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پرداخت 70میلیارد ریال تسهیالت دانشجویی 
در دانشگاه لرستان 

اهدای900سی سی خون از طرف کارکنان 
شرکت مخابرات لرستان

چالش های مدیریت بحران خرم آباد در مقابله با 
پدیده های طبیعی
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4

3

 اکبر بابایی مفرد
روزنامه نگار

با دقت به متن پیامک زیر توجه کنید؛
سفر وزیر علوم به لرستان

مناسبت دهه  به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  دکتر غالمی 
فجر صبح امروز یکشنبه به استان لرستان سفر کرد.
به فعل آخر جمله باال هم به دقت توجه کنید،)کرد(

از  استان  به  کشوری  مقامات  ورود  از  قبل  بایستی  خبرنگار 
چرایی و چگونگی آن سفر اطالع داشته باشد،...     

روابط عمومی پیامکی

یادداشت روز

2

سازهمیشه کوک نوازندگان لرستان؛ 
هنرمند جوان لرستانی: موسیقی کالسیک هنر لرستان را غنی کرده است

 امین حاتمی
لرستان با تمام پیشینهی فرهنگی، تاریخی، هنری و تمدنی که دارد چنان زبانزد عام و خاص است که نیازی نیست آن را 
برای مخاطبین معرفی کرد. هنر موسیقی از دیرباز در این سرزمین طنین انداز بوده و عالوه بر سبک های خاص موسیقایی، 

هنرمندان بنام و شاخصی در این استان فعالیت می کنند که آوازه شان در ورای مرزهای ملی پیچیده است.      ..

کشف 35 تن چوب 
قاچاق در
 بروجرد 

پ

شیرزاد نجفی
مدیرکل

منابع طبیعی لرستان

lor.aflak@yahoo.comهفته نامه: خبری، تحلیلی، اطالع رسانی و پژوهشی

رلستان
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ضرورت مراجعه 
کارفرمایان  به

 شعب تأمین اجتماعی 

علی جهانی
مدیرکل 

تأمین اجتماعی لرستان
2

شهرکی سرشار از شر

کارت زرد به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان

 تراژدی ساماندهی مطبوعات استان

3

آگهي تجدید مناقصه هاي عمومي یک مرحله اي
 با ارزیابي كیفي ساده )به شماره هاي 66، 65، 97/64(

اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان لرستان درنظر دارد؛ نسبت به واگذاری پروژه های با مشخصات ذیل و سایر شرایط 
قید شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی اقدام نماید.

صالحیتعنوان پروژهردیف
برآورد اولیه 

)مبالغ به ریال(

مبلغ تضمین 

)مبالغ به ریال(

آخرین مهلت 

دریافت اسناد

آخرین مهلت 

تحویل پیشنهاد

جلسه بازگشایی پاکت 

رأس ساعت 10صبح روز 

یکشنبه

1

تجدید مناقصه لکه گیری و اجرای 
روکش آسفالت راههای مناطق 
گردشگری شهرستان خرم آباد 

)آبشار وارک و نوژیان( 
)مناقصه شماره 64(

رشته راه 
رتبه5

10/195/926/468509/796/32397/12/0897/12/1897/12/19

2

تجدید مناقصه لکه گیری و اجرای 

روکش آسفالت راههای مناطق 

گردشگری محور الیگودرز - شول آباد 

)مناقصه شماره 65(

رشته راه 
رتبه5

28/241/554/0401/412/077/70297/12/0897/12/1897/12/19

3

تجدید مناقصه لکه گیری و اجرای 
روکش آسفالت راههای مناطق 

گردشگری محور کوهدشت زانوگه 
بابازید سیمره درب گنبد چم قلعه 

)مناقصه شماره 66(

رشته راه 
رتبه5

37/284/798/4731/864/239/92497/12/0897/12/1897/12/19

* شرکت های دارای حداقل رتبه 6 راه به شرط داشتن ظرفیت آزاد(تعدادی و ریالی)  و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار 
می توانند در این مناقصه شرکت نمایند.

* میزان سپرده شرکت در مناقصه مطابق ستون شماره 4 جدول فوق بایستی به صورت تضامین قابل قبول ذکر شده در آیین نامه 
تضامین دولتی و مطابق با عنوان مناقصه مذکور با مدت اعتبار سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر برای ضمانت نامه بانکی و یا فیش 
واریزی به حساب شماره 2176374904008 نزد بانک ملی مرکزی شهرستان خرم آباد به نام اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان لرستان و شرایط قید شده در قسمت محتویات پاکت الف اسناد مناقصه ارائه گردد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های 

مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* محل و زمان دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از مورخ 1397/12/02 حداکثر تا مورخ 1397/12/08 به آدرس های ذیل مراجعه 

نمایند.
www.setadiran.ir برد عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت *

* محل تحویل پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیک دولت و پاکات الف عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور می بایست به صورت 
فیزیکی به آدرس خرم آباد- بلوار بهارستان- کیلومتر 3 جاده خرم آباد- اندیمشک جنب سیلو- دبیرخانه کمیسیون معامالت اداره کل 

راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان لرستان.
* به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان و اصل شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد )مهر و امضاء کلیه اسناد الزامیست(.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 تاریخ انتشار نوبت اول آگهی:  1397/12/01            تاریخ انتشار نوبت ئوم آگهی:  1397/12/02
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« یادداشت روز/ اکبر بابایی مفرد

اهدای900سی سی خون از طرف کارکنان شرکت مخابرات لرستان
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه لرستان در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی، با سازمان انتقال خون لرستان هماهنگی گردید تا ضمن استقرار واحد سیار این سازمان در محل ساختمان مرکزی نسبت به دریافت خون از اهداکنندگان اقدام نماید. در این راستا استقبال بی نظیری از 

طرف پرسنل و مدیران مستقر در ساختمان مرکزی از این اقدام خداپسندانه بعمل آمد. بر اساس این گزارش 21 نفر از کارکنان منطقه لرستان در این این اقدام نیکوکارانه مشارکت نمودند که جمعا 9000 سی سی خون اهداء شد.
با توجه به استقبال کارکنان مقرر گردید مجدداً با هماهنگی با سازمان انتقال خون در طی هفته های آتی نیز این اقدام تکرار گردد.  روابط عمومی منطقه در صورت انجام هماهنگی و تعیین زمان به همکاران مایل به اهدا خون، اطالع رسانی خواهد کرد.

 »»

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان خبر داد :

کشف 35 تن چوب قاچاق
در بروجرد 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از کشف و ضبط 
35 تن چوب قاچاق توسط پرسنل منابع طبیعی و آبخیزداری 

شهرستان بروجرد خبر داد.
نجفی با اشاره به اینکه، پیشتر درمورد توقیف خودروهای حامل 
چوب فاقد مجوز، اطالعرسانی کرده بودیم خاطرنشان کرد: با 
افرادی که قصد قاچاق چوب را داشته باشند به شدت برخورد 

قانونی خواهد شد .
وی با تأکید فراوان بر صیانت از جنگل ها و حفظ این ثروت های 
ملی گفت: برای حفظ و نگهداری از این منابع ارزشمند از هیچ 

کوششی فروگذار نخواهیم بود.
نجفی در ادامه به توقیف چوب های غیرمجاز گریزی زد و 
تصریح نمود: چوب های کشف شده از درختان صنوبر ، شال و 

بید بودند که به مقصد اصفهان بارگیری شده بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در پایان با بیان 
مجوز  بدون  و  بهره برداری  پروانه  بدون  درختان  قطع  اینکه 
از منابع طبیعی جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد 
خاطرنشان کرد: از مردم فهیم و طبیعت دوست استان، تقاضا 
دارم تا درصورت مشاهده حمل هر گونه چوب، تخریب اراضی 
ملی، تهیه زغال، قطع درختان،ت صرف اراضی و...مراتب را 
به تلفن 1504 اطالع رسانی نموده تا در اسرع وقت مأمورین 
یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری با متخلفین برخورد 

قانونی نمایند.
پیام عالیخانی چگنی

روابط عمومی پیامکی
با دقت به متن پیامک زیر توجه کنید؛

سفر وزیر علوم به لرستان
دکتر غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت دهه فجر صبح 

امروز یکشنبه به استان لرستان سفر کرد.
به فعل آخر جمله باال هم به دقت توجه کنید،)کرد(

خبرنگار بایستی قبل از ورود مقامات کشوری به استان از چرایی و 
چگونگی آن سفر اطالع داشته باشد،

اما، 
خبرنگاران  که  شده  سبب  استانداری  عمومی  روابط  جدید  بدعت 
و  مطلع  برنامه هایی  چنین  از  که  باشند  کسانی  آخرین  )مطبوعات( 

آگاه می شوند.
ادامه پیامک روابط عمومی استانداری:

استاندار  خادمی  دکتر  اتفاق  به  که  غالمی  دکتر  یکروزه  سفر  در 
لرستان، معاونین استاندار، نمایندگان مجلس، فرماندار و امام جمعه 
شهرستان و جمعی از مدیران دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی برگزار 
گردید، واحدهای مختلفی از دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی)ره( از 
جمله سرای دانشجویی به مساحت 4700 متر مربع و ظرفیت 540 

نفر افتتاح شد.
در ادامه حضور دکتر غالمی در شهرستان بروجرد، جلسه هم اندیشی 
دانشگاه  رئیسه  هیات  و  علمی  هیأت  اعضای  و  علوم  وزیر  حضور  با 

برگزار خواهد شد.
روابط عمومی استانداری لرستان

این پیامک 21 بهمن ماه برای تعداد زیادی از خبرنگاران ارسال شده 
است.

شاید فرض مخاطبان بر این باشد که روابط عمومی محترم استانداری 
تعامل مثبت و دو طرفه ای با خبرنگاران دارد.
در نگاه اول فرض هر مخاطبی درست است، 

و  خبرگزاری ها  زحمت کشان  حال  شامل  تنها  مثبت  فرض  این  اما؛ 
برخی پایگاه های خبری استان می شود و خبرنگاران نشریات محلی و 
سراسری از زمان ورود دکتر خادمی به لرستان، به نوعی از حضور در 

تمامی برنامه های استانداری دیپورت شده اند.
لرستان جلسه ای  استانداری  روابط عمومی  مدیرکل  پیش،  ماه  چند 
صوری مبنی بر تعامل دو سویه با خبرنگاران ترتیب داد تا بدینوسیله 
حمایت خود از تمامی خبرنگاران را اعالم نماید در همان جلسه مقرر 
گردید تا جلسات هم اندیشی با خبرنگاران به صورت هفتگی برگزار 
اما متأسفانه در همان یک جلسه خالصه شد و این وعده به  گردد، 

تاریخ پیوست.
این که بگوییم روابط عمومی استانداری تعامل خوبی با رسانه ها ندارد 

شاید کمی کم انصافی ست،
ارتباط ضعیف استانداری با خبرنگاران صرفاً به نوع نگاه استاندار فعلی 
اعتقاد  و شنیده ایم که دکتر خادمی  دیده  بارها  که  برمی گردد، چرا 
چندانی به مطبوعات نداشته و ندارد، موضوعی که متعاقباً به معاونین 
و  کرده  سرایت  استان  اجرایی  مدیران  بیش تر  به  آن  از  بعد  و  وی 

مطبوعات جایگاه واقعی خود را در بین مدیران از دست داده است.
این که بعد از سفر مقامات کشوری به استان، دید و بازدیدها، کلنگ زنی 
و افتتاحیه ها و... پیامکی با موضوع فالن مقام کشوری به استان سفر 
کرد، استاندار فالن طرح را افتتاح کرد، جلسه شورای اداری در فالن 
شهر و بخش برگزار شد و مواردی از این قبیل نوعی توهین به شعور 

خبرنگاران است.
وقتی یک خبرنگار از زبان یک شهروند می شنود که یک مقام کشوری 
به لرستان سفر کرده است و یا استاندار به همراه معاونین و مدیران 
به یک شهر سفر کرده و طرح هایی را کلنگ زنی یا افتتاح کرده است، 

باید فاتحه توسعه و ترقی را در لرستان خواند.
جالب است بدانید؛ هر نشریه  محلی که از ارشاد مجوز و پروانه فعالیت 
اشتغال همین  آمار  در  راه اندازی می کند  کارگاه  و یک  اخذ می کند 
عزیزان)مدیران( لحاظ می شود، اما متاسفانه نوع برخوردی که از مقام 
ارشد استان یعنی استاندار شروع شده و به تمامی دستگاه های اجرایی 
سرایت کرده است ناخواسته و چراغ خاموش تعدادی فرصت شغلی 
را با تهدید مواجه ساخته و به معضالت بیکاری لرستان افزوده است.

فهیم و زحمت کش  با اصحاب  لرستان  استانداری  برخورد قهری  از 
بتوان نتیجه گرفت، دغدغه ی دکتر خادمی  مطبوعات لرستان شاید 
و  صوری  دغدغه ی  یک  بیکاری  کاهش  و  محرومیت  رفع  بر  مبنی 
کاغذی  بوده و نمی توان به سرانجام خوشی که قرار است لرستان را به 

توسعه برساند، چندان امیدوار بود!
استانداری  استاندار لرستان و مدیرکل روابط عمومی  انتظار می رود؛ 
ضمن پایان دادن به این بی احترامی ها، پاسخ مناسب و توجیه درخور 

شانی به خبرنگاران و فعاالن مطبوعات استان داشته باشند.

 95 سال های  داشت:  اظهار  یونسی  حجت اله 
تسهیالت  ریال  میلیارد   140 از  بیش   96 و 

دانشجویی در دانشگاه لرستان پرداخت شد.
وی افزود: در نیمسال نخست سال تحصیلی 97 
نیز 871 نفر از تسهیالت دانشجویی به میزان 
سه میلیارد و 850 میلیون ریال استفاده کردند.

بیان کرد:  لرستان  معاون دانشجویی دانشگاه 
و  متأهل  دانشجویان  مسکن  تأمین  برای 
مراکز  دانشجویان  و  استیجاری  خوابگاه های 
اقماری تحت پوشش تسهیالت در نظر گرفته 
شده که در نیمسال اول 98- 97 به تعداد 492 
نفر حدود هفت میلیارد و 700 میلیون ریال 

اعتبار پرداخت شده است.
یونسی اضافه کرد: در راستای پرداخت وام های 
ضروری و خرید لوازم کمک آموزشی به 100 
درصد تقاضاها پاسخ داده شده و 658 نفر در 
این زمینه وام ضروری کمک آموزشی دریافت 

کرده اند.
وی با بیان اینکه امسال به 70 دانشجو تسهیالت 
ریال  میلیون   400 و  میلیارد  یک  ازدواج 

پرداخت شد، ادامه داد: در راستای تسهیالت 
زیارت عتبات عالیات نیز به دانشجویان متقاضی 

کمک می شود.
معاون دانشجویی دانشگاه لرستان یادآور شد: 
به دانشجویان مقطع دکتری که از طریق بانک 
توسعه تعاون متقاضی تسهیالت باشند هر سه 
ماه یکبار 11 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 
می شود که از ابتدای سال تحصیلی تاکنون پنج 
میلیارد و 250 میلیون ریال تهسیالت در این 

حوزه پرداخت شد.
طریق  از  نیز  لرستان  دانشگاه  گفت:  یونسی 
ریال  میلیارد  هشت  از  بیش  رفاه  صندوق 
تسهیالت به دانشجویان دکتری پرداخت کرده 

است.

پرداخت 70میلیارد ریال تسهیالت دانشجویی در دانشگاه لرستان 

هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

1- برابر رأی شماره 139760325009002125 مورخه 1397/11/02 هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر)سلسله( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید نظری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 
4148 صادره از الشتر به شماره ملی 4189616281 در سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب عمارت به مساحت 180مترمربع پالک شماره 24 فرعی از 96 

اصلی واقع در الشتر خیابان ولیعصر 12 خریداری از مالک رسمی آقای کریم حسنوند محرز گردیده است.
2- برابر رأی شماره 139760325009002129 مورخه 1397/11/02 هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر)سلسله( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طوبی اسدالهی فرزند علی عباس به شماره شناسنامه 
551 صادره از الشتر به شماره ملی 4188888751 در سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب عمارت به مساحت 180مترمربع پالک شماره 24 فرعی از 96 

اصلی واقع در الشتر خیابان ولیعصر 12 خریداری از مالک رسمی آقای کریم حسنوند محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/11/17               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/02

فرشاد بازوندنژاد/ رئیس ثبت اسناد و امالک

هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139760325009002132 مورخه 1397/11/02 هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر)سلسله( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا ابوالفتحی فرزند علی رحم به شماره شناسنامه 
921 صادره از الشتر به شماره ملی 4188809027 در شش دانگ یک باب عمارت تجاری به مساحت 18 مترمربع  پالک شماره فرعی از 120 اصلی واقع در 

الشتر خیابان شهید مطهری روبه رو ترمینال خریداری از مالک رسمی آقای شیخ عباس کاکولوند محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/11/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/02

فرشاد بازوندنژاد
رئیس ثبت اسناد و امالک

هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139760325009002085 مورخه 1397/10/22 هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر)سلسله( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه یوسفوند فرزند خدامراد 
به شماره شناسنامه 4180154471 صادره از الشتر به شماره ملی 4180154471 در سیصد پانزده هزارم سهم مشاع از پنجاه یک سهم شش دانگ 
پالک 2 فرعی از 202 اصلی واقع در الشتر دره تنگ مزرعه بن جوب )آخر جوب( قریه حسین جانی خریداری از مالک رسمی آقای قدم علی حسنوند 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/11/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/02

فرشاد بازوندنژاد
رئیس ثبت اسناد و امالک

هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139760325009002145 مورخه 1397/11/02 هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر)سلسله( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهزاد امامی فرزند باباخان به شماره شناسنامه 
4180069301 صادره از الشتر به شماره ملی 4180069301 در شش دانگ یک باب عمارت مسکونی به مساحت 124/01 مترمربع  پالک شماره 18 فرعی 

از 90 اصلی واقع در الشتر انتهای خیابان 30متری مطهری کوی طالب خریداری از مالک رسمی آقای خانجان صادقی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/11/17         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/02

فرشاد بازوندنژاد
رئیس ثبت اسناد و امالک

هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139760325009001990 مورخه 1397/10/08 هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر)سلسله( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله حقی آبی فرزند نورمحمد به شماره 
شناسنامه 1041 صادره از الشتر به شماره ملی 4188879963 در شش دانگ یک باب عمارت مسکونی به مساحت 255 مترمربع  پالک شماره 3 فرعی از 

101 اصلی واقع در الشتر خیابان کهمان کوچه 10متری شهید یوسفوند خریداری از مالک رسمی آقای القاص حسنوند محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/11/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/02

فرشاد بازوندنژاد
رئیس ثبت اسناد و امالک

هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139760325009002001 مورخه 1397/10/10 هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر)سلسله( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مال محمودی محمدآباد فرزند عیسی به شماره 
شناسنامه 260 صادره از نورآباد به شماره ملی 4209968803 در شش دانگ یک باب عمارت مسکونی به مساحت 199/68 مترمربع  پالک شماره 1 فرعی 

از 99 اصلی واقع در الشتر پایین تر از خیابان نیایش خریداری از مالک رسمی آقای درویش صفری محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/11/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/02

فرشاد بازوندنژاد
رئیس ثبت اسناد و امالک

هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
 فاقد سند رسمی

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آیین نامه   13 ماده  و  قانون   3 ماده  آگهی 
ساختمان های فاقد سند رسمی

دوم  اول/  هیأت   1397/11/02 مورخه   139760325009002138 شماره  رأی  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الشتر)سلسله(  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
ملی  شماره  به  الشتر  از  صادره  شناسنامه 384  شماره  به  روح اله  فرزند  اشرف حسنی نژاد 
4189224820 در شش دانگ یکباب عمارت به مساحت 116 مترمربع پالک شماره 30 
فرعی از 91 اصلی واقع در الشتر خیابان طالقانی شرقی کوچه آالله 5 خریداری از مالک 

رسمی آقای رضا قلی ملکی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/11/17       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/02

فرشاد بازوندنژاد
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9600348 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک ثبتی 4410 فرعی از 45 اصلی بخش دو خرم آباد ذیل ثبت 40903 صفحه 50 دفتر جلد 291به نام جهان پوالدوند خرم آباد کوی فلسطین اول بازارچه بن بست اول پالک 86 ثبت 
گردیده است مساحت ملک برابر 69/11 شصت و نه متر و یازده دسیمتر مربع و جنود اربعه عبارتند از شماالً: در دو قسمت به طول های: )5/00( پنج متر )1/00( یک متر، اول دیوار به دیوار است. دوم دیواری است پیشرفتگی، اول به ملک مجاور شماره- فرعی از شماره 45 

اصلی دوم به فضای معبر مجاور.
شرقاً: به طول )12/06( دوازده متر و شش سانتیمتر، دیوار و پنجره به صورت پیشرفتگی به فضای خیابان، به فضای معبر مجاور جنوباً: در دو قسمت به طول های: )1/42( یک مترو چهل و دو سانتیمتر )2/90( دو متر و نود سانتیمتر، اول و دوم دیوار و پنجره به صورت 

پیشرفتگی به فضای خیابان، اول و دوم به فضای معبر مجاور. 
غرباً: در شش قسمت که قسمت چهارم آن جنوبی است به طول های)1/00( یک متر )0/49( چهل و نه سانتیمتر )2/53( دو متر و پنجاه و سه سانتیمتر )2/04( دو متر و چهار سانتیمتر )2/85( دو متر و هشتاد و پنج سانتیمتر )6/15( شش متر و پانزده سانتیمتر اول 
دیواری است به پیشرفتگی، دوم تا چهارم دیواری است، پنجم و ششم دیوار به دیوار است اول تا چهارم به راه پله مشاعی پنجم و ششم به ملک مجاور شماره 3489 فرعی از شماره 45 اصلی با سقف طبقه همکف اشتراکی است با کف طبقه دو اشتراکی است. ثبت و صادر و 
مع الواسطه به آقای جهان پوالدوند منتقل شده است طبق سند رهنی شماره: 22791-93/12/17 دفترخانه 24 خرم آباد در قبال مبلغ  پانصد میلیون ریال در رهن بانک قوامین شعبه علوی خرم آباد قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ یک میلیارد و دویست و 
هفتاد و چهار میلیون ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 69/11 مترمربع اعیانی در طبقه اول با قدمت حدوداً 22 سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مأمور اجرا در تصرف مالک می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1397/12/18 در 
اداره اجرای اسناد رسمی خرم آباد واقع در 60متری مدیریت بلوار شهید فرشاد شفیع پور خیابان 24 متری شهید چمران خیابان شهید جهان آرا از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و ... تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد. ضمناً مورد وثیقه بیمه نمی باشد.

گفت:  لرستان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
کارفرمایان برای بهره مندی از خدمات تأمین 
اجتماعی باید پایگاه اطالعاتی کارگاه خود را 

به روز کنند.
کارفرمایان   که  دارد  ضرورت  افزود:  جهانی   
و  کنند  مراجعه  اجتماعی  تأمین  شعب  به 
را  خود  کارگاه  هویتی  و  اطالعاتی  پایگاه 
اعالم  شک  بدون  ما  چون  کنند  تکمیل تر 
بدهی این کارگاه ها را از طریق همین پایگاه 
انجام می دهیم.  وی تصریح کرد: از آنجا که 
کارگاه ها  تغییرات  کارفرما،   خدمات  اعالم 
بیمه ای  وضعیت  کارگاه ها،  بازرسی  وضعیت 
و پوشش بیمه ای کارگاه ها و مکاتبات زیادی 
که از تدریچه های حوزه های حقوقی، اجرایی، 

بازرسی و درآمدی  به ویژه در حوزه تعهدات 
و خدمات به بیمه شدگان داده می شود  این 
پایگاه  داشتن  نیازمند  بدون شک  اطالعات  

اطالعاتی و هویتی کاملتری است.
فضای  که  سال هاست  داشت:  بیان  جهانی   

اطالعاتی و هویتی کارگاه ها بازنگری نشده و 
نیاز است تا کارفرمایان  به شعب ما مراجعه 
تا  نمایند  ارائه  را  خود  کامل تر  اطالعات  و 
و  مناسبتر  دقیق تر،  اطالعات  بتوانیم  ما 

مطلوب تری را ارائه دهیم. 

ضرورت مراجعه کارفرمایان به شعب تأمین اجتماعی 
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بخشش سود و جرائم بدهکاران بانک مسکن لرستان 
رئیس شورای هماهنگی بانک ها با بیان اینکه ابالغ شده که سود جرایم بدهکاران بانک مسکن بخشوده شود گفت: بدهکاران زیر 100 میلیون تومان برای پرداخت اصل تسهیالت به بانک مسکن مراجعه کنند.

 مقدم بیرانوند افزود: خیلی از بانک ها در سال 96 اعتباری که ابالغ شده را مصرف کرده اند اما  اخیرا بانک مسکن ابالغ شده که مشمولین این بانک که تعداد آنها کم نیست اصل تسهیالت را پرداخت کنند لذا ازهم استانی های عزیز انتظار می رود با توجه به مبلغ و مدت محدود این طرح نسبت به پرداخت 
اصل تسهیالت خود اقدام کنند 

 وی تصریح کرد: اگر مشمولین نتوانند به موقع اقدام کنند با توجه به اینکه اعتبار آزاد است استان های دیگر استفاده خواهند کرد. 
گفتنی است در این طرح اولویت با مسکن روستایی است و در فاز دوم همه تسهیالت یکصد میلیونی پرداخت و سود جرایم بخشوده می شود.

«« یادداشت و خبر

کارت زرد به مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی لرستان/ تراژدی ساماندهی 

مطبوعات استان

 صغری سپهوند
خبرنگاران  کارت  آخرین صدور  از  که  سال هاست 
می گذرد.  مرکز  مطبوعات  خانه  توسط  استان 
را  بسیاری  پای  بی حساب رسانه  صدور مجوزهای 
به مطبوعات کشانده است. مطبوعات استان مبدل 
دارد.  وجود  آن  در  و همه کس  همه چیز  که  است  به شنبه بازاری شده 
بی آنکه نگاه صنفی بر کلیت آن حاکم باشد. بسیاری حتی از اصول اولیه ی 
خبرنگاری مطلع نیستند اما خود را خبرنگار می دانند.  شاید یکی از دالیلی 
که ضرورت وجود یک تشکل را برای ما در کنار خانه ی مطبوعات استان 
که همیشه مصائب خود را داشته، همین بلبشوی رسانه است. اما در آخرین 
فرهنگی  معاونت  با  بودم  عضو  آن  در  من  که  مطبوعاتی  خانه ی  ماه های 
برای  و  گرفتیم  نابسامانی  ها  همین  ذیل  جلساتی  بسطامی(  استان)دکتر 
بسامان کردن شرایط موجود، ایشان برنامه هایی داشتند که منجر به تشکیل 
کارگروهی شد، متشکل از کارشناس مطبوعاتی اداره کل ارشاد، نماینده 
خانه مطبوعات)که من به نمایندگی حاضر شدم( و چند نفر از پیشکسوتان 
عرصه ی رسانه، در این کارگروه یک به یک پرونده ی اهالی رسانه بررسی 
طی  که  شد  این  بر  قرار  و  گرفتیم  زیاد  وسواس  با  مکرری  جلسات  شد 
دو مرحله به سطح بندی اهالی رسانه استان بپردازیم. در ابتدا به تفکیک 
اهالی رسانه به شکل عموم پرداخته شد. در این مرحله بازاریاب و خبرنگار، 
مدیرمسئول و سردبیر مشخص می شد که حداقل ترین ماحصل آن، حفظ 
شأن خبرنگار به عنوان کنشگری چالشی و پرسش گر بود نه تداعی کننده ی 
کارت هدیه برای مدیران ادارات. به هر حال طی دو فصل پرونده ها بررسی 
شد کسانی که هویت خبرنگاری شان برای جمع محرز بود و کسانی که برای 
اثبات خبرنگاری نیازمند آزمون بودند که خروجی آن 33 نفر خبرنگار و 
بالغ بر هفتاد نفر مدیرمسئول و سرپرست های استانی بود. تعداد 103 نفر 
از دویست و پنجاه نفر مدعی این عرصه از اولین صافی گذشتند. برای تک 
تک آنها کارت از جانب اداره کل ارشاد صادر شد. چاشنی این مراحل به 
حق عشق و عالقه ی وصف ناپذیر دکتر بسطامی بود با آنکه راجع به خانه ی 
مطبوعات آن زمان، اختالف نظر داشتیم. چشم انداز و توالی برنامهی ایشان 
به این شکل بود که پرونده ی بررسی خبرنگاران باز بماند تا هر کسی در 
حلقه  این  آنکه  از  پس  و  بیاید  حلقه  این  به  مدارک  ارائه ی  با  زمانی  هر 
از اساتید کشوری عرصه رسانه به  نفر  این بود چند  بر  شکل گرفت قرار 
استان دعوت شود و کارگاه های آموزشی و آزمون تعیین سطح از همگان 
گرفته شود تا سره و ناسره بیش از پیش معین شوند و خبرنگاران خبره از 
خبرنگاران عادی تمیز شود. اما دولت مستعجل شان به انجام این مهم نرسید 
و اصالحات مدیر محور ایشان نیز مانند بسیاری از اصالحات تاریخ ایران 
بی سرانجام ماند. ما هیچکدام به این نیندیشیدیم که اصالح امور، خاصه در 
لرستان یک اتفاق دوری ست نه خطی، همیشه پس از طی مسیری دوباره به 
نقطه آغاز می رسیم و امروز می بینم که در نقطه صفر آغازیم. با این تفاوت 
اینسو و آنسو کارت های خبرنگاری را دست کسانی می بینیم که هیچ نسبتی 
با رسانه ندارند بقال ها، دکه داران... و این کارت ها که قرار بود مجوز ورود ما 
در جلسات باشد کمترین محلی از اعراب ندارد. و به قول سهراب : دل خوش 
سیری چند! و با خودم می گویم چه بیهوده بود آن وسواس ها و دقت نظرها

چه بیهوده بود...
راستی آقای حنان، جناب استاندار، چه کسی پاسخگوست، ریشه 

آسیب کجاست؟ 

 امین حاتمی

پیشینهی  تمام  با  لرستان 
هنری  تاریخی،  فرهنگی، 
چنان  دارد  که  تمدنی  و 
زبانزد عام و خاص است که نیازی نیست آن را برای 
مخاطبین معرفی کرد. هنر موسیقی از دیرباز در این 
سرزمین طنین انداز بوده و عالوه بر سبک های خاص 
استان  این  بنام و شاخصی در  موسیقایی، هنرمندان 
فعالیت می کنند که آوازه شان در ورای مرزهای ملی 
و  تازه نفس  استعدادهای  میان  این  در  است.  پیچیده 
چیره دست از میان جوانان سربرآورده اند. استعدادهایی 
که نیاز به توجه دارند که اگر این توجه و نگاه به آنها 
معطوف شود می توان به عنوان سرمایه ی انسانی هنری 
این  از  امرایی  نگاه کرد. هادی  آنها  به  استان  این  در 
دست جوانان است که در ذیل مشروح به فعالیت این 

جوان هنرمند پرداخته ایم.

-خودتان را برای مخاطبین معرفی کنید.
از  خرم آباد.  در   1357 متولد  هستم  امرایی  هادی 
از طریق  و  داشتم  موسیقی  به  زیادی  کودکی عالقه 
رادیو هر شب خود را با گوش دادن به موسیقی های 
سرودهای  جنگ  زمان  در  می کردم.  سرگرم  مختلف 
بخش  آهنگ های  و  گوش  رادیو  طریق  از  را  انقالبی 
شده را زمزمه می کردم و همین باعث شد که در زمان 
مدرسه عالقه ام به موسیقی زیاد شود ودر مراسم های 

مختلف اجرا داشته باشم.

چگونه  لرستان  جامعه  در  را  موسیقی  -جایگاه 
می بینید؟

خوشبختانه امروزه موسیقی در بین استان ما چه در 
حوزه محلی و چه موسیقی اصیل سنتی و چه در باب 
فعالیت های زیادی انجام گرفته است و هر روز شاهد 
اجرای کنسرت های متعددی هستیم و جای امیدواری 
است و شهر از حالت رخوت بیرون آمده و حال و هوای 
موسیقی به خودش گرفته است البته موسیقی سنتی 
فراموشی  به  گفت  هم  شاید  و  افت  دچار  دالیلی  به 
سپرده شده و تأثیرات آن را در سواالتی که در مورد 

موسیقی باشد به آن اشاره خواهم کرد.

-شغل و درآمد شما چیست آیا موسیقی می تواند 
یک شغل یا یک منبع درآمد باشد؟

بنده در کار دکوراسیون داخلی منزل فعالیت دارم و 
از این راه امرار و معاش می کنم موسیقی راه ارتباط 
محسوب  شغل  ویک  است  خویش  معبود  با  انسان 

نمیشود بلکه عشق به عواطف انسانی است من با یک 
این سوال پاسخ می دهم گفته می شود که  به  روایت 
رودکی در نوجوانی رقیبی در درس موسیقی داشت او 
همچون رودکی خوب می نواخت و شعر هم می سرود 
و صدای گرمی داشت سال ها بعد رقیب رودکی نوازنده 
ناشناس و دوره گردی شد و رودکی در دربار ساسانی 
مانده یکی از دوستانش علت را پرسید رودکی گفت آن 
دوست دل در هوای عشوه زنان و پستوی خانه داشت 
و دوره گردی می کرد و من در هوای ایران و تاریخ آن 
بلشتی  جز  ندارد  سر  در  بزرگ  آرمان های  که  کسی 

چیزی نمی آفریند.

-شاگردانی هم در این زمینه تربیت کرده اید؟
بله در زمینه ی ساز تار در خدمت دوستانی هستم که 
جدا از آموزش ساز تار و شناخت ردیف های موسیقی 
بنده از همه مهم تر در زمینه شنیداری تأکید زیادی 
دارم که یکی از عوامل مؤثر در انتخاب و اجرای یک 
همیشه  نوازی  بداهه  زمینه  در  و  زیباست  ملودی 
تأکیدم بر این است که هنر یک نوازنده خوب و ایده آل 
هنر بداهه نوازی است که خودش تدریس خاص دارد 
تا  می شود  سبب  که  است  آموزش  نحوه  همین  و 

مهارت های موسیقیایی در هنرجو پرورش یابد.

را  به موسیقی  نگاه دستگاه های فرهنگی  -نوع 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

خدا را شکر دستگاه های فرهنگی رویه رو به رشدی را 
در پیش گرفته اند که این امر برای کشف استعدادها 
بسیار مؤثر است مدیریت ارشاد و انجمن موسیقی در 
اخذ  برای  و  می دهند  انجام  زیادی  تالش  زمینه  این 
مجوز جای هیچ نگرانی نیست جای تشکر و قدردانی 

دارد.

-چه آسیب های و موانعی مانع کار شما می شود؟
متأسفانه یکی از موانع مهم در استان بیکاری جوانان و 
مشکل جوانان است که مستقیم تأثیر در روحیه شخص 
دارد. در کالس های موسیقی هم شاهد این امر هستیم. 
متأسفانه ساز تار در این شهر به خوبی برای جوانان 
معرفی نشده و عدم شناخت این ساز در کنار سازهای 
دیگر باعث شده است که این ساز که مادر سازهای 
ایرانی است در سایه قرار می گیرد حتی نام بزرگان و 
اساتید این ساز نام شان به فراموشی سپرده شده که هر 
کدام شان شیوه نوازندگی منحصربفردی داشته که بعداً 
راجع به سبک شان صحبت خواهم کرد. من معتقدم 
که هر چقدر از موسیقی اصیل سنتی فاصله بگیریم 
به موسیقی شهرمان ضربه زده ایم. متأسفانه این روزها 
شاهد بی مهری و کم لطفی به موسیقی اصیل سنتی 

هستیم.

»گروه  اجرا دارید و رسالت  - سبک خاصی در 
شریف« چیست؟

من با اراداتی که به استاد فاخر موسیقی ایران استاد 
زنده یاد »فرهنگ شریف« دارم،گروه موسیقی خود را 
به پاس احترام و جایگاه خاص ایشان با کمک دوست و 
برادر عزیزم استاد تیمور احمدوند نام گذاری کردم که 
هم موسیقی محلی و هم موسیقی اصیل ایرانی را با هم 
رنگ و بوی کالسیک اجرا می کند. من از اینجا اعالم 
کنم که هر کس توانایی اجرا در گروه را دارد می تواند 
در این گروه فعالیت داشته باشد از اهداف دیگر گروه 
اجراهای خیریه است. در واقع گروه شریف متکی به 
راستای  در  بتواند  که  هرکس  نیست  خاصی  شخص 
اهداف گروه فعالیت داشته باشد راه برای فعالیت در 
گروه شریف هموار است و می تواند با هماهنگی بعد از 
ثبت و آزمون عضو خانواده گروه شریف باشد و فعالیت 

خود را شروع کند.

-اوج هنر خود را کجا می بینید؟
بنده همیشه خودم را طلبه هنر و موسیقی می دانم.

-توقعات شما از کارتان چیست؟
همیشه می خواهم کارم را درست و به نحو احسن انجام 

دهم که به دل مخاطبین بنشیند.

-توصیه شما به جوانان و نوجوانانی که می خواهند 
وارد این عرصه شوند چیست؟ 

که  می شود  دلنواز  و  زیبا  زندگی  در  موسیقی  زمانی 
و  بگذارد  کنار  را  خودش  خودخواهی  ساز  هرکس 
هماهنگ با همه هستی با مهر و برای معبود بنوازد. 
جوانان فرهنگ موسیقی مناطق مختلف را بشناسند 
انتقاد نهراسند. یک نوازنده خوب  و با هیچ عنوان از 
باید پژواک درد و رنج مردم باشد؛ یک نوازنده خوب 
نمی کند؛ خیلی  مقایسه  دیگران  با  را  نوازندگی خود 
خود را جدی نمی گیرد و خوب می داند حسادت یعنی 

اتالف وقت.

-در پایان سخنی با مسئولین دارید؟
و  موسیقی  به  ذیربط  مسئولین  که  دارم  انتظار  بنده 
جایگاه موسیقی اصیل سنتی اهمیت بیشتری بدهند تا 
استعدادهای خوب شناخته و در مسیر درست هدایت 

شوند.
اهدای خون کارکنان مخابرات منطقه لرستان کارکنان 
بیماران  به  را  خود  خون  لرستان،  منطقه  مخابرات 

نیازمند به فرآورده های خونی هدیه کردند.

سازهمیشه کوک نوازندگان لرستان؛ 
هنرمند جوان لرستانی: موسیقی کالسیک هنر لرستان را غنی کرده است

 مهران مریدی
روزنامه نگار

یک   80 دهه  به  ورود  از  پیش 
احداث  برای  ارمنی  سرمایه گذار 
شهرک صنوف زاگرس اقدام کرد و قراردادها برای ساخت 

آن منعقد شد.
این فرد در حادثه سقوط هواپیما در خرم آباد)23 بهمن 80( 
پرور(  پیروز  دیگری)شرکت  غیربومی  و شخص  کرد  فوت 
اما  بهعنوان سرمایه گذار شهرک صنوف زاگرس ورود کرد 
طبق گفته مسئوالن و خریداران خیلی به مفاد قرارداد عمل 

نکرده است.
آن زمان شهرداری خرم آباد برای رها شدن از مشکل های 
صنوف آالینده در سطح شهر، خیلی از صنوف را مجبور کرد 
به این شهرک منتقل شوند و با کسانی که از این کار سر باز 

می زدند برخورد می شد!
در این شهرک عالوه بر اینکه زیرساخت های اولیه از جمله 
ایستگاه  سبز،  فضای  بهداشتی،  سرویس  سالم،  آب شرب 
آتش نشانی و غیره وجود ندارد، بلکه مشکل مالکیتی هم 
حل نشده و سرمایه گذار که از بانک ملی تسهیالت گرفته 
برای صاحبان  نکرده، مشکالت زیادی  تعهدات عمل  به  و 

غرفه ها ایجاد کرده است.

دست به عصا راه رفتیم!
بیژن مقدم  بیرانوند، مدیر شعب بانک ملی لرستان با اشاره 
به مشکل  مالکیتی شهرک صنوف زاگرس خرم آباد، اظهار 
کرد: افرادی که از آقای حسین قاسمی سرمایه گذار شهرک، 
غرفه خرید ه اند در واقع مال غیر خریده و وجاهت قانونی 

ندارد.
وی تصریح کرد: سند این شهرک به اسم و در رهن بانک 
ملی است و نمی دانیم این آقا بر چه اساسی غرفه ها را به 

فروش رسانده است.
اجتماعی  تبعات  اینکه  برای  کرد:  تأکید  بیرانوند  مقدم 
ایجاد نشود، دست به عصا راه رفتیم که شاید سرمایه گذار 

مشکالت را حل کند.
مدیر شعب بانک ملی لرستان اضافه کرد: البته سرمایه گذار 
اقدامی در راستای  اما  نیز داده  بار آمده و قول هایی  چند 

اجرای این قول ها ندیده ایم.
به تازگی یک قطعه زمین جنب پلیس راه کمالوند قرار دارد 
و با رای دادگاه به سرمایه گذار شهرک برگردانده شده، مقدم 
را  آن  می تواند  بانک  آیا  که  پرسشی  به  پاسخ  در  بیرانوند 
در قبال بدهی صاحب شود؟ گفت: همکاران ما در بخش 

حقوقی پیگیر این کار هستند.
بدهی سرمایه گذار سبب شده که مشکالت این شهرک پس 
از حدود 17 سال همچنان پابرجا باشد و شرایط بدی داشته 

باشد.
ارزش زمین سرمایه گذار چندین برابر مبلغ بدهی است!

بهروز سپهوند یکی از نمایندگان این شهرک گفت: آن زمان 
تسهیالت  ملی  بانک  از  تومان  میلیون  قاسمی 300  آقای 
که آن را پس نداده و فکر می کنم در حال حاضر با حساب 
بانک  به  تومان  میلیارد  بر یک  بالغ  کردن سود تسهیالت 

بدهی دارد.
وی بیان کرد: در روزهای اخیر یک قطعه زمین در جنب 
پلیس راه کمالوند با رای دادگاه به نفع آقای قاسمی اعالم 
شده که با پول آن بدهی های سرمایه گذار کامل تسویه و 

بسیاری از مشکالت رفع می شود.
 سپهوند تأکید کرد: انتظار داریم مسئوالن استان در این 
راه به ما کمک کنند و با این زمین که پول اش چند برابر 

بدهی های آقای قاسمی می شود مشکالت را حل کنند.
از  بیان کرد: خودمان  این نماینده شهرک صنوف زاگرس 
مسئوالن  امیدواریم  و  شده ایم  خسته  شهرک  بالتکلیفی 
این زمین جدید آقای قاسمی مشکل ما را حل  با  استان 

کنند.
ثانوی  تا اطالع  با حکم دادستان خرم آباد  یادآور شد:  وی 

هرگونه خرید و فروش در این شهرک ممنوع است.
شهرداری  مقروض  بانک،  به  بدهی  بر  عالوه  سرمایه گذار 
نیز هست و بارها مدیران شهری از پای بند نبودن وی به 

تعهدات اظهار گالیه کرده اند.

مشکالت شهرک قابل حل است
در  خرم آباد  شهرداری  شهرسازی  معاون  عسگری،  محمد 

این باره به ایسنا گفت: آن زمان شهرداری این زمین را در 
اختیار سرمایه گذار قرار می دهد و قرار بوده 950 دهنه را به 

فروش برساند.
وی ادامه داد: آقای قاسمی یک مدت آنجا را به سرمایه گذار 
دیگری واگذار می کند ولی مجدداً برمی گردد و اختیار امور 
را به دست می گیرد که در حال حاضر به شهرداری، بانک 

ملی و برخی از صاحبان غرفه ها بدهی دارد.
عسگری با بیان اینکه مالک برخی از سندها را هنوز انتقال 
نداده، افزود: سرمایه گذار مقداری زمین اضافه کرده که برای 

تایید آن هنوز مدرکی ارائه نکرده است.
معاون شهرسازی شهرداری خرم آباد تأکید کرد: مشکالت 
این شهرک قابل حل است و سرمایه گذار اگر پای کار باشد 

رفع مشکالت خیلی سخت نیست.
وی بیان کرد: شهرداری با اینکه از سرمایه گذار طلب دارد اما 

می تواند برای حل مشکالت کمک کند.

مزایده برخی مغازه ها را متوقف کردیم
شعبه  ملی  بانک  حقوقی  کارشناس  حسینی،  سیدمنصور 
این شهرک به  مرکزی لرستان در خصوص شرایط ملکی 
ایسنا گفت: آقای قاسمی یک زمینی دارد که در رهن بانک 
است و چندین مغازه را در رهن ما قرار داده اما به تعهداتش 

عمل نکرده است.
کردیم،  اقدام  تعهدات  ایفای  عدم  برای  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح کرد: تا مرحله مزایده برخی از غرفه ها پیش رفتیم 

که با نظر دادستانی آن را متوقف کردیم. برای حل مشکالت 
چند راهکار داده ایم که برخی را مالک و برخی را مغازه دارها 

قبول نمی کنند.
این کارشناس حقوقی با یادآوری اینکه سند در رهن است، 
اضافه کرد: در نخستین اقدام باید فک رهن شود که آقای 
قاسمی با توجه به شرایط می تواند این وام را تسویه کند و تا 

این کار را انجام ندهد فایده ای ندارد.
ملی  بانک  از  نمایندگی  به  گفت:  ادامه  در  حسینی 
به  و  داشته ایم  غرفه ها  صاحبان  به  را  الزم  راهنمایی های 
دنبال رفع مشکالت هستیم که در این راستا با سرمایه گذار 
صحبت کرده و گفت تا پایان بهمن ماه فرصت می خواهد تا 
مشکل را حل کند و قرار است چند روز آینده به خرم آباد 

بیاید.
حسینی تأکید کرد: حاضر به اقدام هرگونه عملی در راستای 
قانون هستیم تا این مشکل رفع شود. تا االن با حمایت مدیر 
شعب بانک ملی لرستان کمک کرده و تعامل داشته ایم و از 
این به بعد نیز کمک خواهیم کرد و هدف ما تععین تکلیف 

شهرک است.
با زمین جدید که با رای دادگاه به بهره بردار شهرک صنوف 
زاگرس واگذار شده، شرایط به گونه ای است که مشکل های 
سرمایه گذار  که  است  نیاز  اما  شود  رفع  می تواند  مالکیتی 
کند. خبرگزاری  تالش  رفع مشکالت  برای  پیش  از  بیش 
همچنان  را  شهرک  این  شرایط  نتیجه  حصول  تا  ایسنا 

پیگیری خواهد کرد.

شهرکی سرشار از شر



پنجشنبه 2 اسفندماه 1397* 10 جمادی الثانی 1440 * 20 فوریه  2019 * شماره 238* 

هفته نامه: 
خبری، 

تحلیلی، 
اطالع رسانی 

و پژوهشی

4
مقاله

توزیع منطقه ای: لرستان، خوزستان، ایالم، کرمانشاه، همدان، مرکزی و اصفهان
مدیرمسوول: سعید مالکوچی  سردبیر: صغری سپهوند

قائم مقام مدیرمسوول: روح ا... نادری   طراح وصفحه آرا: سمیه روزبهانی
نشاني: لرستان،خرم آباد، میدان 22 بهمن، خیابان صبا )پشت بانک صادرات(  
 lor.aflak@yahoo.com  :تلفکس: 06633220879 پست الکترونیک

چاپ: فرهنگ اهواز 

سوگنامه

بیرانوند محترم  خانواده های 
شهادت سروان جابر بیرانوند را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض می نماییم.

خانواده های روزبهانی، سپهوند و پاکدل

دهنوچواری  روستای  هادی  ازطرح  برداری  بهره  آیین 
شهرستان دلفان با حضورعلیرضا تابش رییس بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی و برخی ازمدیران استان برگزار شد. 
در این مراسم که با میزبانی خوب اهالی این روستا همراه 
تالش  اینکه   بیان  با  کشور،  مسکن   بنیاد  رئیس  بود، 
سالی  اعتبارات  به  توجه  با  که   است  این  مسکن  بنیاد 
دویا سه هزار روستا را به این شکل بازسازی کند، گفت: 
خواهیم  را  روستا   5 یا   4 سالی  باشد  کافی  اگراعتبارات 
توانست به این شکل بازسازی کنیم، ولی  نُرم ما، سالی دو 

یا سه هزارروستا است.
تومان  میلیارد   14 اینکه  به  اشاره  با  تابش  دکترعیلرضا 
اعتبارات روستایی درقالب قیر به سهمیه استان که 12 
برای  افزود:  است،  شده  اضافه  بوده،  بوده  تومان  میلیارد 
اضافه  میلیارد  یا سه  امروز 2  این شهرستاِن خاص هم، 
برسهمیه استان اضافه شدکه پیشنهاد نماینده این شهر5 

میلیارد است. 
وی تصریح کرد: طرحی که برای بنیاد مسکن اولویت دارد، 

بهسازی ونوسازی واحدهای مسکونی  است تا دراثرحادثه 
تخریب نشوند واز این طرح امکانات، ما، درتسهیالت بانکی 

باید بیش از این استفاده کنیم.  
اعطای  وام بالعوض 5 میلیون تومانی به 500 نفرازافراد 
اعتبار حدود 2/5  با  امام  ازمحل حساب صد  درآمد  کم 
این  به  تومانی  میلیون   25 وام   500 و  تومان   میلیارد 
سهمیه   تومان  میلیارد   3 براین   واضافه  محروم  منطقه 
قیررایگان به پروژه های روستایی ازجمله قول هایی بود 
که رئیس بنیاد مسکن  به اهالی روستای دهنو چواری داد. 

بهره برداری از 69 پروژه طرح هادی روستایی در 
لرستان

 رئیس بنیاد مسکن لرستان  نیزدراین مراسم با تبریک 
دهه فجر گفت: امسال دراین دهه 69 پروژه طرح هادی 
با اعتباری بالغ برسه میلیاردتومان  توسط بنیاد مسکن به 
بهره برداری رسیده است که ازاین تعداد 8 پروژه مربوط 
به شهرستان دلفان است، با اعتباری بالغ  بر سه میلیارد 

دراین  اعتبارات  درصد   10 که  تومان،  میلیون   300 و 
شهرستان هزینه شده است.

مسعود رضایی افزود:  با توجه به اینکه عقب  ماندگی نُرم 
اجرای طرح  درشهرستان دلفان با میانگین کشوری فاصله 
زیادی داشت با هماهنگی و هم  افزایی مسئوالن استانی 
وشهرستانی سال گذشته جهش بسیار خوبی داشته ایم 
بطوری که در سال 96  نُرم اجرای طرح این شهرستان 
که  است  رسیده  درصد   33 به  امروزه  و  بوده  23درصد 
استان  سطح  در  درصدی   40 نرم  به  اآلن  خوشبختانه 
شهرستان  برای  هم  جبرانی  برنامه  و  رسیده ایم  لرستان 

دلفان داریم.
وی عنوان کرد: در بحث صدور سند نیز به همین ترتیب 
کارها جهش خوبی داشته است و دربحث مسکن روستایی 
فجر  ایام دهه  در  روستایی  واحد مسکن  هزار و300  دو 
افتتاح شده و به بهره  برداری رسید که سهم عمده ای از این 
تعداد مربوط به شهرستان دلفان است که تعداد 550 واحد 

یک رقم بسیار خوب وچشمگیری است.
ضرورت تشکیل ستاد بازسازی شهرستان دلفان

نماینده مردم سلسله ودلفان درمجلس شورای اسالمی نیز 
در این مراسم با اشاره به حرکات بسیار خوب بنیاد مسکن 
بپذیریم  باید  دلفان گفت:  ویژه شهرستان  به  و  درکشور 
که شهرستان دلفان یک شهرمحروم است وبه دلیل این 
محرومیت، توقع ویژه ما این است که چون روستاهای  این 
شهرستان از لحاظ مسکن درمذیقه هستند وخطرات جانی 
و مالی  آنها را تهدید می کند،  مقدمات تشکیل ستاد 
بازسازی  دراین شهرستان را فراهم بیاوریم تا  بتوانیم دو یا 
سه هزار واحد مسکونی را دراین شهرستان بازسازی، مقاوم 

سازی  واحداث کنیم. 
علی رستمیان افزود: خوشبختانه با نشستی که با رئیس 
مقدمات  داشتیم  بهزیستی  و  جهرمی  امداد،  کمیته 
تشکیل این ستاد فراهم است و اگرشما محوریت این را 
راه  ستاد  این  تا  بپذیرد  هم  مسکن   وبنیاد  دستوردهید 
اندازی شود خدمت بسیار بزرگی  به شهرستان شده است. 

افتتاح صد و سه  هزارمین واحد مسکونی روستایی 
در لرستان

صد و سه  هزارمین واحد مسکونی روستایی مقاوم سازی 
شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان لرستان در 

روستای وره  زرد پلدختر افتتاح شد. 

علیرضا تابش رئیس سازمان بنیاد مسکن کشور به اتفاق 
از روستاهای حاشیه رودخانه  استانی  ازمسووالن  جمعی 
برخی  و  شهرستان  زده  سیل  سایرروستاهای  و  کشکان 
پلدختر  شهرستان  در  دیده  آسیب  مسکونی  های  واحد 

بازدیدکردند.
با حضور در روستای  بنیاد مسکن کشور  رئیس سازمان 
چاله هلوش ازتوابع شهرستان پلدختر مسایل و مشکالت 

ناشی از سیل در این روستا را مورد بررسی قرار داد.
همچنین با حضور تابش صد و سه  هزارمین واحد مسکونی 
انقالب  مسکن  بنیاد  توسط  شده  سازی  مقاوم  روستایی 
اسالمی استان لرستان، در روستای وره زرد پلدختر افتتاح 

شد.

بهسازی ونوسازی واحدهای مسکونی؛ اولویت اول بنیاد مسکن

رضا کرمیان
محقق و کارشناس ارشد

منابع طبیعی 

بحران یک پدیده اجتناب ناپذیر در دنیای سازمان ها و زندگی 
بحران  وقوع  مترصد  مدیران  همواره  و  است  انسان ها  ما 
هستند. شاید یکی از شایستگی های کلیدی مدیران مدیریت 
بحران باشد، چرا که در صورت عدم مدیریت کارآمد بحران، 
معموالً نقطه ی شروع بحران مدیریت فرا می رسد. مدیریت 
بحران استفاده از استراتژی های طراحی شده طی سناریوهای 
پیش بینی  شده برای کمک به یک رویداد منفی ناگهانی است. 
شاخص های چندی برای ارزیابی »دستگاه مدیریت بحران« 
وجود دارد. بنا به معیارهای علمی، مدیریت ریسک و بحران 
نخستین شاخص رضایت گروه های آسیب دیده است. دومین 
اجرایی است.  و  اجماع مدیران سیاسی  و  نظر  اظهار  معیار 
برای  کم یاب  منابع  به کارگیری  چگونگی  شاخص  سومین 
پوشش آسیب ها در مراحل گوناگون ریسک و بحران محسوب 

می شود.
کافی درخصوص شاخص های  و  واقعی  اطالعات  فقدان  در 
و سنجه ای که می توان  استاندارد، در دسترس ترین محک 
کارآمدی »دستگاه مدیریت بحران« حاکمیت را به یک ارزیابی 
ابتدایی گذاشت همان دو شاخص نخستین است. بر پایه معیار 
نخست- که در بخش خصوصی به عنوان رضایت مشتری 
نتواند  مدیریت  دستگاه  یک  که  صورتی  در  است-  مطرح 
خواسته ها و رضایت مخاطبان خود را برآورده کند، ناکارآمد 
تعریف می شود. در مدیریت عرصه عمومی نیز همین اصل 
صادق است، چه تصدی مناصب از سوی مدیران اعم از مدیران 
سیاسی یا اجرایی موکول به برآورده نمودن تعهدات و رضایت 
موکالن شان  یعنی شهروندان است. بحران می تواند نتیجه یک 
رویداد غیرقابل پیش بینی باشد یا به عنوان نتیجه غیرقابل 
پیش بینی برخی از رویدادها که به عنوان خطر بالقوه در نظر 
گرفته شده است، رخ دهد. در هر صورت، در بحران همواره 
نیاز به تصمیم گیری سریع است و برای محدود کردن آسیب 
برنامه ریزی  در  اقداماتی  باید  بزرگ  و  کوچک  سازمان های 
مدیریت بحران لحاظ شود و در هر نوعی از بحران یک فرد 
تهدیدهای  بحران،  در  شود.  معرفی  بحران  مدیر  به عنوان 
جدی و غیرقابل جبرانی وقوع می یابد و می تواند حتی به طور 
جدی ادامه کسب  وکار را به خطر بیندازد. میزان موفقیت 
در مدیریت بحران می تواند از مرگ سازمان جلوگیری کند. 
سازمان های زیادی با موقعیت ها و موفقیت های قبلی به دلیل 

مواجه شدن با بحران مجبور به خروج از کسب  و کار شدند 
ولی برخی نیز با مدیریت صحیح آن را پشت سر گذاشتند و 
قوی تر از گذشته ادامه دادند. به گفته نیچه »اگر چالشی مرا 
نکشد قوی ترم می کند.« باید توجه داشت تا زمانی که سازمان 
برای بحران آماده نباشد متحمل آسیب بیشتری خواهد شد .  
وقتی در برنامه های مربوط به مدیریت بحران دستورالعمل های 
الزم و تمرین شده وجود نداشته باشد و ممیزی هم نشده 
می یابد.  افزایش  حداکثر  به  بحران  در  آسیب پذیری  باشد، 
برای  سازمان ها  از  کمی  بسیار  تعداد  می دهد  نشان  تجربه 
بحران های جدی، برنامه عملیاتی تمرین شده دارند و اغلب 
در این زمینه غافلگیر می شوند. نمونه آن را می توان مواجه 
شدن ستاد بحران شهر خرم آباد بعد از وقوع سیالب اخیر 
مثال زد که متأسفانه به دلیل نبود برنامه برای چنیین حوادثی 
موجب خسارات فراوان به شهروندان شد. اصوالً اگر قبل از 
وقوع پدیده های طبیعی راه حلی از قبل پیش بینی نشده باشد 
رفع مشکالت ناشی از بحران بسیار سخت و پیچیده خواهد 
شد به طوریکه ممکن است حتی بین دستگاه های کمک رسان 
ناهماهنگی ایجاد و در مواردی نیز مانع از پیشرفت فیزیکی در 
امدادرسانی به آسیب دیدگان شود. جهت مدیریت بحران ابتدا 

باید منشأ بحران ها را مطالعه و به طور دقیق رصد کرد.
منشأ بحران ها بسته به ماهیت آنها می تواند عوامل مختلفی 
داشته باشد و این عوامل صرف نظر از نوع آن می توانند در پنج 

گروه مختلف طبقه بندی شوند:
1- ناهمگونی در رشد اجزا: به طور مثال، رشد بیش از حد یکی 
از زنجیره های ارزش در سازمان می تواند مشکل آفرین باشد 
در چنین شرایطی سیستم دیگر قادر به حل مشکل نبوده 
و نمی تواند شرایط طبیعی داشته باشد و به دلیل بغرنج شدن 

شرایط به یک بحران تبدیل می شود.
2- ایستایی یا پویایی بیش از حد: هر سیستمی دو مکانیزم 
مکانیزم  دیگری  و  نگهدارنده  مکانیزم  یکی  دارد؛  بازخورد 
انطباق دهنده است. مکانیزم اول تداوم و استمرار سیستم را 
باعث می شود و مکانیزم دوم این امکان را می دهد تا سیستم به 
شکل خودکار بتواند خود را با محیط بیرون تطبیق دهد. این 
دو مکانیزم سیستم را در حالت پویا نگه می دارد. اگر این دو 

مکانیزم به هر دلیلی به مشکل بخورد بحران شروع می شود.
3-  افزایش متغیرها و رخدادها: به هم پیوستگی متغیرها و 
تأثیر متقابل شان بر یکدیگر نه تنها مسائل را پیچیده کرده، 
بلکه جدا کردن آنها را نیز با مشکل روبه رو کرده است و این 
موضوع باعث سخت تر شدن تصمیم گیری ها می شود. در این 
شرایط اگر متغیرها به ناگاه افزایش چشمگیری پیدا کند و از 
چگونگی این متغیرها اطالعی در دست نباشد، تصمیم گیری ها 

خود تبدیل به یک بحران می شوند.

4-  تنیدگی و پیوستن مولفه های کم اهمیت: وقتی مولفه های 
مولفه  به  تبدیل  و  می شوند  ترکیب  یکدیگر  با  کم اهمیت 
کلیدی و بزرگ می شوند، موجب بروز پدیده ناشناخته و قوی 
می شود که در معادالت قبلی به کار برده نشده بودند. به عنوان 
مثال، نارضایتی های کوچک در سطح یک جامعه در صورت 
عدم توجه کم کم به یک فشار عمومی و حتی به یک انقالب 

می انجامد.
5-  عدم مواجهه به موقع با بحران: وقتی در زمان مناسب 
با بحران مواجه نشوید و برای حل آن اقدام عاجل نکنید و 
فرصت زمانی را در حل به موقع آن از دست بدهید، آن پدیده 
به بحرانی بزرگ تر تبدیل می شود که حل آن بسیار سخت تر 

می شود.
باید توجه داشت گام های اساسی در مدیریت بحران بسیار 
موثر هستند و زیاد هم دشوار نیستند. بنابراین اگر یک سازمان 
می خواهد بحران را با حداقل خسارت پشت سر بگذارد و برای 
آمادگی کامل و پاسخ جدی به آن تمایل دارد، اجرای 10 
مرحله ای از مدیریت بحران را در ادامه ارائه می شود که هفت 

بخش آن باید قبل از وقوع بحران عملی شده باشد.
1- پیش بینی و آمادگی: اگر برای مدیریت بحران تصمیم 
جدی گرفته اید و آماده مواجه شدن با آن هستید، نیاز به 
جمع آوری اطالعات دارید. برای تسریع در این کار با تیم بحران 
در جلسات توفان فکری فشرده تمام بحران های احتمالی را که 
می تواند در سازمان شما رخ دهد مطرح و با هم سناریوهای 
الزم را برای مواجهه با آنها مشخص و تدوین کنید. ممکن 
است در این روند متوجه شوید که برخی موقعیت ها کامالً قابل 
پیشگیری بوده و به سادگی اصالح می شوند و به این ترتیب 
امکان بروز بحران برای آن موضوع را از بین می برید یا به 
حداقل کاهش می دهید. در این جلسات می توانید پاسخ های 
ممکن، در مورد بهترین حالت یا بدترین حاالت را در سناریوها 
پیش بینی کنید. در برخی موارد نیز امکان دارد با احتمال 
رخ  نزدیک  آینده ای  در  بحران  که  کنید  پیش بینی  زیادی 
خواهد داد که در این صورت باید سریعاً اقدامات و تصمیمات 

الزم اتخاذ شود.
ممیزی  و  اطالعات  جمع آوری  برای  رسمی  نظام  یک 
آسیب پذیری احتمالی در سازمان ایجاد کنید که اطالعات 
الزم را در دسترس جلسات تیم بحران قرار دهد. این فرآیند 
واکنش به بحران نیز تلقی می شود که متناسب با سازمان 
خودتان ایجاد می کنید و خروجی تصمیم گیری شما در رابطه 
با بحران های پیش رو و آمادگی سازمانتان را به وجود می آورد.

سناریوهای  براساس  بحران  تیم  اعضای  شناسایی   -2
پیش بینی شده: یک تیم حداقلی از مدیران ارشد باید مشخص 
شود تا به عنوان تیم مدیریت بحران در سازمان شما عمل کنند  

 در حالت ایده آل، مدیرعامل شرکت بهترین نفر برای رهبری 
چنین تیمی است. مدیر روابط عمومی و مشاور حقوقی باید از 
اعضای حتمی تیم بحران باشند. سعی کنید از تخصص های 

مختلف در تیم بحران استفاده کنید.
طریق  از  باید  سازمان ها  سخنگو:  آموزش  و  شناسایی   -3
شناسایی و آموزش سخنگویان مجاز، یعنی تنها کسانی که 
موضوعات سازمان را می توانند اعالم کنند، امکان بروز شایعه 
یا توزیع اطالعات نادرست را کاهش دهند. این امر به ویژه در 
زمان بحران بسیار امر مهمی است. در هر تیم بحران باید فرد 
یا افرادی که می توانند اطالعات را بدهند به عنوان سخنگو 
مشخص شوند. این افراد باید قبل از اینکه بحران فرابرسد، 
نیز  پشتیبان  یا  جانشین  باشند.  سخنگوی  دیده  آموزش 
می تواند کمک زیادی به این موضوع بکند. همه سخنگویان 
سازمان در طول یک وضعیت بحرانی باید مهارت های مناسب 
دیده  را  شرایط  آن  در  گفت وگو  انجام  چگونگی  زمینه  در 
باشند؛ افرادی که بتوانند بدون استرس صحبت کنند و در 
مقابل مخاطبان یا کنفرانس های خبری بدون ترس ایستاده 
و به زیبایی انجام وظیفه کنند. مهارت های سخنگویان بالقوه 

به عنوان یک عضو از تیم بحران بسیار مهم است.
4-  سیستم های اطالع رسانی: در روزگاری نه چندان دور تنها 
راه برای رساندن سریع اطالعات، یک تلفن یا شماره فکس بود. 
امروزه ابزارهای زیادی برای اطالع رسانی به ذی نفعان داخلی 
تلفن و فکس، آدرس  و خارجی در دست داریم و عالوه بر 
ایمیل و سایر فضاهای شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، 
اینستاگرام و تلگرام می توانید پس از یک بحران به راحتی 
برای آگاهی بخشی و سرعت عمل در شروع عملیات بحران از 
آنها استفاده کنید چرا که در برخی از بحران ها کسری از ثانیه 
می تواند فاجعه بزرگی به بار آورد. نحوه آگاهی رسانی در شرایط 
بحرانی اکنون به اپلیکیشنی تبدیل شده که با فشار یک دکمه 
به صورت خودکار شروع به اطالع رسانی در حداقل زمان به 

تعداد زیادی از افراد پیش بینی شده می کند.
5- سیستم های مانیتورینگ: این رویکرد یک جزء اساسی از 
پیشگیری و پاسخ به بحران است. دانستن آنچه در مورد شما 
در رسانه های اجتماعی یا در رسانه های سنتی گفته می شود، 
اگر به شکل روند افزایشی منفی باشد، در صورتی که کنترل 
و چاره جویی نشود، تبدیل به یک بحران بزرگ خواهد شد. به 
همین ترتیب، نظارت بر بازخورد از همه ذی نفعان در طول 
یک دوره وضعیت بحرانی اجازه می دهد بتوانید دقت بیشتری 
در انطباق استراتژی و تاکتیک های خود داشته باشید. این نیاز، 
سیستم های مانیتورینگ را در پیشبرد سازمان الزامی می کند .

6- شناسایی ذی نفعان: سهامداران داخلی و خارجی سازمان 
شما چه کسانی هستند؟ به نظر می رسد کارمندان مخاطبان 

مهمی در حل بحران باشند چرا که هر یک نماینده روابط 
عمومی و تیم مدیریت بحران سازمان شما هستند. اما در 
نهایت، همه ذی نفعان در حل ریشه ای بحران مفید هستند و 
باید از تمام امکان ذی نفعان در حمایت در حل بحران استفاده 

کنید.
7- برگزاری جلسات مدیریت بحران: باید در بازه های زمانی 
مشخص نسبت به تشکیل جلسات تیم بحران اهتمام ورزید 
و در این جلسات از شرایط آتی و پایش بحران های احتمالی 

صحبت کنید.
8- ارزیابی وضعیت بحران: واکنش بدون اطالعات کافی یک 
شلیک چشم بسته است و شاید بتوان آن را به یک خودزنی 
تشبیه کرد؛ وضعیتی که در آن می توانید به جای حل بحران 
آن را تشدید کنید .  با این حال، اگر همه موارد یک تا هفت 
انجام داده اید، بسیار مستعد حل بحران هستید.  باال  را در 
بنابراین، تیم بحران باید سریع تشکیل جلسه داده و واکنش 

مناسب مطابق با شرایط بحران اتخاذ شود.
9- نهایی کردن کار با یک برنامه مشخص: با برگزاری جلسات 
و جمع آوری اظهارات به عنوان یک نقطه شروع، تیم بحران 

باید به یک برنامه بحران خاص مورد نیاز دست یابد.
10-  تجزیه و تحلیل پس از بحران: پس از عبور از بحران باید 
این سوال پرسیده شود: »از بحرانی که پشت سر گذاشتیم 
چه درسی باید گرفت؟« باید به تجزیه و تحلیل دقیق از آنچه 
انجام شد، اشتباهاتی که اتفاق افتاد و مواردی که می توانستیم 
انجام دهیم که با هزینه کمتری از بحران عبور کنیم، بپردازیم. 
همچنین بررسی کنیم چگونه به منظور بهبود عناصر مختلف 
آمادگی برای بحران دیگر داشته باشیم و از همه مهم تر برای 

عدم برگشت این بحران و بحران های مشابه چه باید کرد. 
بنابر موارد ذکر شده هزینه های کالن سوانح غیرمترقبه و 
آسیب های مربوطه اعم از مادی و انسانی در جوامعی همچون 
محصول  بلکه  نیست،  ناگهانی  و  تصادفی  پدیده ای  ایران 
ناکارآمدی مدیریت ریسک و بحران است. کاهش هزینه های 
سوانح غیرمترقبه و آسیب های آن مشروط به تالشی فراگیر 
و پایدار در بهبود مدیریت ریسک و سازوکارهای وابسته به 
آن است. کارآمدی مدیریت ریسک و بحران به خصوص در 
عرصه کالن عمدتاً متأثر از اولویت های حاکمیت در تخصیص 
منابع و همچنین مناسبات قدرت در رابطه با اولویت بندی و 
توزیع منابع است. استفاده کارآمد و مطلوب از منابع نیز متأثر 
از رابطه قدرت میان مدیران و موکالن آنها یعنی شهروندان 
همچنین  و  قدرت  پاسخگویی  و  شفافیت  فقدان  در  است. 
نبود جامعه مدنی گسترده و پرقدرت برای پیگیری مطالبات 
شهروندان، گستردگی هزینه های ناشی از حوادث غیرمترقبه و 

سوانح طبیعی شگفت آور نیست.

چالش های مدیریت بحران خرم آباد در مقابله با پدیده های طبیعی


