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یادداشت
«خون بس»
تجلی هنر بخشش در مقابل
قصاص

خـون بـس» در فرهنـگ مـردم لرسـتان یکـی از
سـنتهای دیرینـه اسـت کـه بـا گذشـت زمـان
همچنـان کارکـرد خـود را حفـظ کـرده ،سـنتی
کـه در مـوارد متعـدد مانـع از قصـاص و ادامـه
درگیریهـا و پیدایـش الفـت و مهربانـی در میـان
مردمـان شـده اسـت.
توجـه بـه فرهنـگ غنی صلـح و سـازش همچنین
تلاش در راسـتای نهادینـه کـردن آن در بیـن
مـردم بایـد در دسـتور کار نهـاد قضایـی اسـتان
قـرار بگیرد ،زیرا آشـنا سـاختن جوانـان با فرهنگ
غنـی و پر بـار سـازش میتواند از بروز بسـیاری از
درگیـری و ناهنجاریهـا جلوگیـری کنـد.
واقعیتـی کـه در حل و فصل اختالفات در لرسـتان
بایـد بـه آن توجـه کـرد نقـش ریـش سـفیدان و
بزرگان اسـت.
بارهـا بـزرگان از کـوچ خانوادههـای درگیـر نـزاع
و قتـل صحبـت کردهانـد ،از آتـش زدن زمیـن و
بـاغ گرفتـه تـا غـارت وسـایل منـزل ،اتفاقـی کـه
مشـکالت متعـددی را بـرای آنهـا ایجـاد میکنـد.
امـا در مقابـل وسـاطت ریـش سـفیدان علاوه بر
جلوگیـری از کـوچ طرفیـن درگیـری ،از بـروز
نـزاع و درگیـری احتمالی در آینده نیـز جلوگیری
میکنـد...
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معرفی شرکت صبا ظرف آسیا در سالهای پیاپی به عنوان
واحد نمونه استان لرستان
شرکت صبا ظرف آسیا تجلی تولید کاالی با کیفیت ایرانی

طـی مراسـم تجلیـل از صنعتگـران نمونه لرسـتان با حضور
رئیس اتاق بازرگانی لرسـتان ،رئیس سـازمان صمت اسـتان،
فرمانـدار خرمآبـاد و شـماری از صنعتگـران در محل سـالن
اجتماعـات اتـاق بازرگانـی لرسـتان برگـزار شـد که شـرکت
صبـا ظـرف آسـیا در سـالهای پیاپی بـه عنوان واحـد نمونه
اسـتان لرسـتان معرفی شد.
شـرکت صبـا ظرف آسـیا بـا تولیـد  70قلم ظـروف تفلونی و
اشـتغال زایـی  170نفـر 6 ،سـال پیاپی واحد تولیـدی نمونه
اسـتان معرفی شد.
یـار محمـدی مدیرعامـل شـرکت صبـا ظـرف آسـیاگفت:
فعایـت خـود را حـدود بیسـت سـال پیـش آغاز کرده اسـت.
وی گفت :در سـال  74ورود به تولید داشـتیم که در شـروع
کار بـا  15قلـم جنـس آغـاز به کار کردیـم و در حال حاضر

حـدود  70قلـم ظروف تفلونـی در این واحد تولید می شـود.
یـار محمـدی بـا بیـان اینکـه واحـد تولیـدی شـرکت صبـا
ظـرف آسـیا  7سـال پیاپـی نمونه اسـتان معرفی شـد گفت:
همچنیـن واحـد تولیـدی شـرکت صبـا ظـرف آسـیا بعنوان
کارآفرین برتر اسـتان و برای شـرکت در جشـنواره خوارزمی
انتخاب شـده اسـت.
وی گفـت :محصـوالت تولیدی ایـن واحدنمونه علاوه بر نیاز
داخلی کشـور به کشـورهای عراق ،افغانسـتان ارمنسـتان و..
صادر می شـود.
وی در ادامـه عنـوان کـرد :ایـن شـرکت در حـال حاضر یک
واحـد تولیـدی در بروجـرد دارد و همچنین واحـد تولیدی و
دفتـر مرکـزی در تهران فعالیـت دارند
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راه اندازی  ۲رشته جدید در
دانشگاه لرستان

رئیــس دانشــگاه لرســتان گفــت ۲ :رشــته
مترجمــی زبــان عربــی و زبــان و ادبیــات فارســی،
گرایــش عامــه دردانشــگاه لرســتان راه انــدازی
مــی شــود.
خســرو عزیــزی روز چهارشــنبه در گفــت و گــو
بــا ایرنــا بیــان کــرد :در ایــن راســتا رشــته هــای
تحصیلــی جدیــد دانشــگاه لرســتان ،شــامل
«مترجمــی زبــان عربــی» در مقطــع کارشناســی
و «زبــان و ادبیــات فارســی ،گرایــش عامــه» در
مقطــع کارشناســی ارشــد ،از مهرمــاه  ۹۸دانشــجو
خواهنــد پذیرفــت.
وی اظهــار داشــت:در چنــد ســال اخیــر و بــا
پیگیریهــای تیــم مدیریتــی دانشــگاه لرســتان،
رشــته هــای تحصیلــی جدیــدی همچون :باســتان
شناســی ،شــیالت ،محیــط زیســت ،گردشــگری،
شــیعه شناســی ،مکانیــک در دانشــگاه لرســتان
راه انــدازی شــده اســت.
رئیــس دانشــگاه لرســتان گفــت ۷۲:هــزار و ۳۰۰
دانشــجو در ۷۵مرکــز آمــوزش عالــی ایــن اســتان
تحصیــل مــی کنند.بیــان کــرد :یــک هــزار و ۲۰۰
اســتاد تمــام وقــت عضــو هیــات علمــی در ســطح
ایــن اســتان تدریــس مــی کننــد.
وی اظهــار داشــت ۵۷ :رشــته دکتــرا ۷۱ ،رشــته
کارشناســی ارشــد ۶۱ ،رشــته کارشناســی بــا
احتســاب دانشــجویان چهــار مرکــز اقمــاری
حــدود هفــت هــزار و  ۸۰۰دانشــجو در دانشــگاه
لرســتان تحصیــل مــی کننــد.
عزیــزی ادامــه داد ۳۰۳ :هیــات علمــی در ایــن
دانشــگاه حضــور دارنــد کــه از ایــن مجمــوع ۷۸
نفــر دانشــیار ۱۵ ،اســتاد تمــام و  ۲۴مربــی و
مابقــی مربــی هســتند.

قاتل درختان جنگلی
به دام افتاد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان
از دستگیری قاتل درختان جنگلی بلوط در منطقه
دادآباد از توابع شهرستان خرم آباد خبر داد و گفت:
این فرد متخلف مدت های طوالنی است که به جرم
قطع درختان ارزشمند بلوط تحت تعقیب است.
به گزارش پایگاه خبری تمدن لر  ،شیرزاد نجفی
اظهار داشت :با رصد دقیق منطقه و در عملیاتی
غافل گیرکننده ،شب هنگام نیروهای یگان حفاظت
منابع طبیعی استان موفق شدند تا این فرد متخلف
را دستگیر و ّاره موتوری و درختان قطع شده ایی از
وی کشف و ضبط نمایند.
وی به سابقه های فراوان متخلف دستگیر شده
گریزی زد و تصریح نمود :با کسب مجوز از دادستان
مرکز استان ،فرد متخلف تحویل پاسگاه انتظامی
گردیده و در بازداشت به سر میبرد و در کوتاهترین
زمان ممکن پرونده وی که بسیار سنگین نیز می
باشد تنظیم و به محاکم قضایی جهت اجرای عدالت
تحویل داده خواهد شد.
نجفی ارزش زیست محیطی یک درخت بلوط با
عمر حداقل  ۵۰۰ساله را چیزی در حدود ۲۰۰
هزار دالر قلمداد کرد و بیان داشت :انتظار می
رود که دستگاه قضا شدیدترین مجازات را برای
فرد مذکور در نظر گیرد تا درس عبرتی برای سایر
متخلفانی که مبادرت به قطع درختان جنگلی بلوط
مینمایند ،بشود.
این مقام مسئول در ادامه افزود :نیروهای یگان
حفاظت منابع طبیعی استان به صورت شبانهروزی
در مناطق جنگلی و غیر جنگلی حضور محسوس
و غیر محسوس دارند و با متخلفین در این حوزه
برخورد قانونی خواهند کرد.

ده درصد صرفهجویی مساوی با جلوگیری از خاموشی

قهرمانی جمعیت هالل احمر لرستان در مسابقات
قهرمانی کشور بودو کیوکوشین کاراته
مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر لرسـتان گفـت:
دومیـن دوره مسـابقات قهرمانـی کشـور سـبک
بودوکیوکوشـین بـا قهرمانی تیم جمعیـت هالل احمر
لرسـتان خاتمـه یافـت.
صـارم رضایـی گفت  :دومیـن دوره مسـابقات قهرمانی
کشـور سـبک بـودو کیو کوشـین از امـروز بـه میزبانی
جمعیـت هلال احمـر لرسـتان و در سـالن مسـابقات
شـهید چاغرونـد مجموعـه ورزشـی تختـی خرمآبـاد
برگـزار شـد کـه در آن  ۲۵تیـم در قالـب  ۱۵اسـتان
حضـور یافتند.
وی افـزود :در ایـن رقابتهـا که در قالب گرامیداشـت
یـادواره شـهدای امدادگـر برگـزار شـد ،بیـش از ۴۰۰
ورزشـکار شـرکت کردنـد کـه در پایـان تیـم جمعیت
هلال احمر لرسـتان بـه عنـوان قهرمانی ایـن دوره از
رقابتهـا دسـت یافت.
وی افـزود :تیـم اسـتان تهـران بـه عنـوان نایـب
قهرمانـی ایـن رقابتهـا شـناخته شـد و کرمانشـاه نیز
صاحـب جایـگاه سـوم شـد.
مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر لرسـتان بیـان کرد:
کار هدایـت تیـم جمعیـت هلال احمـر لرسـتان
برعهـده حجـت االسلام بهـزاد پیروزفر مسـئول دفتر

نمایندگـی ولی فقیـه در جمعیت هالل احمر لرسـتان
بـود و همچنین وی مسـئولیت برگـزاری این رقابتها
را نیـز بـر عهده داشـت.
رضایـی تصریـح کـرد :ایـن چهارمین قهرمانـی پیاپی
تیم ورزشـی جمعیت هالل احمر لرسـتان در دو سـال
اخیـر مسـابقات کشـوری به شـمار میآید.
برپایـه ایـن گـزارش از سـوی هانشـی عبـاس نگینـی
رئیـس سـبک کشـوری بودوکیـو کوشـین دیپلـم
افتخـار به همـراه کمربند مشـکی افتخاری این رشـته
ورزشـی بـه صـارم رضایـی مدیرعامـل جمعیـت هالل
احمـر لرسـتان اهدا شـد.

مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق لرسـتان گفـت :در
صورتـی کـه در مصـرف بـرق  10درصـد صرفـه جویی
شـود ،خاموشـی و مشـکل نخواهیم داشـت کـه در این
راسـتا انتظـار داریـم همه مشـترکان صرفـه جوییهای
الزم را انجـام دهنـد.
فریـدون خودنیـا در نشسـت خبـری بـا خبرگزاریهـا و
پایگاههـای خبـری اسـتان بـا اشـاره به اینکـه در طول
هفتـه گذشـته دمـای هـوا هفـت درجـه افزایـش یافته
گفـت :میـزان مصـرف بـرق در لرسـتان طـی هفتـه
گذشـته  28درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـه طـور متوسـط در ایـن مـدت
مصـرف همزمـان اسـتان در یـک روز معـادل 630
مـگاوات اسـت اظهـار داشـت :ایـن رقـم طـی سـاعات
شـب بـه  670مگاوات نیـز افزایش می یابـد در حالیکه
الگـوی مصـرف بهینـه اسـتان  590مگاوات می باشـد.
وی درادامـه عنـوان کـرد :اگـر مـردم صرفـه جویـی
 10درصـدی داشـته باشـند ،خاموشـیها بـه حداقـل
میرسـد ،امـا اگـر این افزایش مصـرف ادامه پیـدا کند،
خاموشـیها ادامـه خواهـد یافـت.
خودنیـا در ادامـه اظهـار داشـت :طـی  2روز گذشـته
بـه دلیـل افزایـش مصرف و ضعـف ولتاژ مجبور شـدیم
بـرای تامیـن آب شـرب چـاه هـای شـمال خـرم آبـاد
 200میلیـون تومـان شـبکه ایجاد کنیم که این شـبکه
هـا در شـرایط عـادی کارایـی ندارنـد و هزینـه هـای
تحمیلـی بـه برق اسـتان هسـتند.
مدیـر عامـل شـرکت توزیع برق لرسـتان با بیـان اینکه

ختم  10پرونده قتل عمد در لرستان با سازش

رئیـسکل دادگسـتری لرسـتان بـا بیـان اینکه در سـال
گذشـته  ۱۰پرونـده قتـل عمـد بـه سـازش ختـم شـده
اسـت ،افـزود :اصلاح ذاتالبیـن امـر مقدسـی اسـت و
در لرسـتان ،سـادات در ایـن زمینـه پیشـگام هسـتند.
بـه گـزارش یافتـه ،بهنقـلاز روابـط عمومی دادگسـتری
لرسـتان ،جعفـر بـدری ،رئیس کل دادگسـتری لرسـتان
در رابطهبـا فعالیتهـای سـتاد «صبـر» کـه در راسـتای
صلـح ،بخشـش ،رضایت فعالیـت دارد ،گفت :سـتاد ملی
صبـر نقـش بسـزایی در ترویـج فرهنـگ صلح و سـازش
داشـته اسـت و تالش در اجـرای این مهـم نیازمند زمان
و اسـتمرار ایـن حرکـت ارزشـمند اسـت بهطوریکـه
آثـار و بـرکات ترویـج فرهنـگ صلـح و سـازش موجبات

2

افزایـش ضریـب امنیـت و کاهـش پروندههـای محاکـم
قضایـی میشـود.
وی بـا بیـان اینکـه بـا تلاش رئیـس شـورای حـل
اختلاف اسـتان لرسـتان خوشـبختانه در سـال گذشـته
 ۱۰پرونده قتل عمد به سـازش ختم شـده اسـت ،افزود:
در پروندههـای قصـاص محاکـم قضایـی قبـلاز حصـول
اسـتیذان در جهـت صلـح و سـازش تلاش میشـود و با
بهرهگیـری از معتمدیـن و روحانیـون مـورد تاییـد ائمـه
جماعـات میتـوان در ایـن راه گام بلنـدی برداشـت.
بـدری ادامـه داد :هیأتی مرکـب از ائمه جماعـات و افراد

بـا نفـوذ محلـی در هـر شهرسـتان میتوانند بـا مدیریت
روسـای مجموعههـای قضایـی ،فرهنـگ صلح و سـازش
را نهادینـه نماینـد ،قطعـاً وجـود افـراد سـخنور و معتمد
در پروندههـای قضایـی اثـرات مثبتـی دارد و از جهـت
حقوقـی باعـث کاهـش پرونـده میشـود و هـم از جهـت
دیگـر ثواب اخـروی فـراوان دارد.
وی افـزود :در هـر پرونـده دو خانـواده شـاکی و متهـم
وجـود دارد و قطعـاً افـراد متنفـذ و ریشسـفید از هـر
دو طـرف در جلـب رضایـت ،بخشـش و یا صلـح مؤثرند؛
کمااینکـه اصلاح ذاتالبیـن امـر مقدسـی اسـت و در

در حـال حاضـر  2هـزار و  720روسـتای بـرق دار در
لرسـتان وجـود دارد گفت :در سـه سـال گذشـته 160
روسـتا بـرق دار شـدند و بـرای امسـال نیز برق رسـانی
بـه  20روسـتای زیـر  5خانـوار را در دسـتور کار قـرار
داریـم کـه  15میلیـارد تومـان اعتبـار در نظـر گرفتـه
شـده است.
ایـن مقـام مسـئول عنـوان کـرد :در سـیل اخیـر 119
میلیـارد تومان خسـارت به حوزه برق اسـتان وارد شـد
کـه تا کنـون  76میلیـارد و  500میلیـون تومان جهت
جبـران خسـارات بـه اسـتان لرسـتان دادهانـد کـه 61
میلیـارد تومـان آن تخصیـص داده شـده و در مجمـوع
لرسـتان بیشـترین سـهم را در جـذب اعتبـارات جبران
خسـارات سـیل داشـته است
وی تصریـح کـرد :از  29شـاخص ارزیابـی شـرکتهای
توزیـع بـرق در مجموع رتبـه  12کشـور را داریم و این
نشـان از رشـد  12پلـهای نسـبت بـه سـالیان گذشـته
ا ست
لرسـتان ،سـادات در ایـن زمینـه پیشـگام هسـتند.
بـدری در پایـان ضمـن اشـاره بـه منویـات ریاسـت قـوه
قضائیـه در خصـوص تقویت و سـاماندهی سـتاد صبر در
دادگسـتری وشـوراهای حـل اختلاف اسـتانها ونتایـج
حاصـل از آن گفـت :ایجـاد سـتاد صبـر در معاونـت
فرهنگـی دادگسـتری اسـتانها فعالیت مهمی اسـت که
رسـالت دسـتگاه قضایـی را هدفمند مینماید و بایسـتی
معاونـت فرهنگـی بهواسـطه فعالیتهـای ارزشـمندی
همچـون تکریـم اربابرجـوع ،تقویـت بنیـه دینـی و
انقالبـی ،ترویـج اخالق حرفـهای ،تکریم خانواده پرسـنل
و ...در دسـتگاه قضایـی تقویـت شـود/.یافته

«خون بس» تجلی هنر بخشش در مقابل قصاص /سنتی که جاری کننده مودت است
خـون بس» در فرهنگ مردم لرسـتان یکی از سـنتهای
دیرینـه اسـت کـه بـا گذشـت زمـان همچنـان کارکـرد
خـود را حفظ کرده ،سـنتی کـه در موارد متعـدد مانع از
قصـاص و ادامـه درگیریهـا و پیدایـش الفـت و مهربانی
در میـان مردمان شـده اسـت.
توجـه بـه فرهنـگ غنی صلـح و سـازش همچنین تالش
در راسـتای نهادینـه کـردن آن در بیـن مـردم بایـد در
دسـتور کار نهـاد قضایـی اسـتان قـرار بگیرد ،زیرا آشـنا
سـاختن جوانـان بـا فرهنـگ غنـی و پـر بـار سـازش
میتوانـد از بـروز بسـیاری از درگیـری و ناهنجاریهـا
جلوگیـری کنـد.
واقعیتـی کـه در حـل و فصـل اختالفات در لرسـتان باید
بـه آن توجـه کـرد نقش ریش سـفیدان و بزرگان اسـت.
بارهـا بـزرگان از کـوچ خانوادههـای درگیـر نـزاع و قتـل
صحبـت کردهانـد ،از آتـش زدن زمیـن و بـاغ گرفتـه تـا
غـارت وسـایل منـزل ،اتفاقـی که مشـکالت متعـددی را
بـرای آنهـا ایجـاد میکند.
امـا در مقابـل وسـاطت ریـش سـفیدان علاوه بـر
جلوگیـری از کـوچ طرفیـن درگیـری ،از بـروز نـزاع و
درگیـری احتمالـی در آینـده نیـز جلوگیـری میکنـد.
از طرفـی شـوراهای حـل اختلاف بـه واسـطه جایگاهی
کـه میـان مـردم دارنـد در صـورت اطالعرسـانی و
فرهنـگ سـازی ،پروندههـای بـا قابلیـت صلح و سـازش
را سـاماندهی کننـد.
بـه نظـر میرسـد ایـن رسـم و آییـن خـوب بایـد بیـن
خانـواده و طوایـف مختلـف حفـظ و به نسـلهای بعدی
نیـز انتقـال پیدا کنـد ،البته نکتـه قابل تأمـل در موضوع
صلـح و سـازش ایـن اسـت کـه موضـوع بایـد از طـرف
ریـش سـفیدان پیگیـری شـود کـه افـراد علاوه بـر

آگهـی تغییـرات شـرکت مسـافربری هفت عدل
کوهدشـت شـرکت تعاونـی به شـماره ثبت 444
و شناسـه ملـی  10740025475بـه اسـتناد
صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مورخ
 1398/03/05و مجـوز شـماره  22637مـورخ
 1398/03/08اداره تعـاون  ،کار و رفاه اجتماعی
شهرسـتان کوهدشت و مجوز شـماره 7243/81
مـورخ  19/03/1398اداره کل راهـداری و حمل
و نقـل جاده ای اسـتان لرسـتان تصمیمات ذیل
اتخـاذ شـد  - :نـام شـرکت بـه « مسـافربری
آرتـا نویـن گشـت لرسـتان « تغییـر یافـت و
مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردیـد .
اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان لرسـتان
مرجـع ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری
کوهدشـت ()547743

پشـیمانی از ارتـکاب جـرم یا تخلـف ،از انجـام مجدد آن
خـودداری کننـد.
منجر شدن  32درصد پروندهها به سازش
رئیـس شـوراهای حل اختالف لرسـتان با اشـاره به ورود
 50درصـد پروندههـای دادگاههـای اسـتان بـه شـورای
حـل اختلاف ،اظهـار کـرد :سـال گذشـته  102هـزار و
 625پرونـده با احتسـاب اجرای احکام وارد شـورای حل
اختلاف شـد ،همچنیـن  103هـزار و  186پرونـده نیـز
مختومه گشـت.
یـاراهلل کاکولونـد افـزود :از  103هـزار پرونده وارد شـده
بـه شـورای حـل اختلاف 19 ،هـزار فقـره یعنـی معادل
 32درصـد پروندههـای قابـل صلـح ،بـه سـازش ختـم
شد ند .
وی بـا بیـان اینکـه  258زندانی از طریق شـوراهای حل
اختلاف آزاد شـدند ،تصریح کـرد :همچنین تعـداد قتل
عمـد منجـر بـه صلـح و سـازش  10فقـره و تعـداد قتل
غیـر عمـد نیـز یک فقـره بود.

آگهـی تغییـرات شـرکت مـرغ گوشـتی کوهسـار
شهرسـتان الیگودرز شـرکت تعاونی به شـماره ثبت
 1420و شناسـه ملی  10980127212به اسـتناد
صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ  1397/12/18و
تاییدیـه  8740مـورخ  1397/12/20اداره تعـاون
 ،کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان الیگـودرز
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :محـل شـرکت در
واحـد ثبتـی الیگـودرز بـه آدرس اسـتان لرسـتان
 ،شهرسـتان الیگـودرز  ،بخـش بربـرود غربـی ،
دهسـتان بربـرود غربی  ،روسـتا ززم  ،خیابان اصلی
 ،جـاده اصلـی روسـتای داریچـه  ،پلاک  ، 0طبقه
همکـف کـد پسـتی  6863153998 :تغییـر یافت
و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح گردیـد .اداره
کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان لرسـتان مرجـع
ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری الیگودرز
()547741

معاون قضایی دادگسـتری لرسـتان گفت :سـال گذشـته
همچنیـن  459فقـره پرونـده طلاق در شـوراهای حل
اختلاف لرسـتان منجر به سـازش شـد.
پذیرش  99درصدی آراء شوراهای حل اختالف
استان
کاکولونـد عنـوان کـرد :سـازش  106فقره پرونـده نزاع و
 103پرونـده مالـی با بیـش از  20میلیون ریـال نیز طی
سـال گذشـته انجام گرفت.
وی بـا اشـاره بـه آراء صـادر شـده در شـوراهای حـل
اختلاف اسـتان ،افـزود :سـال گذشـته  60هـزار و 259
رای صـادر شـد کـه از  3940رای اعتراضـی  393مـورد
آن نقـض شـد ،بهنحویکـه  6.5درصـد از کل آرا صـادر
شـده نقـض ،و در مقابـل پذیـرش و تائیـد آرا  99درصد
بوده اسـت.
3046فقره پرونده به صلح و سازش منجر شد
رئیـس شـوراهای حل اختالف لرسـتان در ادامـه به آمار
سـه ماهه امسـال اشـاره و بیـان کرد :طی ایـن مدت 17
هـزار و  357پرونـده ورودی و  17هـزار و  928پرونـده
مختومـه داشـتهایم کـه از این تعـداد  3046فقـره منجر
به صلح و سـازش شـده اسـت.
کاکولونـد عنوان کـرد :آزادی  54زندانی ،صلح و سـازش
 122پرونـده شـعبه زندان از مواردی اسـت کـه میتوان
مطـرح کرد.
معـاون قضایـی دادگسـتری لرسـتان ،شـوراهای حـل
اختلاف را تنهـا مختـص ایـران ندانسـت و گفـت :در
بسـیاری از کشـورها نیـز شـوراهای حـل اختلاف بـا
عناویـن دیگـر فعالیـت میکننـد ،بـه گونـهای کـه در
برخـی کشـورها بیـش از  90درصـد پروندههایـی که در
شـورای حـل اختلاف هسـتند به صلـح و سـازش منجر

آگهی تغییرات شرکت مرغ گوشتی پر طالیی مهر کوهدشت شرکت
تعاونی به شماره ثبت  922و شناسه ملی  10980016599به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1397/11/23و تاییدیه 75071
مورخ -1397/11/27اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان
کوهدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سمت اعضا هیات مدیره به
قرار ذیل میباشند :رضاعلی اسدیان بشماره ملی  4199179658به
سمت مدیر عامل و منشی شرکت تعاونی ابوذر اسدیان بشماره ملی
 4199798609بسمت رئیس هیئت مدیره سمیه اسدیان بشماره
ملی  4199712674سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی
برای مدت  3سال انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد رسمی و
تعهد آور بانکی از قبیل چک،سفته،برات و اوراق بهادار با امضاء مدیر
عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء
نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار است اوراق
عادی و نامه ها با امضاء مدیر عامل همراه با مهر تعاونی معتبر می
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری کوهدشت ()547739

میشـوند.
وی،صلـح و سـازش را یکـی از موضوعـات مهـم مطـرح
شـده از سـوی پـروردگار در آیـات وحـی خوانـد و افزود:
در صلـح و سـازش فـردی بـه عنـوان عنصـر محلـی بزه
دیـده و بزهـکار را آشـتی میدهد ،در لرسـتان این مقوله
بـه دلیـل جـو عشـیرهای و قبیلـهای قویتر و مشـهودتر
ا ست .
رئیس شـوراهای اختالف لرسـتان افزود :در شـورای حل
اختلاف بـرای صلح و سـازش برخـی پروندههـا عالوه بر
معتمدان این شـورا ،از ریش سـفیدان جوامـع محلی نیز
اسـتفاده میشـود ،در واقـع کار اصلـی شـورا سـاماندهی
و پشـتیبانی است.
تأکید بر تقویت و ترویج فرهنگ صلح و سازش
کاکولونـد ترویـج سـنت صلـح و سـازش را نیازمنـد
فرهنگسـازی در سـطح گسـترده دانسـت و تصریـح
کـرد :بـرای تحقـق ایـم مهـم بایسـتی دادگسـتری،
نهادهـای فرهنگـی ،صـدا و سـیما و اصحاب رسـانه ورود
پیـدا کننـد.
وی تأکیـد کـرد :بـاور کنیم مجازات راهگشـا نیسـت ،در
قصـاص فصـل خصومـت آتش زیر خاکسـتر اسـت اما در
سـازش تمام حواشـی قطع میشـود کـه این نکتـه حائز
اهمیـت باید مـورد توجـه مردم قـرار بگیرد.
رئیـس شـوراهای اختلاف لرسـتان با اشـاره بـه مزایای
ارجـاع پروندههـا به شـورای حـل اختالف گفـت :کاهش
بـار ترافیـک ورودی پروندهها بـه دادگاهها ،رسـیدگی به
پروندههـای مهـم و کاهش اطالـه دادرسـی از پیامدهای
ارجـاع پروندههـا بـه شـوراهای حـل اختلاف لرسـتان
است.
گزارش از نسرین صفربیرانوند

آگهی تغییرات شرکت مرغداری گوشتی مهر هفت هزار و
صد و هفتاد و چهار پل چوبی سلسله شرکت تعاونی به
شماره ثبت  846و شناسه ملی  14003595556به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/01و
تاییدیه شماره  887مورخ  1398/04/11اداره تعاون  ،کار و
رفاه اجتماعی شهرستان سلسله تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اکبر عبدی پور بشماره ملی  4189427179فریبا اسمعیل
پور بشماره ملی  4070685707روح انگیز پشت دار بشماره
ملی  4070172726بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و
احسان عبدی پور بشماره ملی  4073242032بسمت
عضوعلی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب
شدند .لیال عبدی پور بشماره ملی  4072345288بسمت
بازرس اصلی و داریوش ابدالی بشماره ملی 4070682953
بسمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری سلسله ()553188

گوناگون
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لزوم تغییر نگاه مردان و

لرستان میزبان اردوی تمرین مشترک جودو نونهاالن و نوجوانان  8استان کشور
رئیــس هیــات جــودو لرســتان از برگــزاری اردوی تمریــن
مشــترک جــودو نونهــاالن و نوجوانــان  8اســتان کشــور بــه
میزبانــی هیــات جــودو لرســتان خبــرداد.
هــادی کــردی ،اظهــار کــرد :اردوی تمریــن مشــترک جــودو
نونهــاالن و نوجوانان(پســران)  8اســتان کشــور در تاریــخ 3
لغایــت  5مــرداد مــاه بــه میزبانــی هیــات جــودو لرســتان و
هیــات جــودو شهرســتان خــرم آبــاد برگــزار شــد.
وی افــزود :بیــش از  200جــودوکار از تیــم هــای اســتان
هــای کرمانشــاه ،اصفهــان  ،خوزســتان  ،مرکــزی ،بوشــهر،
قزویــن  8تیــم از نونهــاالن و نوجوانــان اســتان لرســتان در

سـامانه «عمـران اجتماعـی» در راسـتای طـرح جهـاد
همبسـتگی ملـی بـا حضـور رئیـس بسـیج مسـتضعفین
رونمایـی شـد.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری تمـدن لـر ،دوشـنبه هفتـم
مـرداد سـامانه عمـران بسـیج کشـور طـی مراسـمی
بـا حضـور سـردار سـلیمانی ،رئیـس سـازمان بسـیج
مسـتضعفین کشـور رونمایـی شـد.
رئیـس بسـیج سـازندگی کشـورا اشـاره بـه اینکـه ایـن
سـامانه در بـازه زمانـی کمی طراحی شـده اسـت ،اضافه
کـرد :این سـامانه بـا اهداف نظـارت دقیقتر بـر گروهای
جهادی و ورود ردههای بسـیج در بسـیج شـوندگی مردم
در طـرح جهاد همبسـتگی ملی اسـت.
وی گفـت :ایـن سـامانه بـازوی اجرایـی بـرای پروژههای

جامعه نسبت به زنان مطلقه؟!

ایــن اردو حضــور داشــتند.
رئیــس هیــات جــودو لرســتان بابیــان اینکه شــعار ایــن اردو
همبســتگی و اتحــاد بیــن خانــواده جــودو مــی باشــد افــزود
 :هــدف از ایــن اردو آمادســازی تیــم نونهــاالن و نوجوانــان
اســتان لرســتان جهــت مســابقات قهرمانــی کشــور در
شــهریور مــاه ســال جــاری و ایجــاد انگیــزه رقابتــی بیــن
جــودوکاران لرســتان وســایر اســتان هــا مــی باشــد.
کــردی بیــان کــرد  :ایــن تمرینــات زیــر نظــر مربــی کــره
ای اســتاد پــک یانــگ چیــل بــا آمــوزش هــای پیشــرفته
برگــزار مــی شــود.

با حضور رئیس بسیج مستضعفین:

از سامانه «عمران اجتماعی» بسیج کشور رونمایی شد

بسـیج و طـرح  ۴۰هـزار پـروژه محرومیت زدایی اسـت.
سـلیمانی ،رئیس سازمان بسـیج مستضعفین کشور نیز با
ابراز خرسـندی از سـامانه عمران اجتماعی بسـیج ،ادامه
داد :ایـن سـامانه زمینهای برای ارتباط خـوب و پویا بین
خیریـن و کسـانیکه مایلند در سـاخت مسـکن یـا لوازم
ضـروری زندگی شـرکت کننـد خواهد بود.
وی بـا ذکـر ایـن مطلب که مـردم با اسـتفاده از فنآوری
روز کمکهـای خـود را بـرای مناطـق تعیین شـده اهدا
کننـد ،گفـت :ایـن سـامانه عالوهبـر حـوزه مسـکن در

حـوزه وسـائل ضـروری زندگی اسـت.
ایـن سـامانه در راسـتای طرح جهـاد همبسـتگی ملی و
بهمنظـور هدفمندسـازی کمکهـای مردمی برای سـیل
دیدگان کشـور به آدرس اینترنتی www.omranejtemaei.
 irراهاندازی شـده است.
سـامانه «عمـران اجتماعی» برای جمـعآوری کمکهای
مردمـی و بـا محوریـت مسـاجد راهاندازی شـده اسـت و
نحـوه کمـک بـه سـاخت مسـکن و تأمیـن کاالهـای
اساسـی مـردم سـیلزده بـه نمایـش درآمـده و در ایـن

سـامانه اینترنتـی هـر خانـه یک گـروه و متولـی جهادی
پیـدا میکنـد و خیـران میتواننـد بـا مراجعـه بـه ایـن
پایـگاه اینترنتـی ،کمکهـای مردمـی خـود را واریز و در
جریـان سـاخت بازسـازی منـازل مـردم سـیلزده قـرار
گیر ند .

ایـن روزهـا نظـام اداری اسـتان لرسـتان بـا چالـش مدیریت
دسـتگاههای اجرایـی بـه صـورت سرپرسـتی دسـت و پنجـه
نـرم میکنـد.
در طـول دورههـای مختلـف شـاهد تصـدی سرپرسـتها
بـوده و هسـتیم و گاهـی پسـتهای حسـاس طـی زمانهای
طوالنـی بـا سرپرسـت اداره میشـوند.
ایـن موضـوع در حالـی اسـت کـهمطابـق نـص صریـح قانون
مدیریـت خدمـات کشـوری مـدت زمـان قانونـی بـرای
سرپرسـتی سـازمانها و ادارات دولتـی يـك دوره سـهماهه
اسـت كه يـك دوره نيز قابـل تمديد خواهد بود و سرپرسـتی
بیـش از شـش مـاه وجاهـت قانونـی نـدارد.
واضـح و مبرهـن اسـت کـه طوالنـی شـدن زمان سرپرسـتی
یـک فـرد در ادارات ،سـازمانها و بعضـاً فرمانـداری
شهرسـتانها نهتنهـا سـبب پیشـرفت در آن حـوزه نمیشـود
بلکـه میتوانـد عواقـب خطرناکـی نیز بـه علت سـوءمدیریت
در پـی داشـته باشـد و قانـون فـوق بـرای جلوگیـری از ایـن
مسـئله تصویـب شـده اسـت.
ممکـن اسـت برخـی سرپرسـتی را دادن فرصـت بـرای
شـکلگیری مدیـری توانمنـد در آینـده بداننـد امـا ایـن
موضـوع در اکثـر مواقـع رد شـده و بـه نوعـی فرصت سـوزی
بـرای سـایر افـراد کـه میتواننـد در این پسـت موفق باشـند؛
شـده اسـت و نیـز در فعالیتهـای جـاری باعـث ایجـاد رکود
خواهد شـد.
اکثـر مـوارد ایـن فرد خـود نیـز در بالتکلیفـی به سـر برده و
برنامـهای بـرای کوتاهمـدت و بلندمـدت ندارد چراکـه منتظر
رئیـس بعدی اسـت و بـرای همین کارش را جـدی نمیگیرد.
نداشـتن انگیزه سرپرسـت امکان برنامهریـزی را از او گرفته و
نبایـد انتظار شـقالقمر داشـت.
روی دیگـر سـکه بخشـنامهای اسـت کـه اخیـرا ً ابالغ شـده و
طـی آن جـز در مـوارد اضطـرار هرگونـه تغییـر فرمانـداران و
ً
عملا وزارت کشـور و سـتاد انتخابـات
اسـتانداران متوقـف و
وارد مرحلـه اجرایـی و عملیاتـی شـده اسـت.
طـی چنین شـرایطی که عملیات بر اسـاس تقویـم انتخاباتی
در اسـتانها و شهرسـتانها بـا محوریـت اسـتانداران و
فرمانـداران شـروع شـده ایـن سـؤال مطـرح اسـت انتخابـات
در شهرسـتانی کـه بیشـتر از شـش مـاه بـا سرپرسـت اداره
میشـود چگونـه برگـزار خواهـد شـد؟!
متأسـفانه هنـوز اقـدام عملـی خاصـی بـرای ایجـاد تغییـر
مدیریـت در حوزههـای اداره شـده بـا سرپرسـت دیـده
نمیشـود و از دیـدگاه مصلحتاندیشـی ،رکـود موجـود هرگز
بـه نفـع اسـتان نخواهـد بـود.
شـکی نیسـت رونـدی که لرسـتان بـرای اداره امـور در پیش
گرفتـه نیـاز بـه تغییرات اصولـی دارد و انتظار مـیرود هر چه
سـریعتر تدبیـری بـرای تعییـن تکلیـف سرپرسـتان منقضی
شـده اندیشـیده شود.
سمیرا عزیزی /یافته

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت لرستان خبر داد:

احیا مجدد دو واحد مهم تولیدی لرستان

رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت لرسـتان از احیـا
مجـدد دو واحـد مهـم تولیدی این اسـتان پس از چند سـال
بـا حضور اسـتاندار لرسـتان خبـر داد.
محمدرضـا صفیخانـی امـروز در حاشـیه آیین احیـا دو واحد
تولیـدی مهـم خرمآبـاد کـه بـا حضـور اسـتاندار لرسـتان و
جمعـی از مدیـران و صنعتگـران برگزار شـد بیان کـرد :امروز
پـس از چندیـن سـال تعطیلـی دو واحد تولیدی الـکل فجر و
فـوالد مقامـی خرمآبـاد بـا تالشهـای صـورت گرفته توسـط

مدیریـت ارشـد و دسـتگاههای اجرایـی اسـتان بـا حضـور
اسـتاندار لرسـتان و سـایر دسـتگاهها و صنعتگـران احیـا و
فعالیـت مجـدد خـود را آغـاز کردند.
وی ادامـه داد :کارخانـه الکلسـازی فجـر خرمآبـاد با ظرفیت
سـاالنه  3میلیـون لیتـر ،اشـتغالزایی مسـتقیم  50نفـر و
غیرمسـتقیم  200نفـر بـا سـرمایه کلـی  200میلیـارد ریـال
پـس از  7سـال تعطیلـی فعالیـت خـود را آغـاز کرده اسـت.
رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت لرسـتان عنـوان
کـرد :همچنیـن شـرکت فـوالد مقامـی خـرم آباد بـا ظرفیت
سـاالنه  400تـا  500هـزار تـن ورق فـوالدی در سـال پـس
از تغییـر خـط از میلگـرد بـه ورق پـس از  10سـال فعالیـت
دوبـاره خـود را آغـاز کرده اسـت.
صفیخانـی در ادامـه بـا اشـاره به اینکه در سـال رونـق تولید
احیـا و افزایـش ظرفیت شـاهد احیـا  47واحد تولیـدی راکد
و افزایـش ظرفیـت  68واحـد هسـتیم ،افـزود :ایـن واحدهـا
عمدتـا جـز واحدهای مهم اسـتان هسـتند ،مطمنـا این مهم
تـدوام خواهـد یافت.
وی گفـت :امیدواریـم بـا حمایـت ،مشـارکت و همفکـری
تمامـی مسـووالن و بانکهـای اسـتان شـاهد تحقـق ایـن
هـدف و رونـق بیـش از پیـش تولیـد در ایـن اسـتان باشـیم.

هفته نامه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
مدیر مسوول و صاحب امتیاز :فاطمه کردعلیوند
نشانی :لرستان  ،خرم آباد  ،شهرک بهرامی  -کوچه الله  - 27دفتر نشریه دیار مفرغ
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موالنا
جــنگ هـای خلق ،بهر خوبی است
بــرگ بی بــرگی ،نشان طوبی است
خشم هــای خلـق ،بهـر آشتی است
دام راحــت دایمــ ًا بـی راحتی است
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عملکرد درخشان ستاد هماهنگی بازسازی لرستان

روندمطلوب پرداخت تسهیالت به سیلزدگان

رئیــس هماهنگــی بازســازی اســتان لرســتان گفــت
 45 :هــزار واحــد مســکونی ســیلزده در اســتان
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه انــد کــه از ایــن
تعــداد 32هــزار واحــد بــه بانکهــای عامــل معرفــی
شــد هاند.
خواجــه ای رئیــس هماهنگــی بازســازی اســتان
لرســتان در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری تمــدن لــر
گفــت :ســتاد هماهنگــی بازســازی لرســتان در
مجمــوع بــا  6ســتاد معیــن بــا احتســاب اســتان

لرســتان در شــهرهای لرســتان مشــغول خدمــات
رســانی بــه مناطــق ســیل زده اســتان لرســتان مــی
باشــند.
وی گفــت :ســتاد اســتان قزویــن در شهرســتان
دلفــان  ،ســتاد اســتان اصفهــان در شهرســتان
پلدختــر  ،ســتاد اســتان اردبیــل در شهرســتان
معمــوالن و ســتاد اســتان مرکــزی در شهرســتان
دوره چگنــی و ســتاد اســتان کردســتان در ازنــا و
الیگــودرز مشــغول فعالیــت مــی باشــند.
وی درادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه  45هــزار واحــد
در اســتان مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه انــد افــزود:
از ایــن تعــداد  13هــزار واحــد احداثــی و  19هــزار
و 280واحــد تعمیــری شناســایی شــده انــد.
وی اظهــار داشــت :از ایــن تعــداد ابــاغ اعتبــاری
کــه در نظــر گرفتــه شــده از  13هــزار واحــد در
مرحلــه اول  7هــزار و  800واحــد احداثــی و 14
هــزار واحــد تعمیــری انجــام شــده اســت.
رئیــس ســتاد هماهنگــی بازســازی بنیــاد مســکن
در لرســتان در خصــوص آمــار ســاخت واحدهــای
احداثــی در ســطح اســتان عنــوان داشــت 6 :هــزارو

 300واحــد از  7هــزار و  800واحــد کار شــروع
شــده اســت کــه ســه هــزار و  100واحــد اجــرای
آرماتــور بنــدی و بتــن و فونداســیون انجــام شــده
اســت.
وی درادامــه عنــوان کــرد :همچنیــن تــا بــه امــروز
هــزار و  279واحــد اســکلت بنــدی و  550واحــد
اجــرای دیــوار چینــی انجــام شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول یــاد آورد شــد :در ایــن مــدت
زمــان محــدود  14هــزارو  900واحــد شــروع
عملیــات تعمیــر و  11هــزار و  800واحــد پایــان
تعمیــر داشــته ایــم.
وی بــا اشــاره اینکــه بــه ازای هــر واحــد مســکونی
احداثــی  8تــن ســیمان بصــورت رایــگان توزیــع
شــده اســت گفــت :تــا کنــون  12هــزار و  500تــن
ســیمان در مناطــق ســیل زده اســتان توزیــع شــده
اســت.
وی ادامــه داد :آهــن آالت و اســکلت در منطقــه
دپــو شــده اســت و هزینــه آوربــرداری  ،نظــارت،
طراحــی رایــگان اســت .
خواجــهای بــا ایــن عنــوان کــه تاکنــون

۳2هزارواحدمســکونی ســیلزده بــه بانکهــای
عامــل معرفــی شــدهاند افــزود :تاکنــون بیــش
از ۲6هزارواحدمســکونی بابانکهــای عامــل
عقدقراردادنمــوده انــد کــه از ایــن تعــداد 550
میلیــارد تومــان پــول پرداخــت شــده اســت.
خواجــه ای رئیــس هماهنگــی بازســازی اســتان
لرســتان در ادامــه اضافــه کــرد :تاکنــون  78میلیارد
تومــان تســهیالت بــا عــوض پرداخــت شــده اســت.
وی درادامــه خواســتار مشــارکت مــردم بــا ســتاد
بازســازی اســتان لرســتان شــد و تاکیــد کــرد :اداره
امــور آب بایــد بــرای تســریع در مناطــق ســیل زده
پــای کار بیاینــد .
رئیــس ســتاد هماهنگــی بازســازی بنیــاد مســکن
در لرســتان بــا قدردانــی از زحمــات بانکهــای
عامــل در پرداخــت بــه موقــع تســهیالت بازســازی
بــه مــردم ســیل زده لرســتان ،ابــزار امیــدواری کــرد
کــه بــا تــداوم همدلــی و همــکاری بــا بانکهــای
عامــل و شــتاب بخشــیدن بــه رونــد ســاخت و ســاز،
واحدهــای احداثــی را هرچــه ســریعتر بــه مــردم
ســیل زده اســتان لرســتان تحویــل دهیــم.

