شهرستان

اخبار

طرح گازرسانی به  341روستای استان لرستان در حال اجراست

برگزاری دوازدهمین برنامه از دهمین
جشنواره نخستین واژه آب در گلپایگان
مدیرآبفا گلپایگان گفت بدلیــل منابع آبی کافی در
شهر گلپایگان مردم در این شهرســتان هنوز با بحران کم آبی
مواجه نشدند و همین امر بسیار موثر در میزان مصرف سرانه
آب در این منطقه دارد.
دهقادنی با اشــاره به میزان مصرف ســرانه آب در گلپایگان
گفت:درحال حاضــر میزان مصــرف ســرانه آب خانگی در
گلپایگان  180لیتر در شــبانه روز برای هر نفر می باشــد در
حالیکه این رقم در سال گذشــته  220لیتر در شبانه روز بوده
است.
وی به نقش اجــرای برنامه های فرهنگــی در کاهش مصرف
ســرانه آب در گلپایگان پرداخت و تصریح کرد :درچند سال
گذشته بادر نظر گرفتن برنامه های فرهنگی مانند تعامل با اداره
آموزش و پرورش ،همچنین نصب بنر و توزیع بروشــورهایی
که راههای مصرف بهینه آب را به شهروندان آموزش می دهد
توانستیم تا حدودی مصرف سرانه آب را در شهرستان گلپایگان
کاهش دهیم.
مدیرآبفا گلپایگان اعالم کرد :تنها در صورتی شــاهد کاهش
مصرف ســرانه آب در گلپایگان می توانیم باشــیم که اجرای
برنامه های فرهنگی مانند جشــنواره نخستین واژه آب و .......
تداوم یابد چرا که مردم این شهرســتان هنوز وقوع بحران کم
آب را باور ندارند.
در ادامه ایــن برنامه حبیب اله جمالی رئیــس اداره آموزش و
پرورش شهرســتان گلپایگان عنوان کرد:هــم اکنون بیش از
 7هزار دانــش آموز ابتدایی در گلپایگان مشــغول به تحصیل
هستند که از این رقم بیش از هزار و 300دانش آموز در مقطع
اول ابتدایی می باشند
وی اعالم کرد:قطعا فرهنگ ســازی مصــرف بهینه آب باید با
همکاری و تعامل آموزش و پرورش صورت گیرد و اداره آموزش
و پرورش گلپایگان هم در این زمینه برنامه هایی در دستور کار
قرار داده است
مدیر اداره آموزش و پرورش گلپایگان گفت :در ســال گذشته
مدرسه شهید نوری در مقطع متوسطه اول به منظور استفاده
بهینه از پساب که در آبخوری مدرسه تولید می شود سیستمی
راه اندازی نمود که هرز آب را جمع آوری می نمایند وســپس
برای آبیاری فضای سبز مدرســه مورد استفاده قرار می گیرد
بطوریکه در طــول  3هفته بیش از  2هزار لیتر پســاب جمع
آوری شد.

تالش خانه مطبوعات با تمام توان در برگزاری
مراسم چهل سالگی انقالب اسالمی
انقالب اسالمی ایران ثمره خون شهیدان و مردم شهید
پرور کشور است.
به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رســانه های استان
البرز اکبر حیــدری در آســتانه چهلمین ســالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اســامی گفت :دشمنان کشــور با دست
آویزی به تمامی راه های مختلف سعی در جلوگیری از پیشرفت
های کشور اسالمی را دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر 1400روستای استان از نعمت گاز بهره مند می باشند افزود از این تعداد طرح گازرسانی به 201روستا در 9ماه سال جاری به بهره برداری رسیده است .
غالمرضا لطفعلیان گفت  :در سال جاری ،گازرسانی به روستاها اولویت نخست شرکت گاز استان می باشد و در همین راستا طرح گازرسانی به 341روستا در سال جاری و از محل بند ق تبصره 2بودجه سال1393
کل کشور در حال اجرا می باشد  .لطفعلیان خاطرنشان کرد که در همین راستا کار گازرسانی به 45روستای دیگر استان مراحل انتخاب پیمانکار را می گذرانند و در آینده گازرسانی به این روستاها اجرایی خواهد شد
 .مدیر عامل شرکت گاز لرستان با بیان اینکه در سالهای اخیر تمام توان کارکنان در خدمت اهداف شرکت گاز استان بوده و تالش مجموعه شرکت گاز لرستان موجب رضایت هم استانیهای عزیز شده افزود  :رضایت
مردم بزرگترین پاداشی بوده که شرکت گاز لرستان دریافت داشته و به آن مفتخر است  .مهندس لطفعلیان گفت  :در حال حاضر بیش از 99.5درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز بهره مند هستند و 86درصد
جمعیت روستائی نیز از گاز استفاده می کنند که طی امسال و سال آینده با گازرسانی به شمار بیشتری از روستاهای استان این رقم از حد استاندارد کشوری فراتر خواهد رفت .

جلسه مشترک مسئوالن فرهنگی دانشگاه لرستان و مدیرکل امور بانوان و خانواده
استانداری

بررسیمقدماتانعقادتفاهمنامههمکاری
مشترک«گفتگویبیننسلی»

جلســه مشــترک مســئوالن
فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه لرســتان و
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری
لرستان برگزار شــد تا مقدمات کار برای
انعقاد تفاهــم نامه همکاری مشــترک با
تأکید بر موضوع «گفتگوی بین نســلی»،
فراهم شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری
لرستان ،ناهید پرویزپورفرد ،در این جلسه
که صبح روز دوشنبه سوم دی ماه در محل
کار وی در استانداری لرستان تشکیل شد،

گفت«:دانشجویان یک قشر پیشرو هستند
و باید فضای نشــاط دانشــجویی از جمله
کرسیهای آزاداندیشی را در دانشگاههای
استان ،تقویت نمود».
وی تصریح کرد«:برای تقویت گفتگوی بین
نسلی و تحکیم هرچه بیشتر نهاد خانواده،
بایســتی از نظرات محققان دانشــگاهی
متخصص در حوزه های جوانان ،اســتفاده
شود».
پرویزپورفرد ،افزود«:حوزه کاری فرهنگی
و اجتماعی ،یــک حوزه حســاس و مهم

اســت و نقش اثرگذاری در پاسخگویی به
پرسشهای جوانان امروزی و ایجاد همگرایی
و همبستگی اجتماعی دارد».
وی خبــر داد«:بــه زودی همکاریهــای
مشترک بین مدیریت امور بانوان و خانواده
استانداری لرســتان و معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه لرســتان که به عنوان
دانشــگاه مادر اســتان تعریف شده است،
بیشتر خواهد شــد و اینگونه همکاریهای
مشــترک ،با هدف تقویت گفتگوهای بین
نسلی و تحکیم بنیان خانواده است».

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان:

حذف سقف رقابت در بورس کاال سرمایه بیشتری روانه
تولید می کند

وی با اشاره به دسیســه ها و توطئه های دشمنان کشور اظهار
داشت :چهلمین سالگرد انقالب اسالمی به نوعی ورود به بلوغ و
فصلی نو برای کشور است از این رو باید تمام قد در برابر توطئه
های دشمنان داخلی و خارجی بایستیم.
حیدری در ادامه افزود :امسال که در آستانه چهل سالگی انقالب
هستیم به پاس رشــادت های خبرنگاران و شهدای خبرنگار،
خانه مطبوعات بــا تمام توان در برگزاری این مراســم از هیچ
تالشی دریغ نخواهد کرد.
مدیر عامل خانه مطبوعات در بخش دیگری از ســخنانش به
تاثیر گزاری خبرنگاران در شــکوهمندی جشن انقالب اشاره
کرد و اظهار داشت :مطمعنا نقش خبرنگاران در برگزاری هرچه
بهتر و انتقال اخبار پیرامون چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
بسیار پر رنگ خواهد بود.
حیدری در پایان افزود :مردم همیشــه دین خود را به انقالب
ادا کرده اند و با حضور همیشگی در صحنه اجازه خودنمایی را
از دشمنان گرفته اند ،از تمام مســئولین انتظار می رود لبیک
مردم را با خدمت صادقانه پاسخ دهند و موجب مردم دلگرمی
در جامعه شوند.

مهندس حمید رضا عظیمیــان ،مدیر عامل
فوالد مبارکه اصفهان درخصوص تاثیرات حذف سقف
رقابت از معامالت فوالد بر بازار محصوالت فوالدی گفت:

برداشته شــدن سقف رقابت سبب شــد فاصله قیمت
مصرف کننده نهایی و تولیدکننده اصلی کاهش یابد.
مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان خاطرنشان کرد :حذف
سقف قیمت از معامالت بورس کاال به نفع تولیدکننده
شده و سبب می شــود تولیدکنندگان بتوانند سرمایه
گذاری بیشتری در افزایش تولید داشــته باشند .این
اقدام ،سبب تقویت تولید شده و ســازوکار بورس کاال
از ابتدای راه اندازی عالوه بر حذف واسطه ها ،این بوده
است که تولیدکنندگان منابع مالی بیشتری در اختیار
داشته باشــند تا جهت افزایش و توسعه خطوط تولید
خود استفاده نمایند.
مدیر عامل فوالد مبارکه با بیان اینکه سیســتم شفاف
بورس برای کشــف قیمت ها مناســب تر است اظهار
داشت :در حال مذاکره و حصول توافق با وزارت صمت
هستیم تا سازوکارها برای تولیدکننده و مصرف کننده
راحت تر گردد.
براساس این سازوکار جدید شرکت های دارای پروانه

تجلیل از تالشگران عرصه سوخت رسانی منطقه لرستان
بمناسبت گرامیداشت هفته حمل و نقل ،طی مراسمی
از رانندگان نفتکش و شرکت های حمل و نقل فرآورده
های نفتی منطقه لرستان تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه لرستان،بمناســبت ۲۶آذر از ســه

آگهی حصر وراثت
آقای صابر عالیی دارای شناسنامه بشماره 11به شرح پرونده  97-1511این شورا در خواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان لطفعلی عالئی داشبالغی به شماره شناسنامه  14در تاریخ 1395/06/26
در اردبیل اقامت دائمی خود بدرود حیات گفته  ،ورثه آن مرحوم منحصر است به
صابر عالئی فرزند لطفعلی شماره  11پسر متوفی
مقصود عالئی داشبالغ فرزند لطفعلی شماره شناسنامه  14پسر متوفی
اکبر عالئی داشبالغ فرزند لطفعلی به شماره شناسنامه  1228پسر متوفی
ولی عالئی داشبالغ فرزند لطفعلی به شماره شناسنامه  1229پسر متوفی
احمد عالئی فرزند لطفعلی به شماره شناسنامه  870پسر متوفی
قزتمام عالئی داشبالغ فرزند لطفعلی فرزند لطفعلی شماره شناسنامه  8دختر متوفی
مهری عالئی داشبالغ فرزند لطفعلی شماره شناسنامه  103206دختر متوفی
عزیزه عاالئی داشبالغ فرزند لطفعلی شماره شناسنامه  883ددختر متوفی
خدیجه زمردی فرزند شیرین به شماره شناسنامه  2همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید ،هرکس اعتراض دارد و یا وصیت
نامه ای از متوفی نزد او باشد ،از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه
جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.

راننده خدوم نفتکش و مدیر یک شرکت حمل و نقل
فرآورده های نفتی که در عرصه سوخترســانی فعالیت
چشمگیرداشتند،با اهدای لوح ســپاس مدیرعامل و
تندیس,تجلیل به عمل آمد.
پیمان بهرامی مدیر این شرکت ,طی سخنانی از خدمات
دســت اندار کاران بخش حمل ونقل بویــژه مدیران

همچنین ،معــاون فرهنگــی و اجتماعی
دانشــگاه لرســتان ،حجــت االســام و
المســلمین دکتر حســین فالحی اصل،
در این جلســه گفت«:تربیت دانشجویان
براســاس توجه به مفاهیم دیــن مداری،
اخالق گرایی ،مسئولیت پذیری اجتماعی
و توجه به فرهنگ کار گروهی است».
دکتر فالحی اصل ،تشریح کرد«:فردگرایی
به این معنی که دانشجو ،نسبت به اجتماع
و محیــط اجتماعی بی تفاوت شــود ،یک
پدیده خطرناک اســت و همه کوششهای
حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
لرستان در جهت ایجاد نشاط اجتماعی و
مســئولیت پذیری گروهی و اجتماعی در
بین دانشجویان است و خوشــبختانه در
این مســیر ،برنامه-های متعدد و خوبی،
به صورت پیوســته در محیط دانشجویی
دانشگاه لرستان در حال اجرا هستند».
معــاون فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه
لرستان ،از آمادگی کامل دانشگاه لرستان
برای انجام همکاریهای مشــترک و انعقاد
تفاهم نامه های مشترک کاری با مدیریت
امور بانوان و خانواده اســتانداری لرستان،
خبر داد.
در ایــن جلســه ،هماهنگی هــای الزم و
مقدماتی برای انعقاد تفاهم نامه مشترک
با موضوع گفتگوهای بین نســلی صورت
گرفت و قرار شد این مهم ،تا پایان امسال،
محقق شود.
همچنین ،مقرر شــد برنامه های مشترک
معاونت فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه
لرســتان و مدیریت امور بانوان و خانواده
اســتانداری لرستان در ســال  98اجرایی
شوند.
در ایــن جلســه ،مســئوالن فرهنگی و
اجتماعــی دانشــگاه لرســتان ،آقایان:
ســلیمانی ،افخمــی و امید ،نیــز حضور
داشتند.

بهره برداری و تولیدکنندگان در اولویت بیشــتر قرار
خواهند گرفت .بر همین اساس از ساز وکار بورس برای
شــفافیت قیمت بهره گرفته و تعیین سهمیه به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت سپرده می شود.
عظیمیــان در بخش دیگــری از صحبت هــای خود
درخصــوص تاثیر تحریم هــا بر روند صــادرات فوالد
مبارکه نیز گفت :به جهت مســئله تحریم ها ،صادرات
فوالد مبارکه کمی با مشکل مواجه شده اما در تالشیم
تا این مسائل خللی در روند صادرات فوالد مبارکه ایجاد
نکند .فوالد مبارکه برای ســال جاری  ۱۵تا  ۲۰درصد
از محصوالت را به صادرات اختصــاص خواهد داد که
امیدواریم علی رغم مســائل تحریم ،این اعداد محقق
گردد .به عبارت دیگر فوالد مبارکه امیدوار اســت که
تا پایان ســال به صادرات  ۱.۵تا  ۲میلیون تن محصول
دست یابد.
وی تاکید کرد :فوالد مبارکه در پــی اعمال تحریم ها،
جابجایی هایی در بازارهای هدف صادراتی داشــت و
مقاصد دیگری را جایگزین بازارهای اروپایی کرده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه درباره الزامات کیفی و رعایت
استانداردها توسط فوالد مبارکه نیز گفت :فوالد مبارکه
چون خود را ملزم به رعایت استانداردهای داخلی و بین
المللی می داند .الزام رعایت این استانداردها و کیفیت،
فوالد مبارکه را قادر به تولید محصوالت خاص نظیر ورق
مورد نیاز خودروسازی و لوازم خانگی کرده است
شرکتهای حمل ونقل ورانندگان سخت کوش وپرتالش
نفتکش تقدیر وتشکر نمود.
گفتنی اســت در پایان این مراسم،موســوی رئیس
تأمین و توزیــع منطقه با ارائه گزارشــی از اقدامات
صورت گرفته وقرائت پیام مدیرعامل توسط مسئول
روابط عمومی با حضور جمعی از همکاران ســتادی
و عملیاتی با اهــدای لوح وتندیــس از خدمات این
عزیزان تقدیر بعمل آمد.

رئیس شعبه یازدهم شورای حل اختالف
آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمایم به آقای  /خانم مریم تقی پور فرزند حســین خواهان آقای
 /خانم جواد عباســی دادخواســتی بــه طرفیت خوانــده محمد افراســیابی موسســه اعتباری کاســپین  -مریم
تقی پور به خواســته مطالبه اجــرت المثل اموال مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه
 9709988310200589شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1397/11/10ساعت  11:30تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی به علت مجهول المــکان بودن خوانده خانم مریم تقی پورو درخواســت خواهــان مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد .مدیر دادگاه حقوقی شــعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان
کرمانشاه -حمید حیاتی
رونوشــت آگهی حصر وراثت فرانک شمسی به شماه ملی به شرح دادخواســت به کالسه  970598از این
شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین اشعار داشــته که شادروان صدیقه شمسی به
شماره ملی  3359410297در تاریخ  1396/12/28در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه آن مرحوم
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اقدام معاونت غذا و دارو درتسريع
دريافت داروهاي بيماران خاص؛

دفتر داروهاي خاص به كلينيك
استانداري انتقال پيدا كرد

معاونــت غــذا و داروي
دانشگاه علوم پزشــكي لرستان در
جهت تســريع روند دريافــت دارو
توســط بيماران خــاص دفتر تأييد
داروهاي خــاص را از اين معاونت به
كلينيك استانداري منتقل كرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،با اين اقدام
ديگر نياز نيست بيماران خاص براي
دريافت تأييديه نســخه ي دارويي و
دريافت يارانه ي آن مسافت طوالني
داروخانه ي مركز آموزشــي درماني
شــهيد رحيمي و داروخانه ي امام
خميني(ره) تا معاونت غذا و دارو را
طي كنند.
ســاختمان كلينيــك اســتانداري
روبروي داروخانه ي امام خميني(ره)
قرار دارد و فاصلــه ي آن تا داروخانه
ي مركز آموزشــي درماني شــهيد
رحيمي حدود 500متر است .به اين
ترتيب بيماران خاص به راحتي مي
تواننــد روال اداري را براي دريافت
داروي خود انجام دهند.
تا پيش از اين موضوع بيماران خاص
پس از دريافت نامه از دو مركز توزيع
دارويي فوق بــراي دريافت نامه ي
يارانه ي دارو بايد بــه معاونت غذا و
داروي دانشــگاه كه در شمال شهر
خرم آباد قرار دارد مراجعه مي كردند
و اين بعد مســافتي به ويــژه براي
بيماراني كه از شهرستان هاي ديگر
استان و حتي استان هاي مجاور براي
معالجه و دريافــت دارو مراجعه مي
كردند ،مشــكالت زيــادي را ايجاد
مي كرد.
در اين دفتر بيماران خاص به ويژه
بيماران ســرطاني ،پيونــد كليه و
كبد تــا  50درصد يارانــه ي دارو
دريافــت مــي كنند و اگــر تحت
پوشــش ســازمان هاي حمايتي
مانند بهزيســتي يا كميته ي امداد
حضرت امام(ره) باشــند اين يارانه
به  80درصد خواهد رسيد.
مسئول دفتر داروهاي خاص معاونت
غــذا و داروي اســتان در ايــن باره
گفت :اين دفتر طي روزهاي شــنبه
تا چهارشنبه و از ساعت  7تا 15/30
در خدمــت بيماران اســت .محمد
بهرامي عنوان كرد :طي شش ماهه
نخست امسال دانشگاه علوم پزشكي
لرستان حدود  10ميليارد ريال يارانه
ي دارو را كه عمدتا مربوط به بيماران
سرطاني اســت به اين عزيزان اعطا
كرده است .وي ادامه داد :ما در طول
روز بيــن  50تــا  60مراجعه كننده
داريم كــه در بين آنهــا بيماراني از
استان هاي هم جوار نيز وجود دارند.

در زمان فوت منحصر است به  -1 :بهزاد شمسی به شماره ملی 3358068870
 -2فرزاد شمسی به شماره ملی 3358086178
 -3فرهاد شمسی به شماره ملی 3358122693
 -4فرانک شمسی به شماره ملی  3359479904اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت
در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .رئیس شعبه اول شورای حل اختالف
شهرستان سنقر
آگهی احضار طبق ماده  73ق.آ.د در امور مدنی حسب دادخواست خواهان آقای بهروز فعله کری فرزند علی
آقا با وکالت اقای احسان عباســی به طرفیت رقیه کیهانی فرزند صفر علی – فاطمه کیهانی فرزند صفر علی
به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی نسبت به پرونده اجرایی به کالسه 9009988430400382
مطروحه در شــعبه دوم اجرای احکام حقوقی سنقر مبنی بر درخواســت رفع توقیف از شششدانگ یک باب
منزل مســکونی پالک ثبتی  3080فرعی از  2083اصلی مکرر و غیره قطعه  4از بلوک  92که به کالسه
 970441شعبه دوم حقوقی دادگستری سنقر ثبت شــده و ادرس خوانده ها را خواهان مجهول المکان اعالم
نموده است .لذا به دستور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی بدینوسیله به خوانده ها ابالغ می
شود ضمن مراجعه به شعبه و دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمایم در جلسه رسیدگی تاریخ 97/11/27
ساعت  11صبح حاضر شود .مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی سنقر-خادمی

