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لرستان

بیشتر بخوانید

حضور بیش از
 ۱۵۰ واحد در نمایشگاه 
توانمندی های لرستان

آغاز پروژه کنارگذر 
دریاچه شاپوری

 تا پایان شهریور  صورت می گیرد؛

تحویل 8۰۰ پنل 
خورشیدی به عشایر 

کوچ رو لرستان

فراخوان ثبت نام در 
مرحله استانی سومین 

رویداد سراسری تولید 
محتوای دیجیتال بسیج

ضرورت ارائه آمارهای واقعی 
و دقیق از مشکالت استان

استاندار لرستان گفت: ارائه آمار واقعی از مسائل 
و مشکالت استان توسط دستگاههای اجرایی در 
به  است.  ضرورت  یک  مرکز  در  پیگیری  برای  حوزه ها  تمامی 
شورای  جلسه  در  زیویار  فرهاد  لرستان:   جم  جام  گزارش 
برنامه ریزی و توسعه استان، افزود: ارائه آمارهای واقعی به مرکز 
دیده  بخوبی  استان  مشکالت  و  کمبودها  می شود  موجب 
شده، قابل پیگیری باشد و این قبیل آمارهای غیر واقعی نه 
تنها به استان کمک نخواهد کرد بلکه به ضرر مردم نیز خواهد 
با  مکلفند  استان  اجرایی  دستگاه های  رو  این  از  بود، 
آمارهای  آوری  جمع  به  نسبت  دقیق  و  میدانی  پیگیری های 

واقعی و به روز برای لحاظ در بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام کنند .
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نشست مشترک مدیران حوزه ict استان برگزار شد؛

رفع مشکل ارتباطی در 12 روستای کوهدشت

یخی! یخی!دعوا سر نخواستن بافت تار دعوا سر نخواستن بافت تار
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میراث لرستان به دلیل مشخص نبودن وظایف سازمان ها در حال نابودی استمیراث لرستان به دلیل مشخص نبودن وظایف سازمان ها در حال نابودی است



فراخوان ثبت نام در مرحله اســتانی ســومین رویداد 
سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج اعالم شد.

بــه گــزارش جــام جــم لرســتان: ســومین رویــداد 
بســیج  دیجیتــال  محتــوای  تولیــد  سراســری 
در بخش هــای بــازی تلفــن همــراه، نــرم افــزار تلفــن 

همراه، پویانمایی شــامل »موشــن گرافیک- کمیک 
موشــن- کات اوت دو بعدی- استاپ موشن« برگزار 

می شود.
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۰ آبان ۱۴۰۰

 تاریــخ برگــزاری رویــداد: ۱۲ تــا ۱۴ آبــان ۱۴۰۰ همزمان با 

سراسر کشور در لرستان
 شرایط شرکت:

۱- تشکیل تیم های ۳ الی ۵ نفره
۲- تهیــه وســایل و ابــزار مــورد نیــاز جهت شــرکت در 

رویداد

۳-همــراه داشــتن وســایل مــورد نیــاز شــخصی و 
رعایت پروتکل های بهداشتی

 برگزیــدگان اســتانی ضمــن دریافــت لــوح و هدایــای 
نفیس به مرحله کشــوری ایــن رویداد بــزرگ راه پیدا 

می کنند

: استاندار
ضرورت ارائه آمارهای واقعی 

و دقیق از مشکالت استان

از  واقعـی  آمـار  ارائـه  گفـت:  لرسـتان  اسـتاندار 
مسـائل و مشـکالت اسـتان توسـط دسـتگاه های 
اجرایـی در تمامـی حوزه هـا بـرای پیگیـری در مرکـز 

اسـت. ضـرورت  یـک 
در  زیویـار  فرهـاد  لرسـتان:   جـم  جـام  گـزارش  بـه 
اسـتان،  توسـعه  و  برنامه ریـزی  شـورای  جلسـه 
موجـب  مرکـز  بـه  واقعـی  آمارهـای  ارائـه  افـزود: 
بخوبـی  اسـتان  مشـکالت  و  کمبودهـا  می شـود 
قبیـل  ایـن  و  باشـد  پیگیـری  قابـل  شـده،  دیـده 
کمـک  اسـتان  بـه  تنهـا  نـه  واقعـی  غیـر  آمارهـای 
نخواهـد کـرد بلکـه بـه ضـرر مـردم نیـز خواهـد بـود، 
مکلفنـد  اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های  رو  ایـن  از 
بـا پیگیری هـای میدانـی و دقیـق نسـبت بـه جمـع 
آوری آمارهـای واقعـی و به روز برای لحاظ در بودجه 

کننـد. اقـدام   ۱۴۰۱ سـال 
و  برنامه ریـزی  شـورای  گفـت:  لرسـتان  اسـتاندار 
توسـعه اسـتان بـا پیگیـری ارائـه گـزارش وضعیـت 
روسـتایی،  آب  اعتبـارات  توزیـع  اسـتان،  توسـعه 
پیگیـری  و  زدایـی  محرومیـت  و  روسـتایی  راه 
پروژه هـای اسـتان در الیحـه بودجـه ۱۴۰۱ بـه عنـوان 
دسـتور کارهـای اصلـی جلسـه برگـزار گردیـد. زیویـار 
ح  مطـر مـوارد  بـه  مربـوط  اعتبـارات  کـرد:  عنـوان 
شـده در جلسـه امـروز از قبـل در مجلـس شـورای 
اسـالمی تصویـب و تخصیـص یافتـه و بـا توجـه بـه 
کارشناسـی های صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه، بـه 

. گردیـد  ابـالغ  اجرایـی  دسـتگاه های 
رئیـس   سـفر  بـودن  پیـش  در  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مشـکالت  احصـا  افـزود:  اسـتان،  بـه  جمهـور 
مهمـی  نـکات  از  شهرسـتان ها  کمبودهـای  و 
مدیـران  همـکاری  بـا  بایـد  فرمانـداران  کـه  اسـت 
از  آمـار دقیـق  آوری  بـه جمـع  شهرسـتانی نسـبت 

کننـد. اقـدام  هفتـه  یـک  ظـرف  آنهـا 
اسـتاندار لرسـتان بیـان کـرد: دسـتگاه های اجرایی 
اسـتان موضـوع پیگیـری جـذب اعتبـارات ملـی را 
بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن اقدامـات در دسـتور 
و  مکاتبـات  انجـام  بـه  نسـبت  و  داده  قـرار  کار 
رایزنی هـای مربوطـه تـا حصول نتیجه نهایـی اقدام 
کنند.زیویـار افـزود: صـدور پروانـه و تعییـن کاربـری 
تعـدادی از واحد هـای اقتصادی یکی دیگر از موارد 
ح شـده در جلسـه امروز بود که با کارشناسـی  مطر
و بررسـی صـورت گرفتـه بـا تمدید پروانـه یک واحد 
سـفره خانـه سـنتی موافقـت و سـه مـورد دیگـر بـه 
عـودت  مربوطـه  کارگـروه  بـه  اشـکال  رفـع  منظـور 
و  آمـار  بـر  وارده  ایـراد  شـد:  یـادآور  وی  شـد.  داده 
اجرایـی  دسـتگاه های  توسـط  شـده  ارائـه  ارقـام 
اسـتان بـه ویـژه در زمینـه احصـاء محرومیت هـا، از 
دیگـر نـکات مهـم و قابـل پیگیـری در ایـن جلسـه 
واقعـی  و  دقیـق  ارائـه  لـزوم  بـه  توجـه  بـا  کـه  بـود 

آمارهـا، مـورد تاکیـد قـرار گرفـت.

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان؛
ــان  ــ ــوش ــ دریــــچــــه هــــای ســــد ای
سال  در  آبگیری  ــرای  ب خــرم آبــاد 

آبی جدید بسته شد
گفـت:  لرسـتان  منطقـه ای  آب  مدیرعامـل 

سـال  در  آبگیـری  بـرای  ایوشـان  سـد  دریچه هـای 

آبی جدید بسـته شـد. رهاسـازی آب تنها براساس 
رودخانـه  محیطـی  زیسـت  آب  تخصیـص  میـزان 

می شـود. انجـام 
حسـن  داریـوش  لرسـتان  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
نـژاد بیـان کـرد:  بـا توجـه بـه اتمـام فصـل زراعـی و 
لـزوم آبگیـری سـد بـرای سـال زراعـی آینـده، دریچـه 
و در حـال حاضـر فقـط  ایوشـان بسـته شـد  سـد 
محیطـی  زیسـت  آب  تخصیـص  میـزان  براسـاس 
رودخانـه، آب از سـد رهاسـازی می گـردد. وی ادامـه 
داد: سـد ایوشـان بـا حجـم ذخیـره ۵۲ میلیـون متـر 
مکعـب در ۴۵ کیلومتـری شهرسـتان خـرم آبـاد بـر 
روی رودخانـه هـرود احـداث شـده اسـت و در حال 
حاضـر ۱.۷ میلیـون متـر مکعـب آب در ایـن سـد 

دارد. وجـود 
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وجــود ۷۲هکتــار بافــت تاریخــی در خرم آباد 
ایــن شــهر را در زمــره شــهر هایی قــرار داده 
اســت تــا شــهردار بافــت تاریخــی داشــته 
باشــد. موضوعــی کــه چنــد ســال اســت 
میان میــراث فرهنگی و شــهرداری خرم آباد 
پاسکاری می شود و هنوز هم نتوانسته اند 
تصمیــم واحــدی بــرای انتخــاب شــهردار 

بافت تاریخی داشته باشند.
به گزارش روزنامه جام جــم: هر چند در این 
میــان میــراث فرهنگــی معتقــد اســت برای 
انتخاب شــهردار بافــت تاریخی، شــهرداری 
پــای کار نیســت و از طرفــی شــهرداری نیــز 
بیان می کند کــه حفاظت، مرمت، بازســازی 
و بهسازی از بافت های تاریخی جزو وظایف 
میــراث فرهنگــی اســت و در ایــن خصوص 
وزارتخانــه اعتبــارات خاصــی را بــرای انجــام 
ایــن اقدامــات بــه ســازمان ها در اســتان ها 
تخصیــص می دهــد و ســازمان عمــران و 
بازآفرینی شهرداری خرم آباد وظیفه مرمت، 
بازســازی، بهســازی و نوســازی بافت هــای 
فرســوده را به عهــده دارد و در ایــن حــوزه 
هیچ گونه کــم کاری و کاســتی وجود نــدارد و 
این ســازمان وظیفه شــهردار بافت تاریخی 

را انجام می دهد.

یخی، رابط میراث و  شهردار بافت تار
شهرداری

در  لرســتان  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
مــورد شــهردار بافــت تاریخــی می گویــد: 
شــهردار بافــت تاریخــی در واقــع رابــط میان 
شــهرداری و میــراث فرهنگی بــرای حفاظت 
محســوب  تاریخــی  بافــت  ســاماندهی  و 
بافــت  می شــود قاعدتــا وجــود شــهردار 
تاریخــی تاثیر مســتقیم بــر حفاظت بیشــتر 
بافــت دارد. زهرا بهارونــد می افزاید: قوانین 
و ضوابط اختصاصی حفاظتی برای آن بیش 
از پیش تعریف شــده و شــهردار موظف به 
نظــارت مســتقیم بــر آنهاســت. وی ادامــه 
می دهــد: در واقــع بافــت همچــون شــهری 
بــا قوانیــن اختصاصــی  تعریــف می شــود 
مجــزای دیگــر قســمت های شــهر امــروزی 
و تمامــی ارگان هــا موظــف بــه هزینه کــرد 
اعتبــارات تخصیصــی بافــت طبق نظــارت و 

ضوابط شهردار هستند.

انتخاب شهردار بافت تاریخی
بهاروند در بخش دیگری از صحبت هایش 
به موضــوع انتخاب شــهردار بافــت تاریخی 
سال هاســت  می کنــد:  عنــوان  و  اشــاره 
تاریخــی  بافــت  شــهردار  درخواســت 
بــه شــهرداران در هــر دوره توســط میــراث 
فرهنگی ارائه شده، اما تاکنون شهرداری ها 
به رغــم قــول مســاعد اقدامــی در ایــن بــاره 
انجــام نداده انــد. وی تصریــح می کنــد: بــا 
توجه بــه ناهماهنگی هایی که بــه تخریب و 
آسیب رســانی به بافت خرم آباد منجر شده 
لزوم شــهردار بافــت تاریخی بیــش از پیش 
به چشــم می خورد که امیدواریم شــهردار و 

شورای شهر به این مهم رسیدگی کنند.

یخی در خرم آباد وجود ۷۲ هکتار بافت تار
بهاروند در بخش دیگری از صحبت هایش 
به میزان بافــت تاریخی موجــود در خرم آباد 
اشــاره کــرده و می گویــد: در شــهر خرم آبــاد 
تقریبــا ۷۲هکتــار بافــت داریــم کــه منطقــه 
درب دالکان، پشــت بــازار و... را شــامل 
می شــود که در یک حــوزه متمرکز هســتند، 
امــا ایــن بافت هــای تاریخــی در گــذر زمــان 

دستخوش تغییر می شوند.
وی ادامــه می دهــد: بــرای حفظ، نگهــداری، 
حفاظــت و مرمــت ایــن بافت هــای تاریخــی 
مقرر شــد تا شــهردار بافت تاریخی انتخاب 
شــود و بــر ایــن اســاس همــه ضوابــط و 
قوانیــن شهرســازی در ایــن مناطــق زیرنظر 
میــراث انجــام گیــرد تــا بــه ایــن بافت هــا 
مهم تــر  همــه  از  و  نشــود  وارد  خســارتی 
ایــن بافت هــا محفــوظ بماننــد. بهارونــد 
بیــان می کنــد: ســاالنه بــا توجــه بــه میــزان 
اعتباراتــی کــه بــه بافــت تاریخــی تخصیــص 
می یابــد مرمت هایــی به صــورت اضطــراری 
روی خانه هــای تاریخــی ثبت شــده در بافت 
صورت می گیرد ازجمله مرمــت خانه اخوند 
، حیات الغیب،  ابــو، کشــفی، ابوالقاســم پور

خورشیدی، جوادی، بهرامی و...
وی ادامــه می دهــد: مرمت هــای صــورت 
گرفتــه بــا توجه بــه میــزان اعتبــار تخصیص 
یافته به صــورت فصل به فصــل و مرحله ای 

با توجه به اولویت ها صورت می گیرد.

یخی اعتبارات محدود بافت های تار
بــه  لرســتان  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
اعتبــارات حــوزه بافت هــای تاریخــی اشــاره 
و بیــان می کنــد: اعتبــارات بافت نســبت به 
مســاحت و حجم کار بســیار محدود است 

و نیاز به حمایت بیشتری دارد.
وی ادامه می دهد: ضمن این که شهرداری، 
نقــش بســیار مهــم و کلیــدی در حفاظــت 
و کمــک بــه احیــای بافــت می تواند داشــته 
باشــد و از وظایــف قانونــی و تعریف شــده 

شهرداری ها نیز هست.

مشوق های میراث برای بافت های 
یخی تار

بهاروند در بخش دیگری از صحبت هایش 
با اشاره به اقدامات تشویقی برای صاحبان 
بافت هــای تاریخــی بیــان می کند: بایــد احیا 
و حفــظ بافت تاریخــی بــه گونه ای باشــد که 
ذهنیت بــد مردم نســبت به ایــن مناطق از 

بین برود.
وی بیــان می کند: بافت تاریخی جای فســاد 
و کار هایــی که نتــوان در آن محلــه یا منطقه 
زندگــی نکــرد، نیســت بلکــه می تــوان در 
این منطقــه مســیر گردشــگری و خانه های 
بومگردی ایجــاد و مردم را بــه زندگی در این 

مناطق ترغیب کرد.

این مسؤول عنوان می کند: باید به سمتی 

پیــش برویــم کــه مــردم درخواســت کاربری 
بدهنــد. در غیــر ایــن صــورت میــراث بــه 

تنهایی قادر به انجام آن نیست.
بهاروند تصریــح می کند: اگر پذیرفته شــود 
کــه میــراث و نگهــداری بافــت تاریخــی مهم 
اســت و بایــد در راســتای حفــظ ایــن بافــت 
کوشــا باشــیم، قطعا به جایی می رســیم که 
نقش این موضوع برای همــگان جلوه کند 

و جلوی ساخت و ساز ها گرفته شود.
معاون میــراث فرهنگی اســتان لرســتان با 
اشــاره به لزوم حفظ خانه های تاریخی دارای 
ارزش می گویــد: خانه هایــی هســتند کــه 
تخریب شــده یــا در حــال تخریب هســتند، 
بنابرایــن میــراث فرهنگــی بــه آن هــا مجــوز 
ارتفــاع می دهــد و بنــا بــه مطالعــه جدیــد، 
ضوابط نما را می دهــد و کمک می کند بافت 
و نمای بیرونی آن بر اســاس الگــوی میراث 

فرهنگی رعایت شود.
بــه  توجــه  بــا  می گویــد:  بهارونــد 
راســتای  در  اعتبــاری  محدودیت هــای 
حفاظــت و تشــویق ســاکنان و مالــکان در 
بافت هــا میــراث فرهنگــی حمایت هایــی 
را بــه صــورت کمک هــای فنــی اعتبــاری طــی 
تفاهم نامــه ای در قالــب مرمــت مشــارکتی 

منعقد می کند.
وی می افزایــد: مالــکان و میــراث فرهنگی با 
اعتبــارات مشــترک، بنــای تاریخــی را مرمت 
کننــد و ایــن کمک هــای اعتبــاری تنهــا در 

جهت کمک به نگهــداری بنا بــوده و مالک 
موظــف اســت کاربــری در شــأن اثر بــه بنای 
تاریخــی اختصــاص دهــد. معــاون میــراث 
ح  فرهنگی لرســتان عنوان می کنــد: یا در طر
دیگــر کمک هــای بالعــوض نیــز بــه مالکان 
متعهــد ایجاد شــغل بــا کاربری مناســب در 
بنــای تاریخــی پــس از مرمــت بنــا تخصیص 

پیدا می کند.
بنا هــای  واگــذاری  ع  موضــو بــه  بهارونــد 
تاریخــی بــه ســرمایه گذاران اشــاره می کند و 
ح، سرمایه گذار با هدف  می گوید: در این طر
اول مرمــت و حفاظــت بنــا و ســپس ایجــاد 
اشــتغال در مزایــده شــرکت کــرده و پــس از 
برنده شدن نســبت به مرمت ایجاد شغل 

متناسب با در بنا اقدام می کند.
و  اقدامــات  ایــن  می دهــد:  ادامــه  وی 
بســته های تشــویقی تنهــا بــرای حمایــت 
و حفاظــت از بنا هــا و بافت هــای تاریخــی و 
برگشــت زندگــی به بافــت تاریخی اســت که 
هویــت تاریخــی فرهنگــی شــهر محســوب 

می شود.
بهارونــد بیــان می کنــد: بافــت خرم آبــاد بــه 
همچــون  مرتبــط  ارگان هــای  حمایــت 
شــهرداری ها، بازآفرینــی شــهری و... آوردن 
امکانــات رفاهــی بــرای ســاکنان در بافت ها 

نیاز دارد.
وی می افزایــد: بــه بدنه هــای تاریخــی کــه 
متاســفانه طی ســالیان کم آســیب به آن ها 
وارد نشــده اســت خســاراتی وارد آمــده کــه 
احیــای آن همــت و تــالش مضاعــف کلیــه 
دستگاه های خدمات رســان در کنار میراث 
فرهنگــی، تخصیــص اعتبــار در خور شــأن و 

نگاه ویژه مسؤوالن باالدستی را می طلبد.

یخی، هویت فرهنگی مردم بافت تار
شــهردار خرم آبــاد می گویــد: بحث نوســازی 
و بازســازی بافت هــای تاریخــی بســیار مهم 
اســت، چون هویت فرهنگی مردم اســت و 
روح تازه ای به آن دمیده می شود تا از حالت 

ج شود. خمودگی خار
ســعید فتوحــی می افزایــد:، امــا در ایــن راه 
باید راهکار های مناســب با نــوع بافت ارائه 
و مدیریت مســتقل و مجزا برای آن تعریف 
شود، زیرا مسائل و نارسایی هایی دارند که 

با سایر بافت ها متفاوت هستند.
وی تصریــح می کنــد: در بافت هــای تاریخــی 
مواجــه  نقصــان  بــا  کاربری هــا  عمــده  در 
هســتیم و بــه تبــع اگــر ضوابطــی را کــه بــرای 
بافت هــای جدیــد اعمــال می کنیــم بــرای 
بافت هــای تاریخــی نیــز در نظــر بگیریــم، 
نمی توانیــم امیــدوار باشــیم در افق هــای 
میانه و بلندمدت نوســازی شــوند. فتوحی 
ح های  بیان می کنــد: بافت های تاریخــی، طر
زیــرا  را می طلبنــد،  تفصیلــی خــاص خــود 
شــبکه معابر بافت هــای تاریخی بســیار کم 
و اندام واره است و پالک ها ریزدانه هستند 
و همیــن موضــوع باعــث می شــود مالــک 

انگیزه ای برای نوسازی نداشته باشد.

، شهردار  ینی کار سازمان عمران و بازآفر
بافت را انجام می دهد

شــهردار خرم آباد می گوید: ســازمان عمران 
و بازآفرینــی فضا هــای شــهری شــهرداری 
وظیفه شــهردار بافت تاریخی را با اســتفاده 
از نیرو هــای متخصــص انجــام می دهــد و 
فقــط نیــاز دارد میــراث فرهنگــی توقعــات 
و اولویت هــای خــود را بــا تعامــل بیشــتر 
اعمــال کنــد. وی ادامــه می دهــد:، امــا تهیه 
 ، ح های نوســازی، بهسازی شــبکه معابر طر
جداره ســازی، رعایــت حریــم، نــوع تملــک، 
ارتفــاع، منظــر و... مواردی هســتند کــه باید 
بر اساس دستورالعمل های ابالغی رعایت 

شوند.

نیرویی معرفی نشده است
بــرای  کســی  تاکنــون  می گویــد:  فتوحــی 
شــهردار بافت تاریخی معرفی نشده است. 
شــهردار خرم آبــاد بیــان می کنــد: نوســازی، 
بهســازی و حفاظــت از بافت هــای تاریخی از 
وظایف میــراث فرهنگــی اســت و نمی توان 
ایــن وظیفــه را بــه شــهرداری محــول کــرد، 
زیــرا اعتبــارات ســازمانی بــرای انجــام ایــن 
اقدامــات بــه آن ها تخصیــص پیــدا می کند. 
وی می افزایــد: در کنــار آن، ســازمان عمــران 
و بازآفرینی شــهرداری خرم آباد کار بهسازی، 
نوســازی و... بافت های فرســوده را در شهر 

خرم آباد به عهده دارد.

میراث لرستان به دلیل مشخص نبودن وظایف سازمان ها در حال نابودی است

دعوا سر نخواستن بافت تاریخی!

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرســتان نیز گفت: 
کیفیت خدمات و تجهیزات حمل و نقل عمومی اســتان به 

منظور ترغیب مردم به استفاده از این ناوگان ارتقا می یابد.
به گــزارش جــام جــم لرســتان: عباس شــرفی اظهــار کــرد: با 
توجه بــه رشــد روزافــزون وســایل نقلیــه شــخصی، کاهش 
اقبال به حمل و نقل عمومی، مشــکالت و محدودیت های 

ناشــی از شــیوع کرونا و تحمیل خســارات فراوان به حمل و 
،مشکالت فعاالن این حوزه، احصا شده است  نقل مسافر

و پیگیری دغدغه های آنها هستیم.
وی افزود: بــرای تحقق اهداف توســعه بخش حمــل و نقل 
عمومــی و ترغیــب مــردم بــه اســتفاده از ایــن ظرفیــت، باید 

کیفیت خدمات را ارتقا دهیم.
معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جاده ای لرستان گفت: انتظار می رود پلیس و دستگاه های 
ذیربط ممنوعیت تردد اتوبوس ها از محور آزادراه خرم آباد-

بروجرد  را لغو نمایند.
میثــم قدمــی افــزود: آزادراه خــرم آباد-بروجــرد در کاهــش 
زمــان، ســوخت، هزینــه ســفر و…. بســیار اهمیــت دارد و به 
واســطه همین موارد ضرورت دارد تا پلیس و دستگاه های 
ذیربط ممنوعیت تردد اتوبوس ها از محور آزادراه خرم آباد-

بروجرد  را لغو نمایند.
وی بــر ضــرورت ارتقــای خدمــات و ایمنــی نــاوگان اتوبــوس 
تاکیــد کــرد و ادامــه داد: در جلســاتی بــا شــهرداران سراســر 
استان، موضوع ارتقای سطح خدمات پایانه های مسافر در 

حال پیگیری است.

مراسـم تجلیل از بازنشسـتگان، همسـر بازمانده و ازکارافتاده 
کلـی نمونـه تحـت پوشـش تامیـن اجتماعـی اسـتان لرسـتان 

برگزارشـد .
به گزارش جام جم لرسـتان: مدیر کل تامین اجتماعی اسـتان 
مسـتمری  بـه  خدمـات  کیفـی  سـطح  ارتقـاء  گفـت:  لرسـتان 
بگیـران و بازنشسـتگان تحـت پوشـش از دغدغه هـای مهـم 

مدیـران سـازمان اسـت.
منوچهـر گـودرزی افـزود: بیـش از ۸۷ هـزار نفـر مسـتمری بگیـر 
چتـر  زیـر  بازمانـدگان  و  ازکارافتاده هـا  بازنشسـتگان،  از  اعـم 

قراردارنـد. ایـن سـازمان  حمایتـی 

ریـال  میلیـارد   ۷۰۰ و  هـزار   ۲ بـر  بالـغ  ماهانـه  داد:  ادامـه  وی 
تحـت عنـوان حقـوق مسـتمری بـه ایـن طیـف از جامعـه تحـت 

. می شـود  پرداخـت  اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  پوشـش 
مدیـرکل تأمیـن اجتماعـی اسـتان لرسـتان در بخـش دیگـری از 
صحبت هایـش گفت: توسـعه خدمـات غیرحضوری و نهادینه 
کـردن و ترویـج فرهنـگ بهـره منـدی از ایـن خدمـات، تکلیـف 
سـازمان و سـهولت در دسترسـی بـه ایـن خدمـات حـق مـردم 

است.
گـودرزی ادامـه داد: تکریـم بیمـه شـدگان، مسـتمری بگیـران و 
کارفرمایـان بـه عنـوان یـک اولویـت بایـد همـواره مـورد توجـه و 

اهتمـام جـدی پرسـنل قـرار گیـرد.
 مدیـرکل تأمیـن اجتماعـی اسـتان لرسـتان افـزود: جامعـه ۲۱۸ 
هـزار نفـری بیمـه شـدگان و ۸۷ هـزار نفـری مسـتمری بگیـران 
تحـت پوشـش تأمیـن اجتماعی اسـتان و ارائـه خدمات متنوع 
، نیازمنـد برنامه ریـزی الزم برای توسـعه خدمات  بـه ایـن اقشـار

غیرحضـوری بـه گسـتره وسـیع جامعـه تحـت پوشـش اسـت.
ح  طـر تصویـب  از  نیـز  اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  درمـان  مدیـر   
آبـاد  خـرم  اجتماعـی  تامیـن  بیمارسـتان  در  درمانـگاه  احـداث 

خبـرداد.
بـا  و  زیربنـا  متـر   ۴۵۰۰ در  پـروژه  ایـن  افـزود:  بهارونـد  امیـن 
نزدیـک  آینـده ای  در  ریـال  میلیـارد   ۷۰۰ بـر  بالـغ  بودجـه ای 

شـد. خواهـد  احـداث  و  کلنگ زنـی 

ارتقا کیفیت خدمات وتجهیزات ارتقا کیفیت خدمات وتجهیزات 
حمل ونقل عمومیحمل ونقل عمومی

پرداخت پرداخت ۲۲ هزار میلیارد هزار میلیارد
 حقوق مستمری در تامین اجتماعی حقوق مستمری در تامین اجتماعی

فاطمه حافظی

خبرنگار



بیـش  گفـت:   لرسـتان  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل   
نمایشـگاه  در  متوسـط  و  کوچـک  تولیـدی  و  صنعتـی  واحـد   ۱۵۰ از 

انـد. کـرده  شـرکت  اسـتان  توانمندی هـای 
بختیار رازانی افزود: در راسـتای عمل به شـعار تولید؛ پشـتیبانی ها، 
مانع زدایی هـا، دومیـن نمایشـگاه توانمندی هـای صنایـع کوچـک و 

متوسـط اسـتان، از ۸ تا ۱۴ آبان ماه، در محل دائمی نمایشـگاه های 
از  می تواننـد  عالقمنـدان  می شـود،  برگـزار  خرم آبـاد  المللـی  بیـن 

سـاعت ۱۵ تـا ۲۱ از آن بازدیـد کننـد. 
مصـرف  سـازی  فرهنـگ  هـدف  بـا  نمایشـگاه  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
تولیـدات داخلـی و کمـک بـه توسـعه بـازار صنایـع کوچـک بـه شـکلی 

که درون اسـتان حداقل با پتانسـیل های این بخش آشـنا شـوند و 
معرفـی محصـوالت تولیـدی برگـزار خواهـد شـد.

رازانـی تصریـح کـرد: اولویـت همـه بایـد مصـرف کاالی ایرانـی باشـد و 
هـدف عمـده مـا نیـز از برپایـی ایـن نمایشـگاه معرفـی محصـوالت و 
شناسـاندن واحدهـای صنعتـی اسـتان بـه مصرف کننـدگان اسـت.

وی گفـت: سـه خوشـه عسـل، فـرش و گلیـم لرسـتان نیـز در ایـن 
نمایشـگاه حضـور پیـدا خواهنـد کـرد. فـن بـازار اسـتان هـم در ایـن 

نمایشـگاه شـرکت فعالـی خواهـد داشـت.
را  نمایشـگاه  ایـن  هزینه هـای  تمامـی  کـرد:  تصریـح  مسـئول  ایـن 
صنعتـی  واحدهـای  تـا  شـده  متقبـل  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت 
اسـتان بـا کمتریـن هزینـه محصـوالت خـود را در ایـن فرصـت فراهم 

شـده عرضـه کننـد.

حضور بیش از ۱۵۰ واحد در نمایشگاه توانمندی های لرستان
یکشنبه   9 آبان ۱4۰۰  شماره 6۰66
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اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

تحویل 800 پنل خورشیدی
به عشایر کوچ رو لرستان 

تا پایان شهریور

مدیرعامل برق لرستان از توزیع تعداد ۸۰۰ پنل 
پایان  تا  استان  رو  کوچ  عشایر  بین  خورشیدی 

شهریور ۱۴۰۰ خبر داد .
خودنیا  فریدون  لرستان:  جم  جام  گزارش  به 
رفاه  و  کمک  بمنظور  گفت:  خصوص  این  در 
حال عشایر استان تا پایان امسال تعداد ۱۳۰۸ 
دستگاه پنل خورشیدی ۱۰۰ وات در بین عشایر 

استان پخش خواهد شد.
مردم  اقشار  دیگر  همانند  عشایر   : افزود  وی   
حق استفاده از برق را دارند لذا با توجه به این که 
عشایر کوچ رو به دلیل ویژگی ییالقی و قشالقی 
برق  طرفی  از  و  برخوردارند  برق  نعمت  از  کمتر 
بسیار  هزینه های  شامل  اتراق  محل  به  سانی 
برق  تامین  راه های  از بهترین  زیادی است یکی 
خورشیدی  پنل های  از  استفاده  عزیزان  این 

می باشد.
بیان  با  لرستان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل   
این که از مجموع ۱۳۰۸ دستگاه پنل خورشیدی 
استان  عشایر  تحویل  دستگاه   ۸۰۰ کنون  تا 
گردیده است، اظهار داشت: روند توزیع پنل های 
با  عشایر  برقی  نیاز  کامل  تامین  تا  خورشیدی 
همکاری اداره کل امور عشایر استان ادامه دارد.
 معاونت فنی و مهندسی شرکت توزیع  نیز در 
سخنانی در این خصوص گفت: در زمان تحویل 
و  نصب  جهت  اولیه  آموزش های  پنل ها  این 
که  است  شده  داده  عشایر  به  آنها  از  حفاظت 

بتوانند از این پنل ها استفاده بهتری نمایند.

خبر

چهارخطـه  سـاخت  گفـت:  لرسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
در  و  دارد  فیزیکـی  پیشـرفت  درصـد   ۹۰ خرم آبـاد   - کوهدشـت 
صـورت تامیـن اعتبـار نیمـه نخسـت سـال آینـده بـه بهره بـرداری 

می رسـد.
ایـن  کـرد:  الهـی بیـان  کـرم  گـزارش جـام جـم لرسـتان: وحیـد  بـه 
مسـیر یکـی از چهـار خطه هـای منتهـی بـه مرکـز اسـتان اسـت کـه 
از شهرسـتان چگنـی می گـذرد و عملیـات اجرایـی آن سـال ۸۴ از 

محـل اعتبـارات اسـتانی آغـاز شـده اسـت.
وی ادامـه داد: ایـن پـروژه سـال ۸۹ از محـل اعتبـارات ملـی تامین 
اعتبـار شـده و تـا سـال۹۶ حـدود ۳۴ کیلومتـر آن بـه همـراه پـل 
بـزرگ کشـکان سـاخته شـده اسـت کـه مرکـز و برخـی روسـتاهای 

شهرسـتان چگنـی نیـز از آن منتفـع شـده انـد.
وی طـول کلـی ایـن محـور را ۸۷ کیلومتر برشـمرد و گفت: تاکنون 
۷۴ کیلومتر از مسیر به بهره برداری رسیده که حدود ۴۰ کیلومتر 
از این میزان طی سـال ۹۶ تا امسـال تکمیل و بهره برداری شـده 
از ۱۳کیلومتـر  افـزود:  اسـت. مدیـرکل راه و شهرسـازی لرسـتان 
باقیمانـده، هشـت کیلومتـر در محـدوده شهرسـتان خـرم آبـاد و 
پنـج کیلومتـر در محـدوده شهرسـتان کوهدشـت تحـت عنـوان 
واریانـت “چنـار” واقـع شـده کـه بعـد از انتخـاب پیمانـکار جدیـد 
قابـل  پیشـرفت  از  سـال۹۹  مـاه  فروردیـن  در  زمیـن  تحویـل  و 
فیزیکـی  پیشـرفت  درصـد  حـدود ۴۵  و  اسـت  برخـوردار  قبولـی 
دارد. کـرم الهـی بـا اشـاره بـه اجـرای کامـل ۲.۵ کیلومتـر ابنیـه فنـی 
ابتـدای ایـن مسـیر اظهـار داشـت: قسـمت باقیمانـده محـور از 
سـمت خـرم آبـاد بطـول هشـت کیلومتـر و تحـت پیمـان شـرکت 

آبادراهـان پـارس بـا مبلـغ قـرارداد ۱۱ میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون تومـان 
ح در این محدوده به دلیل  اسـت. وی گفـت: عملیـات اجرای طـر
در  کنـدی  بـا  امسـال  بهـار  تـا  دولتـی  و  محلـی  معارضـان  وجـود 
حـال انجـام بـود کـه بـا پیگیری هـای صـورت گرفته و تغییر نقشـه 
مسـیر در حـال حاضـر سـرعت اجـرای قابـل قبـول و پیشـرفت 
فیزیکـی حـدود ۴۵ درصـد دارد. کرم الهی تصریح کرد: پیمانکاران 
وجـود ۶۰  بـا  خرم آبـاد  کوهدشـت-  چهارخطـه  ح  طـر مشـاوران  و 
میلیـارد تومـان مطالبـات معـوق، همچنـان در حـال ادامـه اجرای 

ح هسـتند. طـر
وی پیشـرفت کلـی چهـار خطـه کوهدشـت -خـرم آبـاد را ۹۰ درصد 
عنـوان کـرد و ادامـه داد: باوجـود تنگناهـای اعتبـاری و مشـکالت 
ایمنـی  ارتقـای  جهـت  مطلوبـی  فعالیت هـای  دولـت  معارضـان، 
ح چهارخطه کردن محـور رو به اتمام  ایـن مسـیر انجـام داده و طـر

است.

عضـو   ۵ گفـت:  لرسـتان  دانشـگاه  رئیـس 
فهرسـت  در  دانشـگاه  ایـن  علمـی  هیـات 

انـد گرفتـه  قـرار  دنیـا  برتـر  دانشـمندان 
لرسـتان: خسـرو عزیـزی  گـزارش جـام جـم  بـه 
اطالعـات  اسـاس  بـر  ارزیابـی  ایـن  کـرد:  اظهـار 
اسـکوپوس  معتبـر  اسـتنادی  نمایـه  جدیـد 

اسـت. شـده  منتشـر  و  انجـام   )scopus(
وی ادامـه داد: بـر ایـن اسـاس دکتـر محسـن 

آموزشـی مهندسـی مکانیـک  گـروه  در  ایـزدی 
دکتـر  مهندسـی،  و  فنـی  دانشـکده  پلیمـر  و 
آموزشـی  گـروه  در  آبـی  حقـی  امیرحمـزه 
دانشـکده  آب،  علـوم  کشـاورزی،  مهندسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی، دکتـر علـی فرمانـی 
در گـروه آموزشـی بـرق الکترونیـک دانشـکده 
در  فرهـادی  سـعید  دکتـر  مهندسـی،  و  فنـی 
گـروه آموزشـی شـیمی معدنـی و دکتـر یعقـوب 

منصورپنـاه در گـروه آموزشـی شـیمی آلی هر ۲ 
از دانشـکده علـوم پایـه در ایـن فهرسـت قـرار 

انـد. گرفتـه 
اسـکوپوس  پایـگاه  کـرد:  تصریـح  وی 
پژوهشـگران برتـر دنیـا را در ۲۲ زمینـه علمـی و 
۱۷۶ زیرشـاخه، طبقـه بنـدی و  بصـورت بسـیار 

می کنـد. بنـدی  دسـته  تخصصـی 
پذیـرش  اسـاتید  مقـاالت  داد:  ادامـه  عزیـزی 
اسـاس  بـر  همچنیـن  پایـگاه  ایـن  در  شـده 
تعـداد بازدیدهـا و مطالعـات انجـام شـده رتبـه 

می شـود. بنـدی 
اسـتنادی  نمایه هـای  از  یکـی  اسـکوپوس 
اطالعـات  و  شناخته شـده   و  معتبـر 
در  را  سـند  میلیـون   ۶۰ حـدود  کتاب شـناختی 

کـرده  اسـت. جمـع آوری  خـود 
پنـج  اطالعـات محصـوالت حـدود  پایـگاه  ایـن 
هـزار ناشـر علمـی را از سراسـر جهـان در خـود 
هـزار   ۱۶ اطالعـات  مجمـوع  در  و  داده   جـای 
کـرده   نمایـه  را  پژوهشـی  علمـی  مجلـه   ۵۰۰ و 

اسـت.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان :

پیشرفت 9۰ درصدی چهارخطه کوهدشت-خرم آباد

رئیس دانشــگاه لرستان اعالم کرد :

اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان
 در فهرست دانشمندان برتر دنیا

رفع مشکل ارتباطی در ۱2 روستای کوهدشت 

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی لرسـتان گفـت: موافقـت اصولـی 
شـده  دریافـت  رومشـکان  ۶۴تختخوابـی  بیمارسـتان  سـاخت 
اسـت و بـه دنبـال ردیـف بودجـه ای ۱۴۰۱ بـرای ایـن پـروژه بـا توجـه 

بـه هزینه هـای سـنگین سـاخت بیمارسـتان هسـتیم.
افـزود:  نیکبخـت  محمدرضـا  لرسـتان:  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
میتـوان بـا اسـتفاده از ظرفیـت خیریـن سـالمت و  بودجـه ملـی 
تجهیـز  و  تکمیـل  و  سـاخت  بـرای  را  مسـیر  راهکارهـا  دیگـر  و 
مسـتلزم  کـه  بـرد  پیـش  رومشـکان  تختخوابـی   ۶۴ بیمارسـتان 
از  دیگـری  بخـش  در  نیکبخـت  اسـت.   جانبـه  همـه  همـکاری 
شهرسـتان  ایـن  در  اسـکن  تـی  سـی  نصـب  بـه  صحبت هایـش 
تـی  سـی  دسـتگاه  نصـب  و  انتقـال  بـرای  کـرد:   وعنـوان  اشـاره 

تومـان  میلیـون  یکصـد  مبلـغ  رومشـکان،  شهرسـتان  اسـکن 
اختصـاص داده شـده اسـت تـا هرچـه سـریع تر سـی تی اسـکن در 

شـود. نصـب  رومشـکان  شهرسـتان 
پایـگاه  تجهیـز  آزمایشـگاه،  سـاختمان  تکمیـل  کـرد:  اظهـار  وی 
فوریت هـای پزشـکی ۱۱۵ پادرونـد، تعمیـر ۴ دسـتگاه آمبوالنس، 
اختصـاص بودجـه بـرای تأمیـن تجهیـزات مورد نیـاز اداری، تأمین 
وسـایل مـورد نیـاز مرکـز درمـان بسـتر رومشـکان و… در جهـت 
رومشـکان  شهرسـتان  سـالمت  بخـش  در  زدایـی  محرومیـت 
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی لرسـتان در  در حـال اجراسـت. 
ایـن  پدافنـدی  اقدامـات  بـه  صحبت هایـش  از  دیگـری  بخـش 
از خطـرات  یکـی   ۱۹ کوویـد  گفـت: بحـث  و  کـرد  اشـاره  مجموعـه 
ح  جـدی اسـت کـه فعـال در اسـتان لرسـتان و در کل کشـور مطـر
می باشـد و اقدامـات موثـری در ایـن خصـوص بـه منظـور کاهـش 

خطـر بالیـا در حـوزه ی سـالمت اسـتان صـورت گرفتـه اسـت . 
راه   ، سـاز اکسـیژن  دسـتگاه   ۱۳ خریـد  کـرد:  تصریـح  نیکبخـت 
 ۸۲( اسـتان  در  جدیـد  تخـت   ۵۵۰ نصـب  آزمایشـگاه،   ۵ انـدازی 
تخـت Icu جدیـد(، راه انـدازی بیمارسـتان صحرایـی در الشـتر و... 

بـوده اسـت. کرونـا  زمـان  در  پدافنـدی  اقدامـات  از  بخشـی 
و  آنژیوگرافـی  دسـتگاه های  خریـد  همچنیـن  کـرد:  عنـوان  وی 
سـی تـی اسـکن، تهیـه کپسـول های اکسـیژن، تهیـه دارو و دیگـر 
اقـالم و تجهیـزات مـورد نیـاز بیمـاران کوویـد و... تنهـا بخشـی از 

کرونایـی اسـت. ایـن دانشـگاه در شـرایط  پدافنـدی  اقدامـات 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد:

دریافت موافقت اصولی ساخت
 بیمارستان 64 تختخوابی رومشکان

اسـتان   ict حـوزه  مدیـران  مشـترک  نشسـت 
وضعیـت  مشـکالت  و  مسـایل  بررسـی  بمنظـور 
برگـزار  کوهدشـت  شهرسـتان  ارتباطـی  پوشـش 

. شـد
مخابـرات  مدیـر  لرسـتان:  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
تشـریفات  اولیـه  مراحـل  گفـت:  لرسـتان  منطقـه 
در  متبـوع  وزارت  اولیـه  موافقـت  اخـذ  و  قانونـی 

 ۱۲ مخابراتـی  مشـکل  نمـودن  برطـرف  راسـتای 
روسـتای جدیـد جهـت اجـرا در نیمـه دوم امسـال از 

اسـت. برخـوردار  خوبـی  پیشـرفت 
نبـی اهلل شمسـی فـر بیـان کرد: اقدامـات الزم جهت 
تامیـن پوشـش  بـه منظـور  ۶ سـایت جدیـد  ایجـاد 
ایـن  روسـتای   ۲۴ اتصـال  و  همـراه  تلفـن  ارتباطـی 
محـل  از  همـراه  تلفـن  شـبکه  بـه  شهرسـتان 

اعتبـارات خدمـات عمومـی و اجبـاری در دسـتور کار 
اسـت. گرفتـه  قـرار 

افـزود: مراحـل اولیـه تشـریفات قانونـی و اخـذ  وی 
برطـرف  راسـتای  در  متبـوع  وزارت  اولیـه  موافقـت 
نمـودن مشـکل مخابراتـی ۱۲ روسـتای جدید جهت 
خوبـی  پیشـرفت  از  امسـال  دوم  نیمـه  در  اجـرا 
بهینـه  کـرد:  اظهـار  است.شمسـی فر  برخـوردار 

سـایت های  احـداث  همـراه،  تلفـن  تلفـن  سـازی 
جدیـد تلفـن همـراه  و ارتقـای تکنولـوژی سـایت ها 
توسـعه  ثابـت،  تلفـن  توسـعه  روسـتا،  و  شـهر  در 
نیـز  و  شـهر   حاشـیه  روسـتاها،  کابـل   شـبکه 
اینترنـت  واگـذاری  جدید االحـداث،  شـهرک های 
فیبـر  مسـیر   جملـه  از  نـوری  فیبـر  اجـرای   ،vdsl
کوهدشـت  و  آباد-کوهدشـت  خـرم  جایگزیـن 

در  پروژه هـای  و  شـده  انجـام  اقدامـات  از  پلدختـر 
دسـت اقـدام مخابـرات منطقـه در حـوزه ارتباطـات 
منطقـه  مخابـرات  اسـت.مدیر  ثابـت  و  سـیار 
لرسـتان عنـوان کـرد: در بحـث سـرقت های شـبکه 
زمینـی  جهـت  حفـاری  شـهری،   و  روسـتایی  کابـل 
دهیاری هـا  و  فرمانـداری  کمـک  و...  کابل هـا  کـردن 

اسـت. ضـروری  و  الزم 

گهی مزایده گهی مزایدهآ آ
شـرکت سـرمایه گـذاری ایرانگـردی و جهانگـردی در نظر دارد مقدار حـدود 1300کیلو گرم ضایعات 
آهـن آالت و پالسـتیک و چـدن واقـع در هتـل جهانگـردی خـرم آبـاد را از طریـق مزایـده ی عمومـی 

بـا مشـخصات زیـر به فروش رسـاند.
1-قیمت پایه ی فروش از قرار هر کیلو 120/000ریال 

2-محل دریافت و تحویل اسناد مزایده:هتل جهانگردی خرم آباد 
گهی به مدت 3 روز  3-مهلت دریافت اسناد مزایده:از زمان انتشار آ

خ1400/08/12 4-زمان تحویل پیشنهادها تا آخر وقت اداری مور
5-پیشـنهاد رسـیده در محـل ،یزد،خیابـان امـام حسـین،بلوار دانشـجو،جنب اداره ارشـاد،هتل 
خ1400/08/19 مفتـوح و برنـده مزایـده  جهانگـردی یزد،دفتـر منطقـه مرکـزی در روز چهارشـنبه مـور

ظـرف مـدت یـک هفتـه اعـالم خواهد شـد.
6-بـه پیشـنهاد مبهـم ، ناقـص ،مشـروط ،مـدت دار ،مغایـر بـا شـرایط مزایـده ؛مخـدوش و فاقـد 

سـپرده و یـا پاییـن تـر از قیمـت پایـه ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد.
7-متقاضیان باید 5درصد رقم پایه به مبلغ 10/000/000ریال بصورت چک  بانکی  در وجه شـرکت 
سـرمایه گـذاری ایرانگـردی و جهانگـردی بـه عنـوان سـپرده ی شـرکت در مزایـده  در پاکـت )الـف(

در بسـته قـرار دهید.
فـرم  پاکت)الـف(و  همـراه  بـه  و  بسـته  در  صـورت  پاکت)ب(بـه  در  بایـد  پیشـنهادی  8-قیمـت 
شـرکت در مزایـده بـه طـور خوانـا و بـدون خـط خوردگـی و قـرار دادن شـرط در آن،تکمیـل و مهـر 
و امضـاء نمـوده،در یـک پاکـت در بسـته ی سـوم مهـر و مـوم شـده حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری 
خ1400/08/12 بـه مدیریـت هتـل جهانگـردی خـرم آبـاد تحویل و رسـید دریافت  روزچهارشـنبه مـور

گـردد.
گهی بر عهده ی برنده ی مزایده خواهد بود. 9-هزینه ی کارشناسی و انتشار آ

10-شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا الغای مزایده مختار خواهد بود.
11-جهـت بازدیـد از محـل مـورد مزایـده و کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره ی 066-33225672 

تمـاس حاصـل فرماییـد.

هتل جهانگردی خرم آباد

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی



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 :      
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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

گذر دریاچه شاپوری  کنار  پروژه  کار   به  از شروع  آباد  شهردار خرم 
خبر داد.

سعید فتوحی افزود: با توجه به مطالبه به حق شهروندان و اهالی 
محله، مبنی بر ساماندهی کنارگذر دریاچه شاپوری، از روز گذشته 
عملیات زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت این بلوار ۳۵متری آغاز 

شد.
آن ۶۰۰ متر است،  کرد: ساماندهی این بلوار که طول  وی تصریح 
عالوه بر دسترسی آسان به دریاچه، از نظر ترافیکی نیز عبور و مرور 

را تسهیل می کند.

دو  پروژه  این  برای  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  کرد:  اظهار  فتوحی 
میلیارد تومان است.

ح مطالعاتی  شهردار خرم آباد گفت: پنج پروژه مهم و ضروری که طر
و  بودجه  تخصیص  به  مبرم  نیاز  می رسد  پایان  به  زودی  به  آنان 

حمایت استاندار لرستان دارد.
اول  فاز  احداث  ضروری:  و  مهم  پروژه  پنج  این  افزود:  فتوحی 
شبکه دفع آب های سطحی، فاز اول تعریض بلوار انقالب، احداث 
پارک  احداث  و  شریعتی  غیرهمسطح  تقاطع  احداث   ، ماسور پل 
و  استاندار  شخص  حمایت  به  نیاز  هفت(  صفر  )پادگان  گفتگو 

تخصیص بودجه الزم برای اجرا داریم.
و  بارندگی ها،  فصل  به  شدن  نزدیک  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
در  هستیم،  آن  شاهد  سال هاست  که  معابر  گرفتگی های  آب 
لوله  و  اعتبارات جاری، ۵۵۰ متر طول حفاری  از  تیر  محله میدان 
گذاری جهت هدایت آب های سطحی با اعتبار ۳ میلیارد تومان با 

پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجرا است.
راهی  سه  سطحی  آب های  دفع  کرد:  تصریح  آباد  خرم  شهردار 
۳هزار  آن  کامل  عملیات  که  حکمت  شهرک  انتهای  تا  گلدشت 

مترطول است، ۱۱۰۰ مترمربع از آن باقی مانده است.
آب های سطحی شصت متری به سمت  برای هدایت  افزود:  وی 

پل ۹ دی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است

شهردار خرم آباد بیان کرد: پروژه بام خاطره در محله پشت بازار به 
رغم این که هیچ اعتباری در سال ۱۴۰۰ برای آن پیش بینی نشده 
است، اما این روزها در حال راه شکافی هستیم و ۵میلیارد تومان 
از محل اعتبارات جاری تامین اعتبار شده است، شاید کند پیش 
برویم، اما همه تالش خود را برای به سرانجام رساندن این پروژه 

انجام میدهیم .
از  متشکل  طراح  تیم  یک  شهرداری  بدنه  در  داد:  ادامه  فتوحی 
پارک  طراحی  بحث  در   … و  سبز  فضای  طراح   ، شهرساز  ، معمار
گفتگو بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به نفع شهرداری صرفه جویی 

شده است.
فرودگاه،  سمت  از  شهر  ورودی های  برای  کرد:  تصریح  وی 
مورد  یک  در  کرده ایم،  آماده  ح  طر الشتر  و  بروجرد  کوهدشت 
بخشی از زمین ها معارض دارد که در حال حل و فصل آن هستیم، 

در منطقه ای دیگر تعامل و مشارکت راه و شهرسازی را می طلبد.
 ۱۴۰۰ سال  از  قبل  تا  می کنیم  سعی  کرد:  عنوان  آباد  خرم  شهردار 
ضمنا  شود،  برطرف  خایدالو  خیابان  ساله  چندین  مشکل 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۵۰ حدود  امروز  به  تا  هم  کیو  شهربازی 

داشته است و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
ساختمان  یاس،  پارک  جمله  از  دیگری  پروژه های  گفت:  فتوحی 
یاس،  سراب  آرامستان  ساماندهی  سه،  منطقه  شهرداری  اداری 

پارک  یک،  منطقه   ۶ آبشار  خیابان  در  سالمت  محله ای  پارک 

آبادی و … در  محله ای نسترن بلوار پژوهنده، نوسازی پارک اسد 

حال انجام هستند.

شهردار خرم آباد عنوان کرد: ضعف منابع مالی دست ما را بسته 

حوزه  در  اگر  می کنند،  حرکت  کندی  به  ما  پروژه های  و  است 

نزدیک  آینده ای  در  تردید  بی  شویم،  تقویت  عمرانی  اعتبارات 

اقدامات تاثیرگذاری در سطح شهر انجام خواهیم داد.

از ۳۰۰ کیلومتر خط تغذیه و شبکه  از اجرای بیش  گاز استان لرستان  مدیرعامل شرکت 
توزیع  گازرسانی در سطح استان لرستان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ خبر داد .

به گزارش جام جم لرستان: کرم گودرزی افزود: طی ۶ ماهه نخست سالجاری،  بیش از ۲۶۰ 
کیلومتر شبکه توزیع گاز و ۴۶ کیلومتر خط تغذیه گاز در مناطق شهری و روستایی استان 

اجرا شده است .
وی با اشاره به  موقعیت جغرافیایی استان لرستان از حیث کوهستانی بودن و صعب 
العبوری  و شرایط سخت عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی افزود: شرایط ویژه جغرافیایي 
را بصورت خاص مي  اجرایی  پروژه ها، عملیات  استاندارد  و  ایمن  واجرای  لرستان  استان 
طلبد. گودرزی بیان کرد: شرکت گاز استان لرستان از  تمامي تجارب، امکانات، تجهیزات 
و نیروي انساني استفاده نموده تا خدمات این شرکت  در جهت رفاه عمومی مردم  به 
همه مناطق استان گسترش یابد. وی اظهار کرد:  شرکت گاز همراه با توسعه کمی شبکه 
گازرسانی در استان، افزایش کیفیت خدمت رسانی مطلوب و رضایتمندی مشترکین عزیز 

را به طور مستمر و همراه با پاسخگویی در دستور کار خود قرار داده است. مدیر عامل 
شرکت گاز لرستان در بخش دیگری از صحبت هایش به اتصال  ۱۷۰ روستای این استان 
به شبکه گاز سراسری در امسال، گفت: اکنون ۲ هزار و ۴۲ روستای لرستان از گاز طبیعی 
بهره مند است و ضریب نفوذ گازرسانی روستایی در لرستان به بیش از ۹۶ درصد خواهد 
رسید . وی ادامه داد: بدون شک یکی از اهداف اصلی شرکت ملی گاز ایران در گازرسانی 
به روستاها ؛ ایجاد این زیرساخت مهم در انگیزه ماندگاری و نگهداشت جمعیت مولد و 
تاثیرگذار روستایی و با هدف رشد اقتصاد ملی، حفظ محیط زیست، خودکفایی، اشتغال 
روستایی در کنار افزایش رفاه و امکانات الزم برای ارتقای شاخصه های کیفیت زندگی این 
قشر شریف و عمل به مسوولیت اجتماعی است. گودرزی گفت : شرکت گاز استان یکی از 
سازمانهای خدمات رسان پیشرو در روستاها بوده و این خدمت مهم در جهت جلوگیری 
از مهاجرت روستائیان به شهرها و حفاظت از محیط زیست نقش کلیدی و تاثیر گذاری 

داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان

درصدی   3۰ فیزیکی  پیشرفت   

تصفیه خانه دورود
  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب لرستان گفت: 
پیشرفت  درصد   ۳۰ دارای  دورود  خانه  تصفیه 
لرستان:  جم  جام  گزارش  به  است.  فیزیکی 
اجرایی  عملیات  کرد:  بیان  وند  کرم  حمیدرضا 
پروژه تصفیه خانه سال ۹۶ در زمینی به مساحت 
پیشرفت  درصد   ۳۰ تاکنون  و  آغاز  هکتار   ۱۷
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  دارد.  فیزیکی 
لرستان تاکید کرد: خوشبختانه در بحث تصفیه 
خانه فاضالب دورود با توجه به هماهنگی هایی 
است  شده  انجام  کشور  بانکی  سیستم  با  که 
تسریع  برای   ۵۶ ماده  قالب  در  مناسبی  اعتبار 
این  فاضالب  تصفیه خانه  اجرای  و  ساخت  در 
شهر در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: 
و  مسئولین  حمایت  و  همراهی  با  امیدواریم 
سایر نهادها از جمله حمایت های مدیریت ارشد 
بازه زمانی  را در  استان بتوانیم این تصفیه خانه 

کوتاه مدت به بهره برداری برسانیم.
به  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  وند  کرم 
نیز  شهرستان  این  پمپاژ  ایستگاه  اجرای  روند 
اشاره و عنوان کرد: ایستگاه پمپاژ نیز در زمینی 
 ۱۳ بر  بالغ  اعتباری  با  مربع  متر   ۵۰۰ مساحت  به 

میلیارد تومان در حال احداث است.
لرستان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
با  گفت:  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در 
،کاهش  شبکه  فشار  سازی  متعادل  هدف 
و  نوسانات  از  متاثر  اتفاقات  و  حوادث  تعداد 
توزیع  و  تامین  مدیریت  و  شبکه  فشار  ازدیاد 
فشار  دستگاه  یک  پوشش،  تحت  مناطق  آب 
ادامه  وی  شد.  اندازی  راه  و  نصب  جدید  شکن 
هوشمند  برنامه های  ادامه  اقدامدر  این  داد: 
آباد  خرم  شهر  سطح  در  آب  توزیع  شبکه  سازی 
اندازی  راه  کرد:  بیان  وند  کرم  است.  شده  انجام 
شیر فشار شکن هوشمند مذکور نقش موثری 
در کاهش هدر رفت آب در شبکه توزیع منطقه 
و مدیریت ذخیره سازی آب در مخازن باالدست 

خواهد داشت.

خبر آغاز پروژه کنارگذر دریاچه شاپوری

برق زیربنای توسعه جامعه 
است، بیاییم برای توسعه 

بهتر از هدر دادنهدر دادن آن 
بپرهیزیم

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

در شش ماهه اول  سال در استان لرستان  صورت گرفت؛

اجرای بیش از 3۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز


