با اعتباری  گازرسانی  اسالمی، ۳۱۲ پروژه 
سیصد میلیارد ریال در استان لرستان به بهره برداری 

می رسد.
این  افزود:  گودرزی  کرم  لرستان،  جم  جام  گزارش  به 
خدمات  و  گازرسانی  توسعه  روند  ادامه  در  شرکت 
رسانی در استان لرستان، تاکنون گازرسانی به ۲۴ شهر 
و ۱۹۶۳ روستا و همچنین ۳۰۰۰ واحد تولیدی صنعتی را 

انجام داده است .   
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استاندار لرستان :

دهه فجر فرصتی برای معرفی دستاوردهای انقالب است

  اختصاص   اختصاص ۵۰۵۰ میلیارد تومان اعتبار   میلیارد تومان اعتبار  
برای حمایت از تولید در استانبرای حمایت از تولید در استان
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معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری لرستان

روابط عمومی شهرداری منطقه یک

موسسه توسعه همیاری سپهر در استان لرستان 

صفحه 3 روزنامه جام جم امروز ۱4۰۰/۱۱/۰۹

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستانمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان



دهه فجر فرصتی برای معرفی 
دستاوردهای انقالب است

فرصـت  فجـر  دهـه  گفـت:  لرسـتان  اسـتاندار 
انقـالب  دسـتاوردهای  معرفـی  بـرای  مناسـبی 
اسـالمی ایران اسـت که دسـتگاه های اداری باید 
عـالوه بر برگـزاری برنامه ها برای مخاطبین خاص 
خـود بـه تبیبـن جایـگاه انقـالب بـرای کل جامعـه 

بپردازنـد.
بـه گـزارش جـام جم لرسـتان: فرهـاد زیویـار اظهار 
کـرد: انقـالب اسـالمی ایـران معجـزه ای بـود کـه به 
دسـت بنیانگـذار جمهـوری اسـالمی ایـران رقـم 

خورد.
وی ادامـه داد : انقـالب اسـالمی ایـران مسـتقل 
انقـالب  افـزود:  بـود،  تفنـگ  و  شمشـیر  و  روز  از 
اسـالمی ایـران انقـدر اهمیـت دارد کـه کتابهایـی 
ج از کشـور بـه نـگارش  کـه راجـع بـه انقـالب خـار

نیسـت.  داخلـی  کتاب هـای  از  کمتـر  درآمـده 
اسـت  عطفـی  نقطـه  بهمـن   ۲۲ گفـت:  زیویـار 
کـه پاشـنه تاریـخ ایـن مـرز و بـوم را تغییـر دارد و 
انقـالب اسـالمی ایـران حرکتـی بـود کـه بـا رهبـری 
امـام راحـل بـه پیروزی رسـید کمااینکـه بنیانگذار 
و  بـود  مـردم  خـود  باطـن  از  عنصـری  انقـالب 
امـام  نائـب  جایـگاه  کـه  بـود  رسـیده  مقامـی  بـه 

بـود. کـرده  پیـدا  را  معصـوم 
ظرفیتـی  بهمـن   ۲۲ گفـت:  لرسـتان  اسـتاندار 
اسـتفاده  احسـن  نحـو  بـه  آن  از  بایـد  کـه  اسـت 
کنیـم و بدانیـم کجـا بـوده و االن کجـا هسـتیم، 
مقطعـی  برنامه هـای  فجـر  دهـه  اضبرنامه هـای 
نیست، بلکه فرصتی برای معرفی دستاوردهای 

اسـت. ایـران  اسـالمی  انقـالب 
زیویار  دهه فجر را فرصتی برای تبیین نقاط قوت 
و برنامـه ریـزی بـرای برطـرف شـدن نقـاط ضعـف 
دانسـت و ادامـه داد: انقـالب مـا در دنیـا منحصـر 
بـه فـرد اسـت کـه و هیـچ کشـور خارجـی پشـت 
آن نبـود کمااینکـه انقالب هـا معمـوال بـا دخالـت 
یـک یـا چنـد کشـور خارجـی صـورت می گیـرد. وی 
بیـان کـرد: برنامه هـای دهـه فجـر بایـد متفـاوت 
بـا سـالهای قبـل باشـد و دسـتگاه ها موظـف بـه 
همـکاری با شـورای هماهنگی تبلیغات اسـالمی 
لرسـتان بـرای باشـکوه برگـزار شـدن برنامه هـای 

دهـه فجـر هسـتند.
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مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: در چهل 
و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، ۳۱۲ 
پروژه گازرسانی با اعتباری بالغ بر هزار و سیصد 
میلیارد ریال در استان لرستان به بهره برداری 

می رسد.
به گزارش جام جم لرستان: کرم گودرزی افزود: 
گازرسانی  توسعه  روند  ادامه  در  شرکت  این 
تاکنون  لرستان،  استان  در  رسانی  خدمات  و 
گازرسانی به ۲۴ شهر و ۱۹۶۳ روستا و همچنین 
۳۰۰۰ واحد تولیدی صنعتی را انجام داده است .
وی ادامه داد: در طول دهه فجر سالجاری نیز 
شهری  بخش های  در  را  گازرسانی  پروژه   ۳۱۲
در  افتتاحیه  برنامه  در  صنعتی  و  ،روستایی 
دست اقدام داریم که ان شاءاهلل برابر برنامه، با 
حضور مسئولین استان و شهرستان ها انجام 

خواهد گرفت.
گودرزی به بیان جزئیات پروژه های قابل افتتاح 
مذکور  پروژه های  گفت:  و  پرداخت  فجر  دهه 
، ۷۵ روستا و ۲۳۶ واحد تولیدی  شامل ۱ شهر
فجر  دهه  مبارک  ایام  در  که  می باشد  صنعتی 

مورد بهره برداری قرار می گیرند.
عنوان  لرستان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
است  مفتخر  لرستان  استان  گاز  شرکت  کرد: 
انرژی  از ۷۰ درصد سبد  که تامین کننده بیش 
و  تالش  با  توانسته  تاکنون  و  بوده  استان 
خانوار  جمعیت  درصد   ۹۹/8 کارکنان،  همت 
خانوار  جمعیت  درصد   ۹۲ از  بیش  و  شهری 

روستایی را ازاین انرژی پاک بهره مند سازد.

شنبه   ۹ بهمن  ۱4۰۰  شماره 6۱42
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نگه  زنده  راستای  در  گفت:  خرم آباد  مرکزی  شهردار 
نصب  و  ساخت  شهدا،  رشادت های  و  یاد  داشتن 
تندیس و المان شهدا در سطح شهر دستور کار قرار 

دارد.
سعید فتوحی در جلسه کمیته تبلیغات و فضاسازی 
شهری کنگره ۶۳۰۰ شهید استان لرستان، تصریح کرد: 
شهدا  نام  به  آباد  خرم  شهر  در  محله ها  سرای  تمام 
نامگذاری می شوند. و به زودی سرای محله مطهری 
شهدا  داد:   ادامه  می شوند.وی  افتتاح  گرم  دره  و 

یادی بر گردن ما دارند و پاسداشت خون شهدا، برای 
شهرداری های استان مایه برکت است، ۹ برنامه برای 
شهرداری های استان پیش بینی شده است. فتوحی 
در  تبلیغاتی  تابلوهای  نصب  و  ساخت  کرد:  تصریح 
پیش  تابلو  یک  شهر  هر  برای  شهرها،  ورودی های 
بینی شده است تهیه و نصب تلویزیون شهری برای 
روان،  تابلوهای  نصب  و  تهیه  شهرستان ها،  تمام 
و  خیابان  میادین،  در  شهدا  المان  نصب  و  ساخت 
… شهرها از جمله این برنامه ها است. وی ادامه داد: 

نصب تابلوی بزرگ شهدا در ورودی های شهر انجام 
شده و از این پس هم انجام می شود. نقاشی و دیوار 
نویسی در سطح شهرها، فضا سازی کنگره و ساخت و 
نصب المان های کنگره نیز انجام شده است.شهردار 
خرم آباد در بخش دیگری از صحبت هایش به ساخت 
شهید  تندیس  کرد:  بیان  و  اشاره  شهدا  تندیس 
شهدای  فرماندهان  از  نقدی  مراد  شاه  پور،  شفیع 
نورخدا  سید  شهید  سردیس  شده،  ساخته  ارتش 
موسوی در خیابان شورای سابق نصب شده است. 

دریایی  نیروی  المان  ساخت  پیگیر  کرد:  عنوان  وی 
ارتش هستیم چون بیشترین شهدای نیروی دریایی 
کشور متعلق به لرستان است. قبال جانمایی در بلوار 
شهید سلیمانی انجام گرفته است و هزینه های زیادی 
و  شود  جابجا  باید  هستند  معتقد  دوستان  اما  شد 
طی جلسه ای که برگزار شده دو مکان پیشنهاد شده 
است که برای شورای شهر ارسال می شود تا در دستور 
کار قرار گیرد.وی اظهار کرد: میدان و پل شهدا به اسم 
خصوص  در  سازی  فضا  گونه  هیچ  اما  است  شهدا 

صورت  تا  است  الزم  و  است  نشده  انجام  شهدا 
در  سهمی  تا  شود  اجرایی  وظایفی  و  انجام  جلسه ای 
یادمان شهدا در لرستان داشته باشیم.شهردار خرم 
آباد تصریح کرد: برای شهرداری های شهرهای مختلف 
استان لرستان برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده 
است، از جمله: ساخت تابلوهایی منقش به عکس 
شهدا در ورودی های هر شهر، تهیه تلویزیون شهری، 
شهدا،  المان  نصب  و  ساخت  روان،  تابلوهای  تهیه 

نقاشی و دیوارنویسی و … اشاره کرد.

نصب تندیس و ِالمان شهدا در دستور کار قرار دارد

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: با توجه به این که 
استان لرستان در منطقه بحرانی کشور از حیث بالیای طبیعی 
یک  لرستان  استان  نیز  جغرافیایی  شرایط  نظر  از  دارد.  قرار 
لذا پرسنل شرکت در مواقع بحران  کوهستانی بوده  استان 

با مشکل ارتباط بی سیمی روبرو می شوند.
به گزارش جام جم لرستان: فریدون خودنیا افزود: لذا بمنظور 
خدمات رسانی بهتر در مواقع ضروری و زمانهای بحران  هم 
با  و  شرکت  کوش  سخت  پرسنل  توسط  عزیز  استانی های 
در  آمادگی  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  منویات  به  توجه 
زمان های بحران و پدافند غیر عامل این شرکت با هزینه ای 
بالغ بر چهار هزار میلیون ریال مبادرت به خرید یک دستگاه 
نصب  مزدا  وانت  دستگاه  یک  روی  بر  که  نموده  مونوپل 

گردیده است.
این که جابجایی  به  توجه  با  ادامه داد: دستگاه مونوپل  وی 
آن بسیار راحت و آسان است به منظور رفع ضعف سیگنال 
دهی در مناطق شهری و روستایی و جاهای صعب العبور در 
زمان بحران در محل حادثه قرار می گیرد و ضعف سیگنال به 
وجود آمده را برطرف می سازد و ارتباطات بی سیمی به صورت 

پایدار  برقرار می گردد.
می توان  مونوپل  دستگاه  از  استفاده  مزایای  از  گفت:   وی 
و  عالی  مانور  قدرت  مناسب،  استحکام  آسان،  جابجایی  به 
شرکت  افزود  .ایشان  کرد  اشاره  آن  تعمیرات  در  سهولت 
توزیع برق لرستان با خرید این تجهیز جز    اولین شرکت های 
توزیع برق کشور می شود که به تجهیز ارتباطی مجهز می گردد.
از  دیگری  بخش  در  لرستان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برفگیر  روستاهای  تمام  برق  شبکه  گفت:  صحبت هایش 
بدون  روستای  اکنون  هم  و  است  شده  مدار  وارد  استان 

روشنایی به دلیل بارندگی و برف وجود ندارد.

خودنیا افزود: بارش برف و باران سنگین اواخر هفته گذشته 
باعث قطع برق ۷۷ روستا شده بود.

 ، وی ادامه داد: یک هزار و ۱۰۰ خانوار در ۵۱ روستای الیگودرز
۴۵۰ خانوار در ۱۵ روستای خرم آباد و ۴۰۰ خانوار در ۱۱ روستای 
جهادی  تالش  با  که  داشتند  برق  قطع  مشکل  بروجرد 
نیروهای شرکت توزیع برق استان در حال حاضر شبکه تمام 

این روستاها وارد مدار شده است.
سه  در  تیم   ۱۴ مهم  این  اجرای  جهت  کرد:  بیان  خودنیا 
جوی  شرایط  در  الیگودرز  و  بروجرد  آباد،  خرم  شهرستان 
نامساعد فعالیت داشتند که در برخی موارد همکاران مجبور 
پیاده  بصورت  طوالنی  مسافت های  نمودن  طی  با  بودند 

خدمات رسانی کنند.
برف،  بارش  از  پس  کوالک های  به  توجه  با  کرد:  اظهار  وی 
توزیع  شرکت  نیروهای   ، معابر سطح  زدگی  یخ  و  هوا  برودت 

برق لرستان همچنان در حالت آماده باش هستند.

اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان لرســتان به نمایندگــی از شــرکت مادر تخصصــی بازرگانــی دولتی ایــران در 
نظــر دارد از ظرفیت هــای موجود در ســطح اســتان در فصــل خرید تضمینــی گنــدم و دانه هــای روغنی در ســال ۱۴۰۱ 
برابــر ضوابــط ابالغی بــه عنــوان مرکــز خریــد تضمینــی و نگهــداری اســتفاده نمایــد. لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقی و 
حقوقی در ســطح اســتان که واجد شــرایط و امکانات زیر می باشــند دعوت میگردد تقاضای خود را حداکثر تا تاریخ 
۱۴۰۰/۱۱/۱۹درخرم آباد- خیابان آیت اله طالقانی روبروی اداره کل مالیاتی به اداره کل غله و خدمات بازرگانی لرســتان 
 شماره تماس ۳۳۳۰۲۷۹8  واحد امور قراردادها جهت 

ً
تحویل نموده و یا به شماره ۳۳۳۰۹۵۰۳ نمابر نمایند. ضمنا

پاسخگویی اعالم میگردد.

ید: شرایط مراکز خر
۱(. داشــتن ظرفیت انباری متناســب با حجم برآوردی خرید مرکزنظیر انبار ســاده مســقف، انبار نیمــه مکانیزه، انبار 

تمام مکانیزه، سیلوی فلزی، سیلوی بتنی و انبار چادری.
، کف محوطه آسفالت یا بتن با درب ورودی و خروجی قابل کنترل. ۲(. داشتن محوطه محصور

. ۳(. داشتن توان تخلیه و بارگیری متناسب با ظرفیت مرکز
۴(. دارا بودن سیستم روشنایی انبار و محوطه مرکز خرید.

۵(. دارا بــودن سیســتم اطفــاء حریــق نظیــر شــلینگ آب آتش نشــانی، کپســول اطفــاء حریق متناســب بــا حجم و 
. ظرفیت خرید مرکز

.  متصل به رایانه و چاپگر
ً
۶(. دارا بودن باسکول استاندارد ترجیحا

۷(. دارا بودن تجهیزات و امکانات مناسب برای تخلیه و بارگیری محموله ها.
 . 8(. دارا بودن دوربین دید در شب با قابلیت انتقال تصاویر

۹(. دارا بودن ارتباط اینترنتی مناسب و تجهیزات مربوط به آن.
، )حداقل دو دســتگاه بــا تجهیزات جانبی( متناســب با حجــم خرید مرکز بــه نحوی که  ۱۰(. دارا بــودن رایانــه و چاپگر

ثبت عملیات خرید و تحویل در مکان مرکز خرید انجام پذیرد.
۱۱(. دارا بودن نیروی انسانی مجرب و مطلع در حوزه های کنترل کیفی، بازرگانی، فنی.

۱۲(. دارا بودن امکانات و تجهیزات کنترل کیفی شــامل بمبو به تعــداد کافی، الک )مطابق دســتورالعملهای ابالغی 
، میزکار مناســب با نور کافی، رطوبت ســنج، ســینی  به تعــداد کافی(، پنس، تــرازوی دیجیتــال با دقــت ۲ رقم اعشــار
، کاردک، ســرتاس ســر تخــت و .... و همچنیــن وجــود فضای مناســب برای  اســتاندارد افــت زنــی ۵۰× ۵۰ ســانتیمتر

نگهداری نمونه های شاهد.
۱۳(. دارا بــودن کاور و امکانات پوششــی مناســب بــه منظــور حفــظ و حراســت از کاال در انبارهای چــادری در هنگام 

بارندگی ها و خطرات جوی.
۱۴(. دارا بودن امکانات رفاهی نظیر نمازخانه، سرویس بهداشتی، آبسردکن و......

۱۵(. دارا بودن توان مالی برای ارائه تضامین قرارداد.
۱۶(. امکان نگهداری و بایگانی اسناد محموله های خریداری شــده  و ارائه به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان 

لرستان.
۱۷(. دارا بودن سطح سنج در کارخانجات آرد و سیلوهای بخش خصوصی.

۱8(. نصب نمایشگر باسکول در مراکز خرید و نگهداری. 

توضیح: 
موارد یاد شــده حداقل شــرایط الزم برای مراکــز خرید بوده و چنانچــه مرکزی فاقد هر یک از شــرایط مذکــور بوده و یا 

قادر به تامین نباشد قابلیت انتخاب و استفاده در فصل خرید سال ۱۴۰۱ را نخواهد داشت.

روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان

مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان 
لرســتان از کســب رتبــه نخســت امــداد هوشــمند و 

کارآمد در استان خبر داد
به گزارش جــام جم لرســتان: جالل شــیخ پــور تصریح 
عظیــم  تحولــی  هوشــمند،  امــداد  ســامانه  کــرد: 
در ارائــه خدمــات آســان تــر بــه مددجویــان لرســتان 
اســت که  با اجرای امداد هوشــمند و کارآمــد، ظرفیت 
خدمت  رســانی چابــک، اســتفاده از بانــک اطالعاتــی 
ســایر دســتگاه ها و ارائــه درخواســت غیــر حضــوری 
توســط مددجویــان و توزیــع عادالنــه امکانــات فراهم 
می شــود. وی ادامــه داد: امــداد لرســتان در رزمایــش 

بزرگ  پاکســازی و پاالیش آمار مددجویی و شناسایی 
نیازمندان واقعی رتبه برتر را کسب کرد.

ح   وی  بــا بیــان این کــه  دومیــن هــدف از اجــرای طــر
امــداد هوشــمند اســتفاده بهینــه از منابــع مالــی و 
منابــع درآمــدی بــه نحــوه شایســته و مطلوب تــر بــه 
ح بــزرگ  نیازمنــدان جامعــه اســت گفــت: در ایــن طــر
مــددکاران و امدادگــران توانســتند ضمن شناســایی 
و ثبت نیازمندی هــای مددجویان نســبت به پاالیش 
پرونده هــا اقــدام نمایــد. وی افــزود: داشــتن شــماره 
همــراه بــه نــام خــود سرپرســت و کدپســتی وکدملــی 
کــه  ایــن ســامانه اســت  بــه  از مــوارد اصلــی ورود 

مددجویان می توانند منبعد با مراجعه به این ســایت 
درخواست های خود را  ارائه نمایند.

ــاضـــالب لــرســتــان  مـــدیـــر عـــامـــل شـــرکـــت آب و فـ
ــرای بــیــان  ــ ــت مــنــاســبــی ب ــرص ــت: دهـــه فــجــر ف ــف گ
دســتــاوردهــای نــظــام جمهوری اســالمــی بــه مــردم 
اســـت کــه خــوشــبــخــتــانــه شــرکــت آب و فــاضــالب 
وژه های  استان لرستان طی چند سال گذشته پر
مختلفی را با تالش همکاران به سرانجام رسانده 
ین برنامه های این شرکت  است که یکی از بهتر
بحث آبرسانی به روستاهای محروم استان بوده 

است.
به گــزارش جــام جم لرستان:  حمیدرضا کــرم وند 
ــی بــه روســتــاهــای  ــرســان ــرد: ۷ پــــروژه آب تــصــریــح کــ

استان به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان ادامه 
داد: در دهـــه مــبــارک فــجــر امــســال هــفــت پـــروژه 
وســتــای استان با اعتباری بالغ بر  آبرسانی به ۱۲ر
۲۹۵ میلیارد ریال افتتاح می شود که این پروژه ها 
و رسانی، ساخت مخزن،  نیر انتقال،  شامل خط 

ایستگاه، حفر چاه، تجهیز چاه و.. است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان عنوان 
ــا  ــروژه ه ــا افــتــتــاح و بــهــره بــــرداری از ایـــن پ کـــرد: ب
جمعیتی بالغ بر ۱۴ هزار نفر از نعمت آب سالم و 

بهداشتی بهره مند خواهند شد.

یع نیروی برق استان لرستان یع نیروی برق استان لرستانشرکت توز شرکت توز
 به دستگاه مونوپل مجهز شد به دستگاه مونوپل مجهز شد

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان لرستان :

کسب مقام برتر در راه اندازی امداد هوشمند و کارآمد
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب لرستان: 

بهره برداری از ۷ پروژه آبرسانی به روستاهای لرستان

2۵2۵ هزار کارگر ساختمانی  هزار کارگر ساختمانی 
یر چتر حمایتی تامین اجتماعی لرستان  یر چتر حمایتی تامین اجتماعی لرستان ز ز

ید گندم ید گندمفراخوان انتخاب مراکز خر فراخوان انتخاب مراکز خر
کلزا( سال 14۰114۰1 کلزا( سال  و دانه های روغنی )  و دانه های روغنی )

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان گفت: قریب به ۲۵ هزار 
کارگر ســاختمانی و خانواده های آنان در اســتان زیر چتر حمایتی 
تامیــن اجتماعــی قــرار دارنــد و از خدمــات درمانی و بیمــه ای این 

سازمان بهره مند هستند.
بــه گــزارش جــام جــم لرســتان: منوچهــر گــودرزی در نشســت با 
روســای انجمنهــای صنفــی کارگــران ســاختمانی اســتان بیــان 

کرد: تاکنون ۲۵ هزار کارگر ســاختمانی در اســتان تحت پوشــش 
تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

وی گفــت :  اختصــاص ســهمیه های بیمــه کارگــران ســاختمانی 
 باید بر اساس احراز فعالیت و اشتغال در مشاغل کارگری 

ً
صرفا

باشد  زیرا کارگران از اقشــار محروم و آسیب پذیر جامعه هستند 
و نباید حقوق اجتماعی آنان تضییع شود.

ح های اولویت دار وزارت نیرو قرار گرفت ح آب منطقه ای لرستان جزو طر ۷طر
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: در 
ریاست  به  که  اولویت دار  ح های  طر بررسی  جلسه 
 ، کشور آبفای  و  آب  معاون  حضور  با  و  نیرو  وزیر 
مدیران و اعضای حوضه کارون بزرگ در وزارت نیرو 
ح اجرایی حوضه کارون بزرگ، ۱۵  برگزار شد، از ۴۱ طر

ح های اولویت دار معرفی شد. ح بعنوان طر طر
نژاد  حسن  داریوش  لرستان:  جم  جام  گزارش  به 
ح های  طر از  ح  طر  ۷ ح،  طر  ۱۵ این  از  کرد:   اظهار 
ح های  طر عنوان  به  لرستان  منطقه ای  آب  شرکت 
اولویت دار وزارت نیرو معرفی گردید، که برای اجرایی 

میلیارد   ۲۰۶۵ بر  بالغ  اعتباری  پروژه ها  این  شدن 
تومان مورد نیاز است.

ساختمان  شامل  پروژه ها  این  کرد:  تصریح  وی 
ساختمان  حوضیان،  سد  ساختمان  آبسرده،  سد 
بروجردی،  سدشهید  ساختمان  کمندان،  سد 

آبسرده،  سد  زهکشی  آبیاری  شبکه  ساختمان 
کمندان،  سد  زهکشی  آبیاری  شبکه  ساختمان 
بوده  مروک  سد  زهکشی  آبیاری  شبکه  ساختمان 
ح ها اختصاص خواهد  که اعتبار ویژه ای برای این طر

یافت. 



منظور  به  گفت:  لرستان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
توانمند  نیروهای  و  نخبگان  ظرفیت  از  استان  گردشگری  توسعه 

استفاده خواهد شد .
کرد: محور اصلی  بیان  لرستان: احمدرضا دالوند  گزارش جام جم  به 
برگزاری این نمایشگاه در رابطه با معرفی ظرفیت ها و توانمندی های 
این  در  ممکن  شکل  بهترین  به  دارد  ضرورت  و  است  استان 

نمایشگاه حضور داشته باشیم .
وی ادامه داد: در همین راستا وظایف محوله به دستگاه های اجرایی 

متناسب با عملکرد آنها مشخص و اعالم گردید .
موهبت های  و  ظرفیت ها  کرد:  تاکید  لرستان  استاندار  معاون 
و  بکر  طبیعت  و  تاریخی  میراث فرهنگی،  مانند  استان  خدادادی 
عنوان  به  لرستان  معرفی  برای  دالیل  مهمترین  از  نخورده  دست 

از  موضوع  این  تهران  نمایشگاه  در  که  است  گردشگری  مقصد 
محورهای اصلی خواهد بود .

توسعه  با  مستقیم  ارتباط  گردشگری  توسعه  کرد:  تصریح  دالوند 
استان دارد و به منظور توسعه گردشگری استان از ظرفیت نخبگان 

و نیروهای توانمند استفاده خواهد شد .
مسائل  زیرساخت ها،  توسعه   ، گردشگر جذب  افزود:  ادامه  در  وی 

توسعه  در   بسزایی  سهم  گردشگران  به  استان  معرفی  و  فرهنگی 
لرستان، ایجاد اشتغال و کسب درآمد دارد که در این رابطه نیازمند 

ایجاد تحول هستیم .
سازی  برند  شد:  یادآور  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
محصوالت و سوغات لرستان از نکات مهم در جذب سرمایه و رونق 

گردشگری است که باید در این زمینه اقدامات الزم صورت پذیرد .

شنبه   ۹ بهمن  ۱4۰۰  شماره 6۱42
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اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

فروش امالك با شرایط استثنایی
مـزایده عمومی فروش امالك موسسه توسعه همیاری سپهر در استان  لرستان

ح جــدول  شــرکت توســعه ســپهر ماندگارخراســان ، کارگــزار رســمی فــروش امــالک مــازاد موسســه توســعه همیــاری ســپهر در نظــر دارد تعــدای از امــالك واقــع در اســتان  لرســتان بــه شــر
ذیــل را  از طریــق مزایــده عمومــي بــه فــروش برســاند. متقاضیــان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافــت اســناد مزایــده و همچنیــن هماهنگــی جهــت بازدیــد از امــالك مــورد 
گهــی )غیــر از ایــام تعطیــل( تــا مهلــت پایانــی بــه ســایت  www.sepehrmandegar.com  مراجعــه و یــا بــا شــماره   تلفن هــای 37666033 -051-37666035  نظــر ، همــه روزه از تاریــخ انتشــار آ

تمــاس حاصــل نماینــد.

شرایط  فروش واگذاری 

الف( 100% نقدی

ب(حداقل  25%نقد الباقی
 حداکثر در اقساط48 ماهه

مؤسسه توسعه همیاري سپهر
شماره ثبت ۹۰۱۶

1- مهلت خرید  اسناد مزایده : از تاریخ  14۰۰/11/۰9 لغایت  14۰۰/11/14      2- مهلت تحویل اسناد ومدارک مزایده : از تاریخ دریافت اسناد  تا پایان  وقت اداری  مورخه 
14۰۰/11/24 3-آدرس تحویل پاکات:  تهران خیابان ســمیه - ســاختمان سپهر  ،۴۳ ، طبقه ۶ )موسسه توســعه همیاری سپهر (کد پســتی :۱۵۷۱8۳8۷۱۳     4- تاریخ 
بازگشائی پاکات :  روز چهارشنبه  مورخه  14۰۰/11/2۷ ساعت  11  صبح    ۵-متقاضیان می بایست جهت خرید پاکات و دریافت اسناد و اوراق مزایده ، مبلغ ۶۰۰/۰۰۰  ریال 
به حساب شماره ۰۱۰۹۱۶۰۷۰۲۰۰8 نزد بانک صادرات ایران  )بنام شرکت  توسعه سپهر ماندگارخراسان( واریز ورســید آن را به همراه سایر مدارک )مطابق فرم راهنما( 
تکمیل و در پاکت  مربوطه قرار دهید. ضمنا  پاکات پیشنهادی  که  فاقد فیش واریزی ۶۰۰/۰۰۰ ریال )خرید اوراق ( باشند و یا مبلغ مذکور در مهلت  مقرر واریز نشده 
باشد در مزایده شرکت  داده نخواهد شد .  6- میزان مبلغ سپرده تودیعي جهت شرکت در مزایده، می بایست به حساب شماره ۰۲۰۰۴۷۲۱۳۱۰۰8 به نام موسسه توسعه 
همیاری سپهر نزد شعبه مستقل مرکزی کد ۳۰۴۶ بانك صادرات ایران واریز شود. ۷- مطالعه مدارك و استعالم سوابق امالك و بازدید از آنها ، قبل از شرکت در مزایده 
براي تمامي شرکت کنندگان  ضروري است و امالک با اسناد و وضعیت موجود واگذای می گردد. 8-درشرایط نقدو اقساط نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک ویا صلح 
گهی ذیل مشخص گردیده اســت، ارائه وثیقه ملکی مورد قبول موسسه و یا ضمانت  حقوق خواهد بود و برای تقســیط امالک مشــاعی و امالکی که در توضیحات آ
نامه بانکی غیراز بانک صادرات ایران  الزامی است. 9-  موسسه در رد و یا قبول یك یا تمامي پیشنهادات خرید مختار است .  1۰-   هزینه های آگهی و کارشناسی ملک 
مورد تقاضا وحق الزحمه کارگزاری + مالیات بر ارزش افزوده )برمبنای قیمت پیشنهادی( به عهده برنده مزایده است . 11-اولویت با پیشنهاداتی است که بر اساس 
ردیف های الف و ب جدول شرایط فروش واگذاری ) نقد یا نقد و اقساط ( مي باشد. سایر پیشنهادات غیر از شرایط فوق الذکر نیز قابل بررسی خواهد بود . همچنین 

پیشنهادات می بایست  به صورت شفاف در اسناد مزایده اعالم گردد .

یف
مساحت و کاربری نوع مالكيتپالك ثبتيآدرس سندیعنوان ملکشهرشناسهرد

اعيان 
مساحت 

عرصه
قيمت پایه 

مزایده)ریال(
سپرده شرکت 

توضيحاتدر مزایده)ریال(

بروجرد14338
محل قدیم شعبه 

بانک صادرات 
بلوار امام 

بلوار امام خيابان 20 متری 
بلوار ابوذر

1 فرعی از 3012 اصلی بخش 
71380,000,000,0004,000,000,000تجاری553ملكی یک بروجرد

اعيان شامل زیر زمين به صورت )انباری 
واداری(- همكف جهت سالن بانک) تجاری(-  

خرپشته) جهت قاب پله (می باشد مساحت 
تقریبی بوده مالک وضع موجود می باشد

مغازه تجاری ازنا27263
بلوار امام حسين- مجتمع 
تجاری امام حسين - طبقه 

همكف  قطعه 8

12303 فرعی از 30اصلی مفروز 
ومجزی شده  از10395 فرعی از 

اصلی مذکوربخش 2 ازنا
سهم ملكی 

30.847,000,000,000350,000,000تجاریالعرصه

مساحت تقریبی بود مالک وضع موجود 
می باشد متصرف دارد ورفع تصرف 

وهزینه های آن به عهده برنده مزایده 
می باشد.

مغازه تجاری ازنا37262
بلوار امام حسين- مجتمع 

تجاری امام حسين - طبقه  
اول قطعه 87

12382 فرعی از 30اصلی 
مفروز ومجزی شده از 10395 
فرعی از اصلی مذکور بخش 

2 ازنا

سهم ملكی 
14.72,200,000,000110,000,000تجاریالعرصه

مساحت تقریبی بوده مالک وضع موجود 
می باشد.

مغازه تجاری ازنا47264
بلوار امام حسين- مجتمع 

تجاری امام حسين - طبقه  
اول قطعه 86

12381 فرعی از 30اصلی مفروز 
ومجزی شده از 10395 فرعی از 

اصلی مذکور بخش 2 ازنا
سهم ملكی 

14.72,200,000,000110,000,000تجاریالعرصه
مساحت تقریبی بوده مالک وضع موجود 

می باشد.

مغازه تجاری ازنا57261
بلوار امام حسين- مجتمع 

تجاری امام حسين - طبقه  
اول قطعه 23

12318 فرعی از 30اصلی مفروز 
ومجزی شده از 10395 فرعی از 

اصلی مذکور بخش 2 ازنا
سهم ملكی 

14.72,850,000,000142,500,000تجاریالعرصه
مساحت تقریبی بوده مالک وضع موجود 

می باشد.

مغازه تجاری ازنا67400
بلوار امام حسين- مجتمع 

تجاری امام حسين - طبقه  
همكف قطعه 9

12304 فرعی از 30اصلی مفروز 
ومجزی شده از 10395 فرعی از 

اصلی مذکور بخش 2 ازنا
سهم ملكی 

19.614,000,000,000200,000,000تجاریالعرصه

مساحت تقریبی بود مالک وضع موجود 
می باشد متصرف دارد ورفع تصرف 

وهزینه های آن به عهده برنده مزایده 
می باشد.

خرم 79780
آپارتمانآباد

کوی ارتش - فازیكم-
خيابان نبرد -کوچه نبرد 

سوم شرقی پالک 19 طبقه 
اول

3687 فرعی از2086 اصلی 
مفروز مجزی شده از863 

فرعی از اصلی مذکور قطعه 2 
تفكيكی

سهم مشاعی
99.944,000,000,000200,000,000مسكونیالعرصه

سه مميز نهصد و یک ده هزارم دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه واعيان   پالک مذکور مساحت 

تقریبی بوده  مالک وضع موجود می باشد 
متصرف دارد ورفع تصرف به عهده برنده 

مزایده می باشد. درصورت واگذاری اقساطی 
ارائه وثيقه ملكی ویاضمانت نامه بانكی مورد 

قبول موسسه الزامی می باشد.

روستای حسن آباد- نبش منزل مسكونی  بروجرد89777
278/972,200,000,000110,000,000مسكونی379.35مشاعی142 فرعی از154 اصلی کوچه شكوفه 4 

هفتاد و دو سهم مشاع از نود شش سهم 
عرصه واعيان پالک مذکور مساحت تقریبی 

بوده مالک وضع موجود دارد.متصرف دارد و 
رفع تصرف و هزینه های آن به عهده برنده 

مزایده می باشد و درصورت واگذاری اقساطی 
ارائه وثيقه ملكی ویاضمانت نامه بانكی مورد 

قبول موسسه الزامی می باشد.

    توسعه گردشگری ارتباط مستقیم با توسعه استان دارد



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r   w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه در استان لرستان

 صاحب امتیاز :      
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

 تحریریه شهرستانها:      ۰۲۱-۴۴۲۳۳۵۱۱

 سرپرست استان لرستان: حمید مریدی
 دفتر سرپرستی استان لرستان :۳۳۲۰۹۱۶۵ - ۰۶۶     

 دورنگار :۳۳۲۰۹۱۶۵ - ۰۶۶   

شنبه   ۹ بهمن  ۱4۰۰  شماره 6۱42

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

آباد گفت: در  شهردار منطقه سه شهر خرم 
عمده  از  ترافیکی  تصادفات  شهرها،  تمام 
را  شهروندان  ایمنی  که  است  مشکالتی 
و  می دهد  قرار  تهدید  و  خطر  معرض  در 
همواره  آن،  از  ناشی  مالی  و  جانی  تلفات 
یکی از عوارض ناگوار حمل و نقل در جوامع 

امروزی به شمار می رود.
روان سازی  لذا  افزود:   موسوی  حمید  سید 
از  یکی  عنوان  به  ترافیکی  گره های  رفع  و 
زندگی  کیفیت  بهبود  در  مؤثر  روش های 
همین  به  می شود  محسوب  شهری 

نقاط  در  هندسی  اصالحات  اجرای  دلیل 
حادثه خیز و پرخطر از جمله راهکارهای ارائه 
شده جهت تحقق اهداف مدیریت ترافیک 

شهری است.
اصالح  به  ویژه  توجه  کرد:  اظهار  موسوی 
به  شهری  تقاطع های  و  معابر  هندسی 
عنوان حلقه های واسط و رشته های ارتباطی 

فضاهای شهری ضرورت دارد. 
تصریح  آباد  خرم  شهر  سه  منطقه  شهردار 
کرد: با توجه به نقش حائز اهمیت تقاطع ها 
شبکه  عملکرد  در  بحرانی  نقاط  عنوان  به 

تقاطع های  هندسی  اصالح  شهری،  معابر 
اجرایی  و  عمرانی  کارهای  اولویت  در  شهر 
با  تا  است  گرفته  قرار  منطقه  این  شهرداری 
تقاطع ها،  صحیح  هندسی  اصالح  و  طراحی 
نسبت به روان سازی و رفع گره های ترافیکی 

در شهر گام بردارد.
رفیوژ  احداث  عملیات  به  اشاره  با  موسوی 
خیرآباد،  بلوار  هندسی  اصالح  و  وسط 
جمله  از  هندسی  اصالحات  اجرای  گفت: 
اهداف  تحقق  جهت  شده  ارائه  راهکارهای 

مدیریت ترافیک شهری است.
شهردار منطقه سه شهر خرم آباد همچنین 
 ۴۵ سازی  زیر  و  معبر   ۱8 آسفالت  گفت:  
هزار مترمربع، ۲۲ هزار متر مربع و لکه گیری 
جدول  طول  متر  هزار   ۳ اجرای  آسفالت، 
از  نیز  معابر  سطح  در  کتابی  و  نهری  گذاری 
انجام  منطقه   سطح  در  که  است  اقداماتی 

شده است.
بتنی  کفپوش  اجرای  داد:  ادامه  موسوی 
شهید  بلوار  وسط  رفیوژ  فرش  سنگ  و 
اجرا در  از دیگر پروژه های در حال  سلیمانی 

سطح شهرداری منطقه ۳ است.
از  دیگری  بخش  در   ۳ منطقه  شهردار 
صحبت هایش به  احداث دو پارک محله ای 
خرم  حکمت  شهرک  در  سحر  و  یاسمن 
اهداف  از  یکی  کرد:  عنوان  و  اشاره  آباد 
سرانه  ارتقای  ای،  محله  پارک های  احداث 
، افزایش سطح نشاط و شادابی  فضای سبز
شهر  مختلف  مناطق  در  شهروندان 
استفاده   ، برخوردار کم  مناطق  مخصوصا 
سبز  فضای  در  پاک  هوای  از  شهروندان 
شهری  امکانات  عادالنه  توزیع  و  پارک ها 

است.
در  کودکان  بازی  ست   ۴ نصب  به  وی 
اشاره  شهرداری  این  سطح  بوستانهای 
منظور  به  بازی  وسایل  این  کرد:  بیان  و 
جهت  عمومی  فضاهای  بهبود  و  توسعه 

تفریح و بازی کودکان و سپری کردن اوقات 
فراغت خانواده ها نصب شده است.

و  اصالح  عملیات  گفت:   ۳ منطقه  شهردار 
خیابان  سطحی  آب های  دفع  کانال  الیروبی 
و  روسازی  پیاده  اجرایی  عملیات  شریعتی، 
به  طیب  خیابان  انتهای  وسط  رفیوژ  اجرای 
عملیات  و  یاس  سراب  آرامستان  سمت 
برشی  دیوارهای  و  ستون ها  بتن ریزی 
دیگر  از  شهرداری  ساختمان  همکف  طبقه 
انجام  مدت  همین  در  که  است  مواردی 

شده است.

مصنوعی  آبشار  اجرای  کرد:  اظهار  موسوی 
، آغاز عملیات کفپوش  پارک کوهستانی پاگر
ترمیم  زمین،  ایران  بلوار  وسط  رفیوژ  بتنی 
نصب   ، نوروز و  باغ  چهار  پارک  فرش  سنگ 
منطقه،  بوستان های  سطح  در  نیمکت 
بهارمحله  پارک  در  چمن  کاشت  دوم  فاز 
پارک  شکافی  راه  عملیات  قاضی آباد، 
واکاری  گسترده  پارگر و عملیات  کوهستانی 
دیگر  از  منطقه  سطح  بوستان های  و  بلوار 

پروژه های شهرداری منطقه است.
فاطمه حافظی

تومان  میلیارد   ۵۰ اختصاص    
اعتبار  برای حمایت از تولید

 در استان
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
و  اقتصادی  ح  طر  ۲۷ تصویب  از  لرستان 
بانک های  به  تسهیالت  دریافت  برای  معرفی 

عامل خبر داد . 
سیروس  لرستان:   جم  جام  گزارش  به 
ح اقتصادی استان در  ابراهیمی افزود:  ۲۷ طر
زمینه تولیدات کشاورزی و واحد های صنعتی 
با بیش از ۲۶ میلیارد تومان اعتبار به تصویب 

کمیته استانی رسید .
حوزه های  در  ح ها  طر این  کرد:  تصریح  وی 
کشاورزی  جهاد  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
دیگر  تومان  میلیارد   ۲۰ حدود  و  بود  استان 
جهاد  ح های  طر گردش  در  سرمایه  حوزه  در 
در  نقص  دلیل  به  که  گردید  ح  مطر کشاورزی 
شد  مقرر  میدانی،  بازدید های  و  مستندات 
مربوطه  کارشناسی  تیم  توسط  بازدید ها  این 
دبیرخانه  به  و  تکمیل  مستندات  انجام، 

گزارش شود . 
توسط  تأیید  صورت  در  گفت:  ابراهیمی 
ح های مذکور نیز مصوب و  کمیته نظارت، طر
توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  آتی  جلسه  در 
احتساب  با  که  شد  خواهد  ح  مطر استان 
، در  ح های ارائه شده در جلسه امروز همه طر
ح ها  مجموع اعتبار اختصاص یافته به این طر
تسهیالت  قالب  در  تومان  میلیارد   ۵۰ حدود 

خواهد بود .
انتظار  کرد:   عنوان  لرستان  استاندار  معاون 
حاصل  که  ح هایی  طر تمام  بتوان  می رود 
بازدیدهای  انجام  برگزاری جلسات پی درپی و 
میدانی در فاصله حدود ۲۰ روز اخیر می باشد 
استان  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  در  را 
جهت  عامل  بانک های  به  و  نمود  مصوب 

اعطای تسهیالت معرفی کرد . 

خبر

شهردار منطقه سه شهر خرم آباد تشریح کرد؛

روان سازی و رفع گره های ترافیکی در دستور کارروان سازی و رفع گره های ترافیکی در دستور کار

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق لرستانروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق لرستان


