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آسفالت ۶۴ کیلومتر راه روستایی در لرستان
این میزان راه روستایی  استان با اجرای طرح»ابرار« تا پایان شهریور ماه امسال آسفالت می شود

استاندار: هنوز در لرستان وضعیت کرونا عادی نشده است

پیگیری اجرای ۵۰۰ پروژه عمرانی
 در لرستان
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شرکت توزیع برق 
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راه اندازی سامانه 
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سیم کارت های 
سرپرست خانوار
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شورای شهر خرم آباد 
یکی از اولین مراکز 

 استان ها است که موفق
به راه اندازی مرکز 
پژوهشی شده است
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مدیرعامل شرکت گاز لرستان: با اجرای این طرح گازرسانی، بیش از 15  هزار خانوار روستایی استان از گاز  بهره مند می شوند
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ë شرح اقالم  مزايده

ë محل بازديد: خرم آباد کیلومتر 12 جاده کوهدشت 
مجتمع پتروشیمی لرستان

ë شرايط مزايده
ë هزینه آگهی از برنده اخذ می گردد.

ë مالیات برارزش افزوده به میــزان 9درصد برعهده 
خریدار می باشد.

ë تضمین شرکت در مزایده ۵درصد قیمت پیشنهادی 
بصورت واریز نقدی به شماره حساب 27۰112۰۰۴۶بانک 
تجارت شعبه سبزه میدان بنام شــرکت پتروشیمی 

لرستان می باشد.



نوسازی تاالر شهید آوینی 
نیازمند اعتبار 

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان 
لرستان در جریان بازدید از تاالر شهید آوینی 
مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد گفت: 
عملیات نوسازی این ســالن از اواسط سال 
1۳۹۸ از محل اعتبارات استانی و ملی آغاز 
شده و مرحله تعمیرات آن در حال حاضر به 

پایان رسیده است.
 به گــزارش خبرآناین ، »احمد حســین 
فتایی« افزود: بهره بــرداری و اتمام نیازمند 
هفت میلیارد ریال اعتبار اســت که انشاهلل 
در خردادماه ســال جاری بــه بهره برداری 

خواهد رسید.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسامی لرستان 
در خصوص پروژه تاالر مرکــزی خرم آباد؛ 
گفت: پروژه ســاخت تاالر مرکزی خرم آباد 
در زمینی به مساحت 12۹۰۰ متر مربع و با 
اعتبارات ملی و استانی در سال 1۳۹۰ آغاز 

شده است.
فتایی افزود: در حال حاضر و با اینکه نزدیک 
به ده سال از آغاز آن می گذرد تنها 2۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
وی اظهار کرد: در سال گذشــته با موافقت 
وزیر ، کلیــه امورات آن به اســتان تفویض 
شــد لــذا الزم اســت ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان اعتبــارات مورد نیاز 
 جهــت آغــاز عملیــات اجرایی پــروژه را 

تامین کند.
فتایی همچنین در خصوص پروژه هنرستان 
هنرهای زیبای خــرم آباد، اظهار داشــت: 
عملیات ساخت این پروژه در سال 1۳۸۸ در 
زیربنایی به مساحت 415۰ مترمربع آغاز و 
در سال 1۳۹2 عملیات ساخت آن با پنجاه و 
پنج درصد پیشرفت فیزیکی به دلیل کمبود 

اعتبارات متوقف شده است.

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی لرستان:  در پی وقوع زمین میراث

لرزه به برخی از ابنیه تاریخی این استان 
خسارت وارد شده است

»سید امین قاسمی« افزود: در پی وقوع زمین لرزه 5.1 
ریشتری اخیر در استان لرستان برخی از ابنیه تاریخی 

لرستان دچار خسارت شدند.
وی بیان کــرد: متأســفانه در اثر این زلزلــه برخی از 
ترک های موجود در دیواره بنای  ارزشمند فلک االفاک 

که از قبل وجود داشت عمق بیشتری پیدا کرده است.
قاسمی گفت: بافاصله پس از وقوع این زمین لرزه نسبتا 

شدید در لرستان، بررسی های الزم برای تعیین خسارت 
ابنیه تاریخی لرستان صورت گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
لرســتان بیان کرد: در اثر این زلزله برخی از ترک های 
موجود در دیواره بنای قلعه فلک االفاک عمق بیشتری 

پیدا کرده است.
قاســمی تصریح کرد: دو کنگره از برج های قلعه نیز در 
جای خود در پی وقوع این زمین لرزه تخریب شده است، 
پس از برآورد خسارت و تأمین اعتبار مرمت این بنای 

ارزشمند در دستور کار میراث فرهنگی قرار می گیرد.
وی عنوان کرد: خوشــبختانه این زمین لرزه خسارتی 

به پل های تاریخی لرستان وارد نکرده است. مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی لرستان 
همچنین با اشاره به وارد شدن خسارت به خانه آخوند 
ابو، عنوان کرد: ســقف و دیواره سالن ضلع شرقی این 
 بنــای تاریخی و فرهنگی نیز متأســفانه بــر اثر زلزله

دچار آسیب جدی شده است.
وی گفت: در شهر بروجرد نیز برخی از خانه های تاریخی 
دچار خسارت جزئی شــده اند که باید هر چه سریع تر 
نسبت به مرمت آنها اقدامات الزم انجام شود. قاسمی 
عنوان کرد: خوشــبختانه این زمین لرزه خسارتی به 

پل های تاریخی لرستان وارد نکرده است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: 
پروژه گاز رسانی به ۳۰1 روستا در جامعه

دستور کار قرار گرفته که گاز رسانی 
به این تعداد روســتا، تا پایان امســال عملیاتی 

خواهد شد.
به گــزارش خبرآنایــن، کرم گــودرزی افزود: 
با اجرای این طرح گازرســانی تا پایان امســال 
15هزار  خانوار روســتایی اســتان از نعمت گاز 
بهره مند می شــوند.  وی اظهار کرد: برای اجرای 
این طرحها  5۰۰ میلیــارد تومان هزینه خواهد 
شــد و با بهره برداری از طرح ها بیش از  15 هزار  
خانوار روستایی از نعمت گاز بهره مند می شوند. 
گودرزی افزود:  از مجموع 2 هزار و ۳54 روستای 
واجد شــرایط گازرسانی اســتان یکهزار و ۷۰۹ 
روستا از این خدمت برخوردار هستند که ضریب 
نفوذ آن بیش از ۸۷  درصد اســت. وی بیان کرد:  

بهره برداری از طرح گازرسانی ۳۰1 روستا ضریب 
این خدمت را در لرســتان به بیش از۸۹ درصد 
ارتقا می دهد. مدیرعامل شــرکت گاز لرستان 
عنوان کرد:  بررســی و مطالعات گازرســانی به 
1۷۹ روســتا نیز انجام و مقدمات پیمان سپاری 
آن انجام شــده که با تحقق این برنامه ریزی در 
سال 14۰1 ضریب بهره مندی روستاهای استان 
به بیش از ۹۸ درصد ارتقا خواهد یافت. گودرزی 
در بخش دیگری از صحبت هایش به  گاز رسانی 
به صنایع لرستان اشاره کرد و گفت: در این رابطه 
بیش از 115 پروژه با اعتبار بالغ بر 1۸4 میلیارد 
تومان در استان پیش بینی شده و  تاش بر این 
اســت که همه این پروژه ها را تا پایان امسال به 
اتمام برسانیم. وی ادامه داد: زیرساخت ها خوبی 
در استان وجود دارد و از همین حیث هیچ گونه 
محدودیتی برای گاز رسانی به صنایع در استان 

وجود نخواهد داشــت. مدیرعامل شــرکت گاز 
لرســتان تصریح کرد: عاوه بــر 115 پروژه یاد 
 شده، 14 مورد پروژه گاز رسانی به صنایعی مانند

سی ان جی، گلخانه ها و... عقد قرار شده است. 

مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: در 
راستای طرح پویش همدلی و کمک به جامعه

صاحبان مهدهای کــودک در زمان 
تعطیلی ناشــی از شــیوع کرونا، اجاره ماهانه 21 
مالــکان توســط  خصوصــی   مهدکــودک 

 بخشوده شد.
به گزارش خبر آناین ، »کرم یــاری« افزود: هدف 
از این پویش کمک به ۳۶۰ مهد کودک خســارت 
دیده اســتان اســت و بدین منظور از تمام مالکان 
مهدهای کودک اســتان درخواســت می شــود با 
پیوســتن به این پویش در این امر خدا پســندانه 
مشــارکت نمایند. وی تصریح کرد: در این پویش 
 مالــکان نیکوکارتمــام یا مقــداری از اجــاره را 

می بخشند؛ مشــارکت و همراهی مالکان مهدهای 
کودک در بخشــش اجاره بها خدمــت، ماندگاری 

است که می تواند این مراکز آموزشی را برای برون 
رفت از این وضعیت بحرانی یــاری دهد. یاری بیان 
کرد:  مهدهای کودک بصورت خودگردان و از طریق 
پرداخت شهریه اداره می شــوند. وی ادامه داد: این 
مراکز  شــامل یارانه نبوده و درآمد آنان وابسته به 
شهریه دریافت شــده از کودکان است که  با توجه 
به استیجاری بودن بیش از ۹۰ درصد مهدها و عدم 
توان پرداخت اجاره  بها، مدیران آن با مشکات زیادی 
روبرو شده اند. مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: از 
مالکانی که این عمل خیــر را حمایت کرده و کل یا 
بخشی از اجاره مهدهای کودک را در زمان تعطیلی 
ناشی از ویروس کووید 1۹ بخشیده اند با اهدا نشان 

»حامی کودک« قدردانی می شود. 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( لرســتان گفت:تاکنون
۳4 هزار پُرس غذای گرم در قالب طرح »اطعام مهدوی« به ارزش احسان

 512 میلیون تومــان تهیــه و بیــن روزه داران نیازمند توزیع
شده است.

به گزارش خبرآناین، »جاسم محمدی فارســانی« افزود: همچنین 5۳۰۰ 
بســته غذایی به ارزش ۸۶۳ میلیون تومان نیز بین روزه داران نیازمند استان 

توزیع شده است.

وی افزود: با توجه قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان و این که اســتان ما طی 
ماه های اخیر در شرایط بحرانی کروناویروس قرار گرفت وظیفه کمیته امداد 

برای خدمات رسانی به نیازمندان سنگین تر شده است.
محمدی فارسانی اظهار کرد: تهیه غذا برای روزه داران نیازمند امر مهمی بود 
که در قالب طرح ملی اطعام مهدوی مطرح شــده و در حال حاضر ۶2۷ نفر 
در 1۳ آشپزخانه اســتان به پخت و توزیع غذای گرم برای روزه داران نیازمند 

مشغول هستند.

مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای لرســتان 
گفت: در راســتای اجرای طرح ابرار در اســتان ۶4 
کیلومتر راه روستایی تا پایان شهریورماه ۹۹ آسفالت 

می شود.
»عباس شــرفی« افزود: از آغاز اجــرای طرح اقدام 
برای راه هــای اولویت دار روســتایی بــا برگزاری 
جلســات، بررســی وضعیت موجود و به پیشنهاد 
 رؤســای ادارات شهرســتان ها درنهایــت اجرای
۶4 کیلومتر راه روستایی در اســتان آغاز شد که تا 

پایان شهریور ماه ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید.
وی عنــوان کرد: تاکنون هفت کیلومتر از ســهمیه 
شهرستان چگنی به پیمانکار واگذار شده است و طی 
این هفته نیز مناقصــه 5۷ کیلومتر باقی مانده برای 
بار سوم برگزار می شود. شرفی اظهار کرد: ضروری 
است رؤسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان ها نســبت به اطاع رسانی به پیمانکاران 
آســفالت اقدام کنند. مدیرکل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای لرستان گفت: براساس دستور وزیر راه 
و شهرسازی در ســال ۹۸، آسفالت 2۰۰۰ کیلومتر 
راه روستایی در روســتاهای باالی 2۰ خانوار کشور 

اجرایی شد.

عملیات اجرایی آسفالت حفاظتی در جاده پلدختر
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرســتان 

گفت: عملیــات اجرایی آســفالت حفاظتی چیپ 
سیل در جاده پلدختر- دهلیج به طول 15 کیلومتر 
و در نخســتین روز عملیات اجرایی محور پلدختر- 
 دهلیج آسفالت چهار کیلومتر از این مسیر به اتمام

رسیده است.
»عباس شــرفی« افزود: درمجموع 15 کیلومتر از 
مسیر پلدختر - دهلیج با عرض ۶ متر از کیلومتر پنج 
تا 2۰ در قالب این پروژه به صورت آسفالت حفاظتی 

چیپ سیل انجام می شود.
وی ادامه داد: پس از آن نیز اجرای چیپ ســیل در 
محور پلدختر- دره شهر در دســتور کار قرار دارد. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرســتان 

اظهار کرد: آب بنــدی و محافظت از روکش در برابر 
تخریب از مزایای چیپ ســیل است. وی افزود:  این 
روش اجرای آســفالت از روش های نوین است که 
دارای قابلیت آب بندی بوده و از تخریب آســفالت 

جلوگیری می کند.
شرفی عنوان کرد: همچنین در درزگیری ترک های 
با شدت کم و بازیابی ضریب اصطکاک سطحی نیز 
کاربرد دارد، چیپ سیل در هر زمان از عمر روسازی 

قابل اجرا است
وی تصریح کرد: دلیل اصلی استفاده از آن روی یک 
سطح آسفالتی، محافظت از روسازی در برابر اثرات 

مخرب گرمای خورشید، رطوبت و هوا است.

سیاســت های راهبردی 
شهرداری  بایستی توسط 
مرکــز پژوهــش شــورا 

مشخص شود. 
به گزارش همشــهری، رئیــس هیات 
امناء در اولین جلسه هیئت امنای مرکز 
پژوهشی شــورای اســامی شهر خرم 
آباد گفت : هدف ما از تشکیل این مرکز 
مشخص کردن سیاست های راهبردی 
شهرداری با استفاده از نخبگان و صاحب 

نظران این حوزه است.
»علی ماکنعلی« افــزود: یکی از وظایف 
اصلی مراکز پژوهشــی شــوراها رصد 
نمودن عملکرد مدیران شهرداری است.

وی اظهار کــرد: برآینــد کار در مراکز 
پژوهشــی جلوگیــری از هــدر رفت 
سرمایه ها وارائه خدمات بیشتر وبا برنامه 

به شهروندان است.
ماکنعلــی تصریح کــرد: آموزش های 
شــهروندی، تاش درجهــت افزایش 
مشارکت شهروندان در کمک به مدیریت 
خدمات شــهری و ارتقــاء مهارت های 

شــغلی کارکنــان شــهرداری ازجمله 
برنامه های این مرکز خواهد بود .

»زهرا نظری« عضو شــورای اســامی 
شــهر خرم آباد نیز در این زمینه گفت: 
هدف اصلی راه اندازی مرکز پژوهشهای 
شورای اسامی شهر خرم آباد به عنوان 
بازوی تخصصی و  مشورتی کمیسیون ها 
و اعضای شــورا از طریق بهــره گیری 
از نظــرات خبرگان،صاحبــان ایــده و 

متخصصین و افراد با تجربه است.

وی افزود: هم چنین کمــک به تبیین 
چشــم اندازهــا، اهداف،راهبردهــا،  
سیاســت های کاری شــورای اسامی 
شــهر خرم آبــاد، شناســایی و معرفی 
دســتاوردهای جدید و مطلــوب برای 

آینده شهر است.
الزم به ذکر اســت که شورای شهر خرم 
آباد یکی از اولین مراکز اســتان ها است 
که موفق به راه اندازی مرکز پژوهشــی 

شده است. 

مدیرعامــل شــرکت 
شــهرکهای صنعتــی 
لرســتان، از ناحیــه 
صنعتی علیمیرزایــی دلفان بازدید 
کرد و گفت: زلزله اخیر، خسارتی به 
واحدهای صنعتی این مجموعه وارد 

نکرده است.
به گزارش همشهری، بختیار رازانی 
افزود: با توجه بــه اینکه کانون زمین 
لرزه روز گذشــته لرســتان، شــهر 
فیروزآبــاد و در فاصله کمی از ناحیه 
صنعتی علیمیرزایی بــود، اما ورود 
خســارت به زیرســاخت ها و سازه 
واحدهای صنعتی این مجموعه دور 
از ذهن نبود، لذا بافاصله مســوول 
HSEE و یــک تیم ارزیاب شــرکت 

شهرکهای صنعتی استان به این ناحیه اعزام شد.
رازانی ادامه داد: خوشبختانه در برآوردهای صورت گرفته کارشناسان، 
مشخص شد که هیچ خسارتی به تاسیسات زیرساختی و سازه واحدهای 

ناحیه صنعتی علیمیرزایی شهرستان دلفان وارد نشده است.
رازانی افزود: همچنین با توجه به شدت زمین لرزه روز گذشته، برآورد 
خسارات وارده احتمالی به سایرشــهرک ها و نواحی صنعتی لرستان 

نیز در دســتور کار قــرار گرفت که 
خوشبختانه، گزارشات واصله، از عدم 
ورود خسارت به شــهرکها و نواحی 
صنعتی سطح استان حکایت داشت.

وی تشریح کرد: اگرچه ناحیه صنعتی 
علیمیرزایــی، تنها ناحیــه صنعتی 
فعال شهرســتان دلفان است اما، با 
پیگیری های صورت گرفته توســط 
شرکت شهرکهای صنعتی لرستان، 
خوشبختانه پس از گذشت 14 سال 
از مصوبه هیات  دولت مبنی بر احداث 
شهرک صنعتی نورآباد »دلفان«، ۶۰ 
هکتار از اراضی مورد نیاز این مجموعه 
در منطقه سراب غضنفر تملک شده و 

پروژه در حال احداث است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرســتان، گفت: در حال حاضر، 
عملیات خاکی شهرک صنعتی نورآباد در دست اقدام است، برق رسانی 
تا محل شهرک صورت گرفته، و مخزن 1۰۰۰ مترمکعبی تامین آب این 
مجموعه نیز در سال جاری ایجاد خواهد شــد. لذا امیدواریم با تکمیل 
زیرساخت های الزم، در آینده نزدیک، شاهد استقرار واحدهای تولیدی 

و صنعتی در سطح این شهرک باشیم.

راه

خسارت زلزله به بناهای تاریخی فرهنگ
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آسفالت ۶۴ کیلومتر راه روستایی در لرستان

رئیس شورای شهر خرم آباد :

سیاست های راهبردی شهرداری ترسیم می شود
درپی وقوع زلزله 

خسارتی به واحدهای صنعتی وارد نشد

 گاز به 3۰1 روستای لرستان می رسد
برای اجرای این طرح ها،  5۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد

همدلی صاحبان مهدهای خصوصی با مستاجران

توزیع 3۴هزار پرس غذای گرم بین روزه داران نیازمند

بر اثر زلزله اخیر ترک های موجود در دیواره فلک االفاک عمق بیشتری پیدا کرده است

مدیرکل راهداری  و حمل و نقل جاده ای لرستان: مناقصه 5۷ کیلومتر از این طرح برای بار سوم برگزار می شود

شهری
صنعت



مدیر فرودگاه خرم آباد گفت: با توجه 
به ظرفیت های موجود در لرستان، 
این فرودگاه به حــوزه »هوانوردی 
عمومــی« ورود پیدا کرده اســت. بــه گزارش 
خبرآنایــن، »علی کاملی« افــزود: ظرفیت های 
استان لرستان از منظر طبیعی و تاریخی به همراه 
ظرفیت های بالفعل و آماده فرودگاه خرم آباد برای 
راه اندازی این صنعت، ما را بر آن داشت تا در اسرع 
وقت و با تمام توان در این مسیر گام برداریم. وی 
اظهار کرد: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
به صنعت هوانوردی و اقدام در رونق آن به صورت 

یک برنامه مدون و اصولی و استفاده از این ظرفیت 
تغییر نگرش داده است.

کاملی بیــان کرد: فرودگاه خرم آبــاد با همکاری 
و راهبری شــرکت فرودگاه ها و ناوبــری هوایی 
ایران آمادگــی این را دارد که با اشــتراک گذاری 
 A.O.C( مجــوز فعالیت های هوانــوردی عمومی
( و در اختیــار گذاشــتن اماکن مورد نیــاز و با 
کمترین سرمایه گذاری توسط اشخاص حقیقی، 
حقوقی و بخش خصوصی یا دولتی نسبت به آغاز 
فعالیت در ایــن حوزه اقدام کنــد. مدیر فرودگاه 
خرم آباد گفــت: بیش از 14 پــروژه قابل اجرا در 

صنعــت هوانوردی عمومــی تعریف کــرده ایم. 
،PPL و CPL وی توضیــح داد: آموزش خلبانــی 

راه اندازی پروازهای تفریحی، جشنواره ورزش های 
هوایی، تبادل مرسوالت پستی، پایش خطوط لوله 
نفت و گاز سراسری و پایش جنگل ها، مراتع و منابع 

طبیعی از جمله پروژه های تعریف شده است.
کاملی عنوان کرد: از دیگر پروژه های تعریف شده 
می توان به پایش و حفاظت از مناطق حفاظت شده 
و حیات وحش، پایش جاده ها، رودخانه ها، مزارع 
و باغات، خدمات سمپاشی هوایی، ایرتاکسی، ایر 
 آمبوالنس، گردشــگری هوایی، بحران و پدافند

غیر عامل و نقشه برداری اشاره کرد. مدیر فرودگاه 
خرم آباد گفت: چنانچه تمام این پروژه ها اجرایی 
شــود، اســتان در بحث منابع طبیعی، جنگل ها، 
مراتع، محیط زیســت، حیات وحش، مرسوالت 
پســتی، امداد و نجات و اورژانس هوایــی و ... در 
زاگرس مرکزی به عنوان مرکز و مرجع شــناخته 
می شــود. کاملی تصریح کرد: همچنین در بحث 
ورزش های هوایی، آمــوزش خلبانی هواپیماهای 
سبک، فوق سبک، گردشــگری هوایی و تحقیق 
و پژوهش می توانیم در کشــور مرجع شویم. وی 
افزود: اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم از دیگر 

مزایای اجرای هوانوردی عمومی است که هزینه 
بسیار کمی در بردارد. این امر منجر به رونق صنعت 
گردشگری و توریسم استان و در نهایت فعال شدن 

فرودگاه به عنوان موتور توسعه استان می شود.

رسانه

رسانه های خبری متضرر از کرونا 
بسته های حمایتی دریافت می کنند

مســئول واحــد مطبوعــات و خبرگزاری های لرســتان گفت: 
 رســانه های خبــری متضــرر از کرونــا بســته های حمایتی

دریافت می کنند.
 »کیانوش سوری« گفت: شیوع ویروس کرونا موجب ایجاد ضرر 
و زیان به تمامی بخش ها شده است و  در این رابطه قشر فرهنگ 
به خصوص خبرنگاران با توجه به تعطیلی ادارات و نداشتن هیچ 

فعالیتی دچار مشکات معیشتی شدند.
وی ادامه داد: در این شرایط سخت برای مبارزه با بیماری کرونا از 
طریق فضای مجازی اقدام و سنگ تمام گذاشتند و تمام تاش خود 
را در بحث آموزش و اطاع رســانی به عموم مردم در حوزه کرونا 
انجام دادند. مســئول واحد مطبوعات و خبرگزاری های لرستان 
اظهار کرد:  با پیگیری و مکاتباتی با معاونت مطبوعاتی کشور مقرر 
شده تا بسته های معیشتی براساس فعالیت نشریات و پایگاه های 
خبری در سال قبل،  به آنها تعلق بگیرد. سوری در بخش دیگری 
از صحبت هایش به  رفع مشکات معیشتی خبرنگاران به عنوان 
اولویت اصلی واحد مطبوعاتی استان لرستان اشاره کرد و گفت: 
در حوزه روزنامه های سراسری و نشریات محلی؛ خبرنگاران مورد 

حمایت قرار می گیرند.
وی ادامه داد: یکی از این اقدامــات؛ برنامه ریزی های جامع برای 
ساماندهی روزنامه های سراســری بدون فعالیت در استان است 
که هیچ کدام از شــرایط فعالیت را ندارند اما صرفا برای دریافت 

اگهی های دولتی تاش می کنند.
سوری اظهار کرد: درصدد هستیم تا بتوانیم نشریات سراسری که 
در استان فعالیت آنچنانی ندارند، مجوز سرپرستی آنها را لغو کنیم. 
مســئول واحد مطبوعات و خبرگزاری های لرستان همچنین به 
حمایت از نشریات محلی اشاره کرد و گفت: نشریات محلی همیشه 
در صحنه های عملی به دفاع از مردم، رسالت خود را انجام داده اند و 
به صورت هم صدا و یکرنگ به دور از سلیقه های سیاسی و شخصی، 

مطالبات مردم را فریاد زده اند.
وی افزود: حضور نشــریات محلی برای استان یک بازوی توانمند 
جهت توسعه فرهنگ بوده و در رســالت و کمک کردن به توسعه 

نقش بسزایی داشته اند.
سوری بیان کرد: برای رفع مشکات خبرنگاران، راهکارهایی به 
استانداری و اداره امور اقتصاد دارایی استان ارائه کردیم که بتوانیم 
5۰ درصد تمام آگهی های دولتی که به ارشاد واگذار می شوند را 

به نشریات محلی دهیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه طبق مستندات موجود این روند انجام 
شده و نشریات محلی که از طریق سامانه جامع رسانه های کشور 
شرایط گرفتن آگهی را دارند از این قضیه واقف هستند و آگهی های 

دولتی به آنها تعلق گرفته است.

استاندار لرستان: وضعیت  نمونه گیری 
بیمــاری کرونا در اســتان از میانگین کرونا

کشــوری بیشــتر اســت . به گزارش 
خبرآناین ، استاندار لرســتان گفت: بیماری کرونا و 
مقابله با آن که پس از برگزاری انتخابات مجلس شروع 
شد، پروژه ســنگینی بود که با همکاری و همراهی 
مردم، کادر درمانی، اصناف و بازاریان ، کسبه و همه 
دست اندرکاران عملکرد خوبی در این حوزه داشتیم 

و به موقع کنترل شد.
سید موسی خادمی اظهار داشــت: از سری اقدامات 
خوبی کــه در زمینه کرونا انجام شــد، نمونه گیری 
هدفمند در اســتان بود و با ثبت رقــم  1۸.1 درصد 
نسبت به میانگین کشوری، لرستان حائز آمار بهتری 
شد که نتیجه زحمات و تاش دانشگاه علوم پزشکی 

در اجرای این طرح است .
وی با اشــاره به اینکه هنوز در استان وضعیت عادی 
نیست، بیان کرد: هرچند نسبت به روزهای آغازین 
ورود کرونا به استان آمار مبتایان بسیار کمتر شده 
اما با توجه به اعام آمار های جدیــد، ضرورت دارد 
اصول بهداشتی رعایت شود تا شاهد همه گیری این 
بیماری نباشیم . استاندار لرستان با بیان این که کرونا 

اثرات بدی داشته و اقتصاد نیازمند صرفه جویی بیشتر 
است، افزود: فرمانداران و دست اندرکاران به گونه ای 
عمل کنند که با کنترل شرایط و مهار بیماری، آثار بد 
اقتصادی این ویروس هر چه سریعتر از چهره جامعه 

رفع شود.
خادمی با ضروری دانستن اهمیت تنظیم بازار تصریح 

کرد: در ایام ماه مبارک رمضان تغییر قیمت در برخی 
اقام بازار گزارش شده که دستگاه های مرتبط ضمن 
بازرســی و کنترل بازار، از  گرانفروشی جلوگیری به 

عمل آورند.
وی با تأکید بر معرفی پروژه هــای باالی ۸5 درصد 
پیشرفت جهت تکمیل تا پایان سال و ضرورت جذب 

اعتبارات ســال ۹۸ عنوان کرد: دستگاه های اجرایی 
ملزم به جذب اعتبارات خود در بازه زمانی تعیین شده 
هســتند که در صورت ناتوانی دستگاهی در اقدام به 
موقع، ضمن اختصاص 5 درصد از اعتبار آن به دستگاه 

دیگر، با مدیر مجموعه نیز برخورد خواهد شد .
استاندار لرستان با اشاره به انتخابات مجلس شورای 

اسامی اسفند ماه، خاطر نشان کرد: به گواه اطاعات 
و آمار یکی از ســالم ترین و بی تنش ترین انتخابات 
برگزار شــده در اســتان، انتخابات مجلس شورای 
اسامی اسفند ماه است که دارای کیفیت خوبی بود و 
دستگاههای اجرایی در نظر داشته باشند تا آغاز دوره 
جدید مجلس، کماکان همکاری خود را با نمایندگان 
حال داشــته و در صورت لزوم اطاعــات مورد نیاز 
منتخبین جدید مردم را در اختیــار آنها قرار دهند. 
خادمی بازرسی اســتانداری را مرجع حل اختاف 
دستگاه های اجرایی دانست و گفت: موضوعات مورد 
اختاف دستگاه های اجرایی صرفاً در استانداری قابل 
پیگیری اســت و هر گونه مراجعه به دستگاه قضا و 
پرداخت هزینه در این خصوص تخلف محسوب می 
شود و در صورت لزوم، استانداری معرفی پرونده مورد 

اختاف را به دستگاه قضا انجام خواهد داد .
وی در پایان اظهار داشت: با توجه به شرایط کرونایی، 
برگزاری جلســات به روش ویدئو کنفرانس خواهد 
بود که کار خوبی اســت و موجــب کاهش هزینه ها 
شده، از این رو دســتگاه های مرتبط مانند مخابرات 
و زیرســاخت در جهت رفع مشــکات پهنای باند و 

اینترنت دستگاه های اجرایی اقدام کنند.

اقدام به موقع  برای کنترل کرونا
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»هوانوردی عمومی« در فرودگاه خرم آباد
بیش از  14 پروژه قابل اجرا در صنعت هوانوردی عمومی در فرودگاه خرم آباد تعریف شده است

پرواز

استاندار لرستان: مدیریت کرونا پروژه سنگینی بود که با اقدامات به موقع کنترل شد

هم استانی گرامی؛
در زمان شيوع كرونا

مديريت مصرف آب را فراموش نکنيد

روابط عمومی آب و فاضالب استان لرستان

اطالعیه
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کشاورزی

اختصاص 1۶ هزار هکتار 
از اراضی کشاورزی 

لرستان به محصوالت 
سبزی و صیفی

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی لرستان 
گفت: 1۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
لرســتان به محصوالت ســبزی و صیفی 

اختصاص یافته است.
به گزارش خبرآناین، »عبدالرضا بازدار« 
افزود: پیش بینی می شود  ۷ هزار تُن انواع 
محصوالت ســبزی و صیفی از این میزان 

سطح زیر کشت برداشت شود.
وی ادامه داد: این میزان سطح زیر کشت 
توسط ۸ هزار و 5۰۰ بهره بردار  به کشت 
ســیب زمینی، گوجه، پیــاز، هندوانه و ... 

اختصاص داده شده است.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی لرستان 
اظهار کــرد: از نظــر ســامت و امنیت 
غذایی و هم به لحاظ اقتصادی کاشــت و 
تولید محصوالت ســبزی و صیفی نقش 
ارزشــمندی در تولید و درآمد اقتصادی 
کشــاورزان دارد. بازدار در بخش دیگری 
از صحبت هایش به پرداخت تسهیات به 
کشاورزان آســیب دیده از سیل فروردین 
سال گذشــته اشــاره کرد و افزود: 1۶۳ 
میلیارد تومان وام باعوض و تســهیات 
ارزان قیمت به کشــاورزان خسارت دیده 

از سیل فروردین ۹۸ پرداخت شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان با بیان 
اینکه در دوران شیوع ویروس کرونا هیچ با مسئول

یک از خدمات این شــرکت تعطیل نشده 
اســت، اظهار کرد: در این مدت اقدامات بسیار خوبی در 
زمینه های مختلف صورت گرفته و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، خدمات رســانی به مردم بدون هیچ وقفه ای  
صورت گرفته است. به گزارش خبرآناین، فریدون خودنیا 
گفت:  از ابتدای شــیوع ویروس کرونا همه ی خدمات 
شرکت به صورت غیرحضوری ارائه شده است. وی ادامه 
داد: در همین خصوص پیرو اباغیه ها و دستورات وزارت 
بهداشت و ستاد مقابله با کرونای کشور و استان در دوران 
اعام شده پرســنل به صورت دورکاری فعالیت کرده و 
تمامی مسائل بهداشتی نیز رعایت شده است. وی با بیان 
اینکه در این زمینه و در راستای دورکاری پرسنل، دفتر 
فناوری اطاعات شرکت توزیع بسترهای مناسب را فراهم 
کرده است، تصریح نمود: این تاش ها همچنان ادامه دارد 
و تا پایان بحران کرونا همچنان رعایت بهداشت محیطی 
و فردی در دستور کار شرکت توزیع قرار خواهد داشت.  در 

ادامه مدیر واحد فناوری اطاعات و ارتباطات  شــرکت 
توزیع نیروی برق استان لرستان  با بیان اینکه در این راستا 
و در جهــت خدمت رســانی به مــردم ، ســازمان ها و 
شرکت های خدمت رسان می بایست با انجام تمهیدات 
الزم و با در نظر گرفتن سامت پرسنل خود ، خدمت را 
کما فی سابق ارائه دهند  اظهار داشت: در این بین یکی از 
واحدهای شــرکت توزیع برق اســتان، واحــد فناوری 
اطاعات و ارتباطات با انجام اقدامات الزم و مهیا کردن 
بســتر های مورد نیــاز نقش بســزایی در ادامــه روند 
فعالیت های همکاران بر عهده داشته و دارد .  رباطی ابراز 
داشت:  دفتر فناوری اطاعات شرکت توزیع برق استان 
لرســتان در جهت انجام دورکاری پرسنل و همچنین 
برقــراری ارتبــاط ویدئوکنفرانس مدیر عامل و ســایر 
همکاران بــا مقام عالی وزارت نیرو ، اســتاندار محترم و 

شرکت توانیر اقدامات ذیل را انجام داده است:

 اقدامات نرم افزاری
نصب و راه اندازی نرم افزار بومــی و کاما امن وب 

گت وی و تعریف ســطح دســترس کاربران و تعریف 
سامانه های اتوماسیون اداری، جامع مالی و اداری، آمار، 

GIS، سیستم جامع مشترکین
 نصــب و راه انــدازی نســخه اندروید نــرم افزار

وب گت وی

  اقدامات سخت افزاری
تهیه و اختصاص 2 دســتگاه ســرور جهت نصب 

نرم افزار وب گت وی
بستر ارتباطی

مدیریت اینترنت شــرکت و اختصاص پهنای باند 
بیشــتر به ســرورهای مذکور جهت دسترسی بهتر و 

پایدارتر
و همچنین به جهت  تسهیل کار ارباب رجوع و مشترکین 

امکانات ذیل در پورتال )ledc.ir(ایجاد گردیده است:
ایجاد میزخدمــت الکترونیکی و امــکان ارائه خدمات 

الکترونیکی در پورتال :
خدمات الکترونیکی که از طرق پورتال در دســترس 

است: صدور قبض المثنی، سوابق مصرف و صورتحساب 
مشترک، درخواست تسویه حساب، درخواست اصاح 
اطاعات، تغییر نام مشترک، محاسبه صورتحساب بر 

اساس خوداظهاری، درخواست انشعاب جدید و غیره
  نرم افزارهای موبایلی ارائه خدمات مانند: اپلیکیشــن 
همراه برق )جهت مشــاهده و دریافت صورتحســاب 
و پرداخــت الکترونیکی قبوض(، اپلیکیشــن موبایل 
مشترکین، اپلیکیشن مدیریت مصرف و غیره،   ارتباط 
با مدیرعامل و مدیران ســازمان به شکل الکترونیکی و 

خدمات غیرحضوری دفاتر پیشخوان.

به منظور تسهیل فعالسازی سیم کارت های 
ارسالی به سرپرســتان خانوار، همراه اول 
سامانه پیگیری راه اندازی کرد. به گزارش 
اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی 
ارسال ســیم کارت های رایگان سرپرست خانوار توسط 
شرکت پســت و با توجه به اینکه به لحاظ قانونی و برای 

جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده های احتمالی، اپراتور 
می بایست منتظر دریافت تاییدیه احراز هویت و وصول 
سیم کارت به دســت شــخص ثبت نام کننده از جانب 
شرکت پست باشد و سپس اقدام به فعالسازی سیم کارت  
کند، اپراتور اول سامانه ای جهت تسهیل این فرایند راه 
اندازی کرد. سرپرستان خانوار که سیم کارت رایگان خود 

را دریافت کرده ولی هنوز ســیم کارت شان فعال نشده 
است، می توانند جهت اعام این موضوع به پرتال همراه 
اول بخش »پیگیری سیم کارت رایگان«، مراجعه و عدم 
فعال بودن ســیم کارت خود را اعام کنند. اپراتور موارد 
دریافتی را به شرکت پست جهت تسریع در اعام وضعیت 
ارسال و پس از دریافت تاییدیه نسبت به فعالسازی آن ها 

اقدام خواهد کرد. فرآیند تحویل و فعالسازی سیم کارت 
سرپرستان خانوار، بدین صورت است که پس از دریافت 
سیم کارت و احراز هویت مشترک توسط مامور پست، این 
شرکت تحویل سیم کارت را به اپراتور اعام کرده و پس 
از آن اپراتور نسبت به فعالسازی آن اقدام می کند و برای 
فعالسازی سیم کارت نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر 

خدماتی نیست.

 خدمات الکترونیک  شرکت توزیع برق لرستان
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پیگیری اجرای ۵۰۰ پروژه 
عمرانی در لرستان

مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اســامی لرستان گفت: 
عملیــات اجرایی 5۰۰ پروژه در لرســتان بــا توجه به 
پیگیری ها انجام شــده  اســت. به گزارش خبرآناین، 
»مسعود رضایی« افزود:  سه پروژه شاخص عمرانی در 
لرســتان وجود دارد که این پروژه ها بالغ  بر ۹5 درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد و در راســتای بازسازی و حل 
مشکات ناشی از سیل سال گذشــته اثرگذار بوده اند. 
وی بیان کــرد: مابقی پروژه های این نهاد در راســتای 
پروژه های بهسازی و اجرایی هستند که در حال حاضر 
فعال و درصدد هستیم تا مطابق با برنامه ریزی انجام شده 

تا پایان سال مالی به بهره برداری برسند.
رضایی گفت: در کنار بازســازی نقاط آســیب دیده از 
سیل سال گذشته در ســطح اســتان حدود ۷ هزار و 
۳۰۰  سهمیه واحد در قالب بهسازی مسکن روستایی 
داشته ایم که بالغ بر 2۸5 میلیارد تومان تسهیات برای 

این پروژه ها در نظر گرفته شده  است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی لرســتان در 
بخش دیگری از صحبت هایش به مســکن محرومین 
نیز اشــاره کرد و گفت: حدود 2 هزار مسکن به عنوان 
مســکن محرومین در لرســتان که نیازمند بازسازی 
بوده تعریف شده  اســت. وی ادامه داد: به  ازای هر فقره  
تسهیات پرداخت  شده 25 میلیون تومان نیز باعوض به 
ساخت این مسکن ها تعلق می گیرد که این مقدار طبق 
تفاهم نامه ای است که بین بنیاد مسکن، سازمان برنامه  و 

بودجه و استانداری منعقد شده  است.
رضایی اظهار کــرد: کار اجرایی هــزار و ۳۰۰ واحد از 
مسکن های محروم نیازمند بازسازی که از محروم ترین 
نقاط این شناسایی شده شروع اســت. وی عنوان کرد: 
برای اجرای این پــروژه نیز عقد قرارداد انجام شــده و 

ساخت مابقی این واحدها نیز در دست اجرا است.

راه اندازی سامانه پیگیری فعالسازی سیم کارت های سرپرست خانوار
ارتباطات

در دوران شیوع ویروس کرونا هیچ یک از خدمات این شرکت تعطیل نشده است

جناب آاقی  سعید فتوحی
انتصاب جنابعالی بعنوان مدیر شهرداری منطقه 3 
شهر خرم آباد را که نشان از شایستگی و توانمندی 
شما در عرصه مدیریت و عمران می باشد. تبریک  و 
تهنیت عرض می نمایم. بیش از پیش موفق و موید 

باشید.

رئیس پلیــس راهنمایــی و رانندگی 
لرســتان گفت: از ابتدای شروع بکار 
مراکز تعویض پاک لرســتان تاکنون 
بیش از چهارهزار نفر به این مراکز مراجعه کرده اند.

بــه گــزارش خبرآناین از لرســتان، ســرهنگ 
مرتضــی چغلوند افــزود: در هفته گذشــته بیش 

از چهارهزار نفــر، فقط در مراکــز تعویض پاک و 
 دفاتر خدمات خودرویی از پلیــس راهور خدمات 

دریافت کرده اند.
وی اظهار کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی با رعایت 
تمامی پروتکل های بهداشــتی خدمات رسانی می 
کند و امید است شــهروندان نیز اصول بهداشتی را 

رعایت کنند تا بتوانیم به نحو مطلوب خدمات رسانی 
شود.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: 
پلیس راهور در بخش هایی مانند صدور گواهینامه، 
اجرائیات، تصادفات، برخــورد با تخلفات رانندگی، 
ستادهای ترخیص، امور آموزشگاه های رانندگی نیز 

با تمام توان به مردم خدمت رسانی می کند.

مراجعه چهارهزار نفر به مراکز تعویض پالک

پلیس

برگزاری جشنواره ملی عکس مدافعان سالمت در لرستان
در راستای انعکاس فعالیت های شبانه روزی پزشکان و کادر درمانی در این زمان و ماندگار کردن فعالیت این قشر زحمت کش در تاریخ، 
همچنین بازتاب مبارزه این همیاران سالمت در رویارویی با بیماری کرونا در کشــور، حوزه هنری استان لرستان با مشارکت و همراهی 
استانداری لرستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان و شهرداری خرم آباد اقدام به برگزاری جشنواره عکس 
مدافعان سالمت در سطح کشور کرده است. موضوع این جشنواره ثبت فعالیت شبانه روزی کادر پزشکی، پرستاران بیمارستان ها، اورژانس 

و شبکه های بهداشت و درمان در مقابله با ویروس کرونا است.
تقويم اجرايی مسابقه:
مهلت ارسال آثار تا 3۰ خرداد 1399 است و  نتایج داوری در  1۵ تیرماه 1399 اعالم می شوند.
جهت اطالعات بیشتر به سایت www.artlorestan.ir مراجعه کنید.

حمید مریدی، سرپرست روزنامه همشهری در لرستان


