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تاکید رزم: 
برخورد جدی با اراذل و اوباش 

در لرستان
محمد رزم، ضمن اعالم حمایت ازکارخانجات 
وسرمایه گذاری افزود: حمایت ازکارخانجات 
و سرمایه گذاری وتولید در دستور کاردستگاه 
قضایی لرستان قرارداردومابامتعرضین به واحد 
های تولیدی وصنعتی به شدت برخورد خواهیم 

کرد.

نماینده ولی فقیه دراستان :
انتقاد از استخدام های بر اساس 

نسبت فامیلی درلرستان
شنیده  اخباری  ازدستگاه ها  گاهی  متأسفانه 
و  است  کننده  ناراحت  بسیار  که  می شود 
انجام  فامیلی  نسبت  اساس  بر  استخدام ها 
باید فرصت  بلکه  نیست  پذیرفته  می شود، 
شغلی برابر باشد و برای استخدام ها فراخوان 

عمومی زده شود.

سخن هفته

مدتی قبل هم درهمین رابطه، درشماره 895    
اما  نوشتیم،  ماه  دراردیبهشت  بامدادلرستان، 
بر  باید  ناچار  نمی شود،  دیده  چون حرکتی 
روی نکات گفته شده واشکاالت موجود تاکید 
کرد وپافشاری نمود و حاالبعد ازگذشت 7 ماه 
ازآن تاریخ و 11 شماره ازآن شماره ی نشریه 
بازمی گوییم که  بارویدادهای  مختلفی هرروزه 
بسیاری  که  شویم  می  مواجه  شهر  درسطح 
ازآنها بصورت همیشگی وروتین هستند، مثل 
زباله ها یا الیه روبی رودخانه که برای انجام 
آنها ویا جبران آسیب های احتمالی که درارتباط 
با آنها رخ می دهد ویا جلوگیری از اتفاقات 
وپیشگیری از این موارد،  هزینه های زیادی 
هرساله و هر روزه به بودجه جاری وعمرانی 
شهرداری ها تحمیل می شود که  بسیاری ازاین 
آزمایش  نتیجه و ره آورد مدیریت  هزینه ها 

وخطای شهرداری های غیرتخصصی است.
شاید وقت آن رسیده که تمامی پرسنل شهرداری 
ها درامورمرتبط با شغل خود  متخصص شوند 
و از انواع رانت ها وروابط عبورکنیم تا در سیل 
ها و زلزله ها واکنون بیماری ها دچار ترس 
تمام وجود  با  نباشیم وهمه جامعه  واسترس 
کمبودها وامکانات تاب آوری شهر را درمقابل 

این موضوعات حس کنند.
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سرپرست ورزش وجوانان 
لرستان مطرح کرد:

لزوم نخبه گزینی ونخبه 
پروری دردوبخش 

ورزش وجوان 

 اعتماد به بخش خصوصی 
برای عبور ازشرایط 

اقتصادی سخت

اقتصادی: 
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طایفه مداری
و چالش های آن 

یاد داشت روز:

ورزش : 

شهرها ومدیریت
 به روش پنجاه سال قبل

 تالش برای الیروبی خرم رود
قبل از بارندگی 
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 آگهي مزایده فروش ملک 

پالک عنوان ملک 
ثبتی

مساحت 
عرصه 

متر مربع

مساحت 
اعیان 

متر مربع

آدرس

ملک 1
شهرستان ازنا

 15252
فرعی از
30 اصلی

شهرستان ازنا  461359
بلوار ولیعصر
روبروی سپاه

ملک 2
شهرستان 

پلدختر

 44
فرعی 
از116 
اصلی 

شهرستان پلدختر  813/5440
خیابان هفت تیر 

بعد از میدان شهدا

خرم آباد: خیابان سوم اسفند، روبروی شهرداری 
مرکزی کوچه شهید احمدی مقدم

فرزند هنر زنده کند نام پدر

درنظر است امالک مندرج در جدول زیر از طریق مزایده واگذار گردد  
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعالت بیشتر  حد اکثر تا روزدوشنبه 

مورخ 8/12/ 99 با شماره تلفن 09901513640  تماس حاصل نمایند

شهروند محترم لرستانی
کرونا شوخی نداردو خطرجدی تر از آنست که فکر می کنیم

زدن ماسک ورعایت شیوه نامه های بهداشتی یک وظیفه شهروندی 
ویک تعهد اجتماعی است

به فکرسالمتی خانواده وجامعه باشیم 

ف
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bamdade_lorestan@yahoo.com
2

 سال بیست و چهارم / شماره915/  پنج شنبه  1 آبان ماه 1399
لرستان درهفته ای که گذشت

گوناگون از ادارات استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان خبرداد:
پرداخت۱۶۰ میلیارد تومان تسهیالت خسارت کرونا

اطالع رسانی بامدادلرستان
ورفاه  کار  تعاون،  مدیرکل   
 ۱۶۰ گفت:  لرستان  اجتماعی 
میلیارد تومان تسهیالت خسارت 
ناشی از کرونا به ۱۸ هزار و ۴۹۹ 
فقره پرونده با اشتغال ۲۰ هزار 

و ۸۷۶ نفر پرداخت شده است.
به نقل از روابط عمومی اداره کل 
تعاون کارورفاه اجتماعی لرستان 
مشترک  درجلسه  آشتاب  علی 
دولت  گوی  و  گفت  شورای 
وکارگروه  خصوصی  بخش  و 
اشتغال و سرمایه گذاری دراتاق 
کرد:  بیان  آباد  خرم  بازرگانی 
روستاییان  اشتغال  به  توجه 
این  های  برنامه  دراولویت 
امید  و  تدبیر  دولت  در  دستگاه 
با ۲ هدف جذب  و  است  بوده 
و  اعتبارات  ازاین  استان  سهم 
جذب درست در استان پیگیری 

شده است .
اشتغال  اینکه  بیان  با  وی 
سکونت  حفظ  باعث  روستایی 
افزود:  شود  می  واشتغالزایی 
اجرای  با  معکوس  مهاجرت 
طرح های اشتغالزایی درلرستان 
مشاهده می شود ونظارت بر این 
موضوع دراستان درحال پیگیری 

است.
وی ادامه داد: ۲۵۰ میلیارد تومان 
به مرحله عقد قرارداد وپرداخت 
رسیده است وبالغ بر یک هزار 

و ۲۷۵ طرح در این راستا درحال 
می شودکه  وتالش  است  اجرا 
ها  طرح  این  برداری  بابهره 
زمینه  اشتغالزایی پنج هزار نفر 

ایجاد شود.
آشتاب عنوان کرد: اختیار رسته 
و نوع پذیرش طرح به کارگروه 
تا  شود  واگذار  استان  اشتغال 

متناسب با ظرفیت ها کار شود.
اقتصادی  های  بنگاه  به  وی 
استان  در  کرونا  از  دیده  آسیب 
و  هزار   ۲۹ کردوگفت:  اشاره 
۱۹۴ پرونده برای حفظ اشتغال 
با ظرفیت ۳۶ هزار و ۱۷۰ نفر 
معادل  اعتباری  با  اشتغالزایی 
۲۹۰ میلیارد تومان به بانک ها 
معرفی شده است که ازاین تعداد 
۱۸ هزار و ۴۹۹ فقره با اشتغال 
اعتبار  با  نفر   ۸۷۶ و  هزار   ۲۰
۱۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده 

است.
ورفاه  کار  تعاون،  مدیرکل 
اجتماعی لرستان گفت: پرونده 
درسیستم  متشکله  های 
هستند  فرصت  نیازمند  بانکی 
که  شده  باعث  ها  ومحدودیت 
سرعت  با  تسهیالت  پرداخت 
کمتری انجام شود و مدت زمان 
ماه  آذر  پایان  تا  باید  پرداخت 

تمدید شود.
کلنگ  های  طرح  افزود:  وی 
زنی شده مورد توجه قرارگیرند و 

درتعیین تکلیف آنها تسهیل شود 
از سال  فارسیت دورود  واحد  و 
۹۴ تاکنون تعطیل است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
ازمحل  اظهارداشت:  آشتاب 
اعتبارات سیل۱۵۰ میلیارد ریال 
شد  درنظرگرفته  استان  برای 
ریال  میلیارد   ۶۸ تاکنون  که 
تخصیص یافته است که تقاضا 
اعتبار  این  مابقی  شود  می 

تخصیص یابد.
داد:درشهرستان  ادامه  وی 
های دلفان، رومشکان وچگنی 
تعاون  توسعه  بانک  شعبات 
نداریم و برای حمایت از کسب 
وکارهای کوچک نیازمند شعبه 

هستیم.
وی افزود: ۲۵ هزار بافنده صنایع 
دستی در لرستان فعال هستند 
بیمه  نفر  هزار  پنج  حدود  که 
ساختمانی  کارگران  و  هستند 
استان نیز باید مورد توجه قرار 

گیرند.

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان:
 تالش برای الیروبی خرم رود قبل از بارندگی

اطالع رسانی بامدادلرستان
مدیرکل بازرسی استان لرستان 
رودخانه  الیروبی  ازعملیات 
خرم آباد  درشهرستان  خرم رود  
آب  شرکت  فرمایی  کار  به 

منطقه ای بازدید کرد.
آب  عمومی  روابط  از  نقل  به 
دربازدیدی  لرستان،  منطقه ای 
که سعیدرازانی مدیرکل بازرسی 
داریوش  همراه  به  استان 
آب  مدیرعامل  حسن نژاد 
منطقه ای ومدیران این شرکت 
رودخانه  الیروبی  عملیات  از 
خرم رود داشت، گفت: درسیالب 
عمران  حاج  پل  قبل  سال 
این  مردم  برای  را  مشکالتی 
منطقه به وجود آورد، امیدواریم 
شرکت  روزی  شبانه  تالش  با 
آب منطقه ای الیروبی رودخانه 
به  ها  بارندگی   آغاز  از  قبل  تا 

اتمام برسد.
ادامه  لرستان  بازرسی  مدیرکل 
پیش  به مشکالت  باتوجه  داد: 
آمده درسیالب گذشته، ضرورت 
الیروبی رودخانه و ترمیم دیواره 
های ساحلی، الزم است پیگیری 
های متعددی در این راستا انجام 

گیرد.
مدیرعامل  بازدید،  این  درادامه 
آب منطقه ای درمورد مشخصات 
فنی این پروژه بیان کرد: اجرای 
رودخانه  الیروبی  عملیات 
کیلومتر   ۹ طول  با  خرم رود 
و  خرم آباد  شهرستان  درمرکز 
حجم برداشت رسوب بارگذاری 
هزار   ۱۰۹ رودخانه    در  شده 

مترمکعب است.
داد:  ادامه  نژاد  حسن  داریوش 
نقاط  برخی  تعمیروترمیم  برای 
 ۷۰ رودخانه  ساحلی  دیواره 

است  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد 
وباوجود کمبود اعتبار، الیروبی 
رودخانه آغاز وهزینه های آن از 
طریق تهاتر با کارگاه های شن 

و ماسه تامین می شود. 
مدیرعامل آب منطقه ای لرستان 
با بیان این مطلب که ۶ اکیپ، 
عملیات الیروبی رودخانه را اجرا 
که  امیدواریم   : گفت  می کنند، 
پروژه الیروبی رودخانه خرم رود 
با یاری خدا تا دو هفته آینده به 

اتمام برسد.

یادداشت روز

طایفه مداری
و چالش های 

آن 
نیلوفر میرباقری

شهرها ومدیریت به روش مدیریتی پنجاه سال قبل 
ادامه از صفحه1

وقتی شهرداری نمی تواند وظیفه ذاتی خود 
انجام  بخوبی  را  ها  زباله  آوری  مانند جمع 
شد،  خالی  ازرفتگر  ها  کوچه  دهد)ابتدا 
وجوی  کوچک  های  خیابان  بعد  درمرحله 
های  سطل  کردن  خالی  به  تنها  واکنون  ها 
زباله محالت بسنده می شود( یا جمع آوری 
آبهای سطحی)که سال هاست مسیر ماسورتا 
شقایق با کوچکترین بارش بسته می شود (، 
وقتی تمام همت شهردارها ازلحظه شهردار 
شدن خنثی کردن حرف ها و حدیث های 
اطرافیان می شود وشب وروزش به تالش 
برای مقابله با اعتصاب کارگران حقوق نگرفته 
شهرداری  ازنقش  صحبت  گذرد،  می  و.... 
پراکندگی  درسطح  هایی  ویروس  درمهار 
به  اما،  رسد.  می  نظر  به  عجیب  جهانی 
هرحال آرمانگرایی از وظایف انسان هاست و 

صحبت در مورد آن وظیفه رسانه ها. 
کلید شهرها در تمام دنیا در دست شهردار 
شهراست،  کاره  شهردارهمه  چون  است، 
چون شهرداربا دراختیار داشتن کرسی ثابت 
بحث  در  اساسی  نقش  وپروش  درآموزش 
ایاب و ذهاب و ایمنی  دانش آموزان دارد، 
نظر  صاحب  و  ثابت  عضو  ها  شهرداری 

که  شهرهستند  پلیس  در  اختیاراتی  ودارای 
امتیاز  ازاین  توانند  می  مشخص  موارد  در 
اصلی  عضو  ها  شهرداری  کنند.  استفاده 
عمومی  فرهنگ  شورای  )مانند  شوراهایی 
هایی  سازمان  با  رابطه  در  هستندکه  و.....( 
شهرسازی،  و  راه  پزشکی،  نظیرعلوم 
امورمالیاتی، دانشگاه ها ارائه راهکارمی دهند، 
اینکه شهری بتواند درکمترین زمان ممکن با 
تمام توان درمقابل تهدید سیلی که تنها دوازده 
ساعت تا آمدنش فرصت باقی است )سیل 
بورکراسی  برای  وفرصتی   )  98 فروردین 
های رایج و تصمیم گیریهای عمدتا سیاسی 
بیاورد،   تاب  خوب  شهرنیست،  شورای  در 
بایستی شهردار آنقدر قدرت و اختیار داشته 
باشد تا بتواند در کمترین زمان ممکن بهترین 
تصمیم  را به مرحله عمل برساند نه اینکه در 

استرس بعد ازانجام عمل قرار داشته باشد.
یک مثال ساده اما، عمیق که درهمان شماره ی 
نشریه هم گفتیم تعداد زیاد عابر بانک هایی 
شیوع  اوایل  شدن  ضدعفونی  در  که  است 
کرونا آسیب کلی دیده  وهزینه بسیار زیادی 
این  تمامی  داشت.  همراه  به  ها  بانک  برای 
هزینه ها وهزینه هایی ازاین دست درنتیجه 
عدم تخصص وتعهد کارکنان وعدم توجیه          

بحران  دروقت  شهروندان  وسریع  موقع  به 
بوجود می آید وازجیب ملت می رود و از 
نیروهای  اینکه  شود.  می  هزینه  المال  بیت 
ازآسیب  پیشگیری  درخصوص  شهرداری 
های اجتماعی چقدر تخصص دارند ونتیجه 
چقدر  درآمارخودشان،  نه  درعمل  کارشان 
از  عضوی  که  قدیم  رفتگران  اینکه  است، 
محالت به حساب می آمدند و محله را مثل 
خانه خود می دانستند به جای تکامل بیشتر با 
عده ای جایگزین شده اند که به زور سرکارگران 
از ماشین ها پیاده می شوند و جارو و بیل از 
خیابانها و جوی ها به کل برچیده شده است و 
به جایش سطلهای بی قواره و از جا دررفته ای 
باقی مانده اند که تا چند متر اطرافشان همیشه پر 
اززباله است وشیرابه درهمه جایش روان و...... 
با روش مدیریتی پنجاه سال قبل،  در دنیای 
امروزی که  سرعت انتشار ویروسش همپای 
اینترنت پیش می رود نمی توان مدیریت کرد. 
دنیای امروز نیازمند تخصص درهرکاری است 
و اگرمی خواهیم شهری قوی و مستحکم در 
مقابل عوامل مخرب طبیعی وغیرطبیعی داشته 
و  متخصص  و  باشیم  روز  به  بایستی  باشیم 
کلید شهر با تمامی ارکان وامکاناتش در دست 

شهردارمتخصص متعهد باشد.

اطالع رسانی بامدادلرستان
فوق العاده  بروضعیت  باتاکید  استاندارلرستان 
کروناگفت:شرکت  بیماری  لحاظ  به  استان 
بر خی افرادباتوجه به شرایط حساس این روزها، 

درمراسم عروسی وختم کاری پسندیده نیست..
به نقل ازروابط عمومی وامور بین الملل استانداری 
لرستان، دکتر خادمی درخصوص وضعیت فوق 
العاده استان ازنظر بیماری کرونا گفت: با توجه 
به اینکه در روزهای اخیر شیوع کرونا در استان 
شدت باالیی پیدا کرده است ازاین ایام می توان 
به عنوان بدترین روزهای مقابله باکرونا یاد کرد.

وی با اشاره به آمارزیاد بیماران بستری شده در 
بیمارستان ها گفت: تعداد بیماران بستری شده 
به  حد بی سابقه ای رسیده  و آمار افرادی که در 
آی سی یو بستری هستند ۱۲۶ نفر وتقریباً ظرفیت 

تخت های عادی نیز پرشده است.
میر  و  مرگ  آمار  متاسفانه  افزود:  دکترخادمی 
ناشی از کرونا در هفته اخیر روزانه بیش از ۳ یا 

۴ برابر هفته های قبل، افزایش یافته است.

 استاندار لرستان با تاکید بروضعیت فوق العاده 
امکانات  کمبود  و  کرونا  بیماری  نظر  از  استان 
ازماسک  کرد:  توصیه  مردم  عموم  به  درمانی 
بیرون  خانه  از  بدون ضرورت   کرده،  استفاده 
نروند، از اجتماعات دوری کرده و به هیچ عنوان 

در مراسم عروسی و ختم شرکت نکنند.
نظر  از  استان  وخیم  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
بیماری کرونا گفت: شرکت برخی از مردم در 
این ایام در مراسم عروسی وختم کار پسندیده 
ای نیست زیرا با توجه به قدرت گسترده انتشار 
ویروس، این موضوع به قیمت جان انسانهاست 
روزهای  دراین  که  داریم  انتظار  اقشار  وازهمه 
سخت با تعامل و رعایت پروتکل های بهداشتی 
کمک  همنوعان خود  وسالمت  جان  به حفظ 

کنند.

نماینده ولی فقیه دراستان :

انتقاد از استخدام های بر اساس نسبت فامیلی درلرستان

از  انتقاد  با  لرستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
استخدام های بر اساس نسبت فامیلی در این 
و  عدل  رعایت  عدم  تبعیض،  گفت:  استان، 

انصاف در این رابطه مردم را آزار می دهد.
االسالم  حجت  مهر،  ازخبرگزاری  نقل  به 
سیداحمدرضا شاهرخی روزیکشنبه در دیدار 
جمعیت  ازکارکنان  جمعی  و  مدیرعامل  با 
جمعیت  اینکه  بیان  با  لرستان  احمر  هالل 
هالل احمر یک جمعیت خیریه، مردمی وعام 
هالل  جمعیت  داشت:  اظهار  است،  المنفعه 
احمر در آسیب ها وحوادث به سرعت برای 
کمک رسانی به مردم حضور پیدا می کندکه 

دینی  وظیفه  یک  سازمانی  جنبه  رغم  علی 
است و به معنای دیگر همه مردم عضو هالل 

احمرهستند.
به  دررسیدگی  هرکسی  افزود:  وی، 
امورمسلمانان کوتاهی کند مسلمان کامل نیست 
درهمین راستا هم، مسلمانی که شهادتین را 

گفت یک عضو ازهالل احمر است.
نماینده ولی فقیه درلرستان، عنوان کرد: هالل 
احمر نیازمند افراد دانا و توانمند در امدادهای 
هالل  خوشبختانه  که  است  تخصصی 
احمرلرستان بر اساس گزارش ارائه شده در 
این راستا تاکنون اقدامات بسیار خوبی انجام 

داده است.
برخی  کرد:  بیان  االسالم شاهرخی،   حجت 
انجام  خوبی  به  را  کارشان  اگر  دستگاه  ها 
به  کارشان  وکیفیت  کمیت  عدم  آثار  ندهند 
احمر  هالل  ولی  نمی شود  نمایان  سرعت 
سازمانی است که اگرهنگام حوادث به موقع 
وارد عمل نشود کمیت و کیفیت کارشان به 

سرعت آشکار می شود.
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به فعالیت 
نیروهای داوطلب جمعیت هالل احمر، عنوان 
هالل  داوطلب  نیروهای  از  بردن  بهره  کرد: 

احمر در حوادث ناگهانی بسیار اهمیت دارد 
و همچنین باید با به کارگیری جوانان مؤمن، 
پای کار،معنویت گراواخالق مدارآمادگی الزم 

رابرای مقابله با کرونا داشته باشد.
شغلی  فرصت  با  برمقابله  تاکید  وی، ضمن 
نابرابر، افزود: آنچه امروز مردم را آزار می دهد، 
می بینند که با تبعیض وعدم رعایت عدل و 
انصاف افرادی در دستگاه های دولت جذب 
می شوند، در همین راستا کسی که می خواهد 

مدیرباشد باید توصیه ناپذیر باشد.
کرد:  عنوان  لرستان،  در  فقیه  ولی  نماینده 
مسئوالن استان اگر می خواهند مدال امین اهلل 
را برگردنشان آویزان شود باید قانون، عدل و 
انصاف را در استخدام ها و سایر اموررعایت 

کنند.
اینکه آنچه  بیان  با  حجت االسالم شاهرخی 
مردم را آزارمی دهد عدم توجه به فرصت های 
متأسفانه گاهی  بیان کرد:  برابر است،  شغلی 
ازدستگاه ها اخباری شنیده می شود که بسیار 
ناراحت کننده است و استخدام ها بر اساس 
نسبت فامیلی انجام می شود، پذیرفته نیست 
برای  و  باشد  برابر  باید فرصت شغلی  بلکه 

استخدام ها فراخوان عمومی زده شود.

وجود  زمینه  دراین  که  وتعصباتی  گرایی  طایفه 
دارد ازجمله اموری است که مانع توسعه یافتگی 
ومشکالت  شده  ما  واستان  کشور  درسطح 
آورده  وجود  به  ها  استان  درسطح  را  فراوانی 

است.
باید دیدچه مسائل ودالیلی وجود دارد که باعث 
شده همچنان دربرخی استان ها، مِن جمله استان 
ما هنوزتعصبات طایفه ای درباالترین سطح خود 

وجود داشته باشد.
بحث  کرد،  اشاره  آن  به  توان  می  که  ازمسائلی 
خود  به  نزدیک  واطرافیان  فرد  بینی  خودبزرگ 
که  ای  گونه  به  نامند،  می  طایفه  آنرا  که  است 
برخی متعصبان طایفه خود را مانند دیواری برای 
جدایی وبرتری خود ازدیگر طایفه ها می دانند.

به  طایفه  فرد  ازبزرگترین  تفکر  این  متاسفانه 
جوان ها نیزمی رسد، همانطورکه نسل به نسل 

درذهن بزرگان جای گرفته است.
همین تفکر»به قول امروزی ها قائل شدن به ژن 
برتر برای خود« باعث گرفتن تصمیماتی مبتنی 
می  چالش  به  را  وعقل  شود  می  احساس  بر 
کشدکه ما، به خصوص  درنزدیکی هرانتخاباتی 
با این مسئله روبرو هستیم که به جای انتخاب 
فرد شایسته والیق برای نمایندگی وسردمداری 
را  طایفه  اسم  تا  میشود  انتخاب  فردی  مردم، 
نقطه  به  باالتر  درسطح  و  طوایف  دیگر  دربین 
به حقوق مردم  برساند و چه بسا  ای درخشان 
ترین حد خود  درنازل  پوسیده  تفکرات  این  با 

رسیدگی می شود.
دراین  توان  رامی  مسئله  این  ریشه  البته 
شود،  می  انتخاب  فردی  وقتی  کرد  امرجستجو 
افراد نزدیک وطایفه خودرا به ِگرد خویش جمع 
می کندوباعث می شودافراد طایفه دیگر چشم به 
انتخابات بعدی داشته باشند تا بتوانند به جایگاه 

دلخواه خود برسند.
انتقام گیری  دارد  هایی که وجود  ازدیگربحران 
به دست افراد طایفه می باشد و برای سربلندی 
در بین دیگران انتقام گیری بدون توجه به قانون 
های  دادگاه  به  اگر  ومتاسفانه  گیرد  می  انجام 
می  را  افراد  از  بسیاری  شود  مراجعه  ما  استان 
مسئله  باهمین  دررابطه  که  کرد  مشاهده  توان 
زندان  در  قاضی  رای  انتظار  به  گیری  انتقام 

بسرمی برند .
و  دارد  وجود  زمینه  دراین  که  دیگری  ومسئله 
شاید برای خیلی ها ناباورانه باشد این است که 
انجام شده توسط یک  جرم و خطا وحتی قتل 
فرد دامن کل طایفه رامی گیرد وتمام افراد بدون 

دخالت اولیه درگیرمی شوند.
مدرنیته  سمت  به  هرروز  که  دیددرجهانی  باید 
ویکپارچگی پیش می رود وروزبه روزبه دهکده 
دلیل  مسائلی  بسا  چه  شود،  نزدیکترمی  جهانی 
این  ریشه  به  باید  شودکه  می  گرایی  برطایفه 
مسائل رسیدگی وهمچنین ازاشاعه تفکرات غلط 
جلوگیری شود ومنافع جمعی نباید بخاطرچشم 
منافع فردی ومحدود گردد  فدای  وهم چشمی 

وکافی است هر فرد ازخود حقیقی شروع کند

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان:
تعریض محورخرم آبادـ  سپیددشت در حال انجام است

 اطالع رسانی بامدادلرستان
درباره  خالقی  رضا  مهندس 
سپید  ـ  محورخرم آباد  تعریض 
مسیر  این  داشت:  بیان   ، دشت 
 ۶ که  کیلومتربوده   ۱۸ طول  به 
کیلومتر آن قبال تعریض شده و 

۱۲کیلومتر آن در حال اجراست.
اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به 
کل راه و شهرسازی لرستان، وی 
افزود: در حال حاضر ۵ کیلومتر از 
این مسیر را آماده آسفالت داریم 

که ۲/۵ کیلومتر آن آسفالت شده 
 ۱۰ ظرف  مابقی  و۲/۵کیلومتر 

روزآینده به پایان می رسد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان 
بیان کرد: از مجموع ۱۸ کیلومتر 
این مسیر تا پایان ماه با احتساب ۶ 
کیلومتر قبلی،  ۱۰ کیلومترتعریض 
از  کیلومتر   ۸ و  می شود  انجام 
مسیرباقی می ماند که نیمه کاره 

است.
 ۱/۳ تاکنون  داشت:  اظهار  وی 

میلیارد تومان هزینه زیر سازی، 
خاکبرداری و پل سازی این پروژه 

شده است.

مدیرکل آموزش وپرورش در باره سازمان دانش آموزی:
یک ملجا پرورش برای دانش آموزان 

اطالع رسانی بامدادلرستان
دانش  شورای  منتخب  اعضای 
مجلس  به  که  لرستان  آموزی 
ارائه  ضمن  اند  یافته  راه  دهم 
حکم  وپیشنهادات،  نظرات 
را  مدیرکل  آموزی  مشاوردانش 

دریافت کردند.
درجلسه اعطای احکام منتخبین 
علیرضا نخعی با اشاره به روحیه 
نگری  مثبت  خیرخواهی،  ی 
نوجوانان  در  اندیشی  ومثبت 
گفت:اساس سند تحول بنیادین، 
تعالی، رشدوتکامل دانش آموز در 

ساحت های مختلف است.
مدیرکل آموزش وپرورش با بیان 
اینکه »سازمان دانش آموزی به 
سند  تحقق  کانون  یک  عنوان 
کند«  می  عمل  بنیادین  تحول 
می  مجموعه  کرد:این  تصریح 
ویک  فرصت طالیی  تواند یک 

واقعی  معنای  به  پرورش  ملجا 
برای دانش آموزان باشد.

دانش  افزود:سازمان  نخعی 
کند  فراهم  بستری  باید  آموزی 
برای حضور منسجم وحداکثری 
های  درتشکل  آموزان  دانش 
مختلف دانش آموزی و همچنین 
با  باید  آموزی  دانش  مشاوران 
های  دغدغه  از  آگاهی  و  دقت 
دانش آموزان و ابهامات سیستم ، 
عالوه بر طرح مسئله ، با مشارکت 
در اتخاذ تصمیم به هنگام و حل 
مشکالت ، آموزش و پرورش را 

یاری نمایند.
مدیرکل آموزش وپرورش لرستان 
های  ظرفیت  از  گیری  بهره  بر 
قانونی جهت تقویت، فعال سازی 
و مشارکت دانش آموزان با رعایت 
در  بهداشتی  های  دستورالعمل 
راستای شکل دهی، احیا وجهت 

دهی سازمان بالقوه دانش آموزی 
آموز  دانش  کردوگفت:با  تاکید 
توان  می  گری  وتسهیل  باوری 
در رسیدن این سازمان به بالندگی 
و در نهایت تداوم جریان تعلیم و 

تربیت گام برداشت .
الزم به ذکر است اعضای منتخب 
شورای دانش آموزی لرستان که 
به مجلس دهم راه یافته اند ضمن 
حکم  وپیشنهادات،  نظرات  ارائه 
را  مدیرکل  آموزی  مشاوردانش 

دریافت کردند.

اطالع رسانی بامدادلرستان
مسئول ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی 
لرستان، گفت: متأسفانه تاکنون ۷۲9 نفر به علت 
ابتالء به بیماری کرونا در استان جان خود را از 

دست داده اند.
به نقل از مهرمریم کوشکی با اشاره به آخرین 
وضعیت شیوع بیماری کرونا در لرستان، اظهار 
آزمایشگاه  به  ارسالی  نمونه های  تعداد  داشت: 

۱۰۶ هزار و ۷۶9 مورد بوده است.
وی، عنوان کرد: تعداد نمونه های پاسخ داده شده 
بوده  مورد  آزمایشگاه ۱۰۵ هزار و ۵۳  ازسوی 

است.
مسئول ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی 
لرستان تعداد مبتالیان به کرونا درلرستان تا کنون 
را ۳۵ هزار و ۵۲۵ نفر اعالم کرد وگفت: همچنین 
مجموع تست های منفی کرونا در استان ۶9 هزار 

و ۵۱۲ مورد بوده است.
کوشکی، گفت: متأسفانه تاکنون ۷۲9 نفر به علت 
ابتالء به بیماری کرونا در استان جان خود را از 

دست داده اند.
وی، تاکیدکرد: این آمار تا پایان روز ۲8 مهر ماه 
بوده است و بر اساس اطالع تا روز یکم آبانماه 
ازمزر۷۴۰  آماردرگذشتکان  انتشارنشریه  تاریخ 

نفرعبورکرده است.

عبورفوتی های کرونایی 
لرستان ازمرز74۰ نفر 

استاندار اعالم کرد:

وضعیت فوق العاده حاد بیماری کرونا دراستان لرستان 

اطالع رسانی بامدادلرستان
به نقل ازروابط عمومی دادگستری کل لرستان، 
رئیس کل دادگستری لرستان درحاشیه بازدید از 
حوزه قضایی شهرستان چگنی بربرخورد جدی 
با اراذل واوباش تاکید کرد وگفت: این اشخاص 

ازارفاقات قانونی محروم خواهند شد
محمد رزم، ضمن اعالم حمایت ازکارخانجات 
افزود: حمایت ازکارخانجات  وسرمایه گذاری 
و سرمایه گذاری وتولید در دستور کاردستگاه 
به  متعرضین  با  ما  و  قراردارد  لرستان  قضایی 
واحدهای تولیدی و صنعتی به شدت برخورد 

خواهیم کرد.
وی ضمن رسیدگی به مسائل ومشکالت حوزه 
سفر  این  در  افزود:  چگنی  شهرستان  قضایی 
واحدهای  دادگستری،  ساختمان  احداث  برای 
قانونی  پزشکی  و  ثبتی  واحد  ایجاد  سازمانی، 
شهرستان چگنی مصوباتی در نظر گرفته شده و 

تا اجرای کامل پیگیری خواهند شد.

رزم توجه ویژه به سیاستهای اولویتی، محوری 
از  را  قضاییه  قوه  محترم  ریاست  وراهبردی 
اهداف اصلی دستگاه قضایی در استان برشمرد 
کرامت  ارباب رجوع و حفظ  تکریم  افزود:  و 
انسانی، قضاوت عادالنه که منجربه تامین امنیت 
در جامعه شود، کاهش موجودی پرونده ها و 
جایگزین  مجازات های  معوقه،  های  پرونده 
حبس و سایر سیاستهای اولویتی قوه قضاییه در 

دستور کار جدی دادگستری استان قرار دارد.
اینکه  به  بااشاره  لرستان  دادگستری  رئیس کل 
های  مجازات  زمینه  در  چگنی  شهرستان 
داشت:  بیان  پیشتازاست،  حبس  جایگزین 
به  صادره  ودستورات  تصمیمات  براساس 
معاونت های ستادی دادگستری استان، جشنواره 
ای با محوریت مجازات های جایگزین حبس 
دراستان برگزار و از قضات موفق در این زمینه 

تجلیل خواهد شد.
وی کاهش جمعیت کیفری را از اولویت های 

قوه قضاییه عنوان کرد و اظهار کرد: بر اساس 
یکی از مصوبات سفر امروز زندانیان شهرستان 
چگنی غربالگری و محکومین واجد شرایط از 
ارفاقات قانونی مانند تبدیل و تعلیق مجازات، 
مراقبت الکترونیکی و مرخصی پایان حبس 

بهره مند می شوند.

تاکید رزم: برخورد جدی با اراذل و اوباش در لرستان



bamdade_lorestan@yahoo.com
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آگهیموضوعماده3قانونو13آئیننامه
تعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آرای صادره هیأت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره  ی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان دورود به شرح ذیل رسیدگی وتایید و انشاء گردید. 

مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان دورود  تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام وگواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد، در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. درهرحال 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
پرونده کالسه 1398114425005000133 و رأی شماره   139960325005001244 
مورخه 99/06/17 به تقاضای آقای علی خسروی فرزند: محرم نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت157/75 مترمربع مفروز و مجزا شده 

از پالک 1ـ فرعی از118ـ  اصلی واقع دربخش4 شهرستان دورود 
متر  و12ـ  موسوی  سیدعبدالعلی  مترازمالکیت  ازمالکیت:مقدار145ـ  خروجی 

ازمالکیت مراد باجالن 
انتشارنوبت اول: 07/16/ 99                                انتشارنوبت دوم: 08/1/ 99

م الف2340
*مصطفیامانالهیبهاروند
رئیسادارهثبتاسنادامالکشهرستاندورود

آگهیموضوعماده3قانونو13آئیننامه
تعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آرای صادره هیأت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره  ی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان دورود به شرح ذیل رسیدگی وتایید و انشاء گردید. 

مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان دورود  تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام وگواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد، در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. 

درهرحال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
شماره    ورأی   1399114425005000082 کالسه  پرونده 
حاجتمند  عبداله  آقای  تقاضای  به   99/07/03 139960325005001427مورخه 
فرزند:  نادعلی  نسبت به ششدانگ یک  باب ملک تجاری مسکونی به مساحت174 
ـ مترمربع مفروزومجزا شده ازپالک 117ـ  اصلی واقع دربخش4 شهرستان دورود

ـ خروجی ازمالکیت:آقایان حقوقی 
انتشارنوبت اول: 07/16/ 99                                انتشارنوبت دوم: 08/1/ 99

م ـ الف1348
مصطفیامانالهیبهاروند
رئیسادارهثبتاسنادامالکشهرستاندورود

آگهیموضوعماده3قانونو13آئیننامه
تعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آرای صادره هیأت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره  ی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان دورود به شرح ذیل رسیدگی وتایید و انشاء گردید. 

مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان دورود  تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام وگواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد، در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. 

درهرحال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
شماره    ورأی   1398114425005000215 کالسه  پرونده 
لیالفوالدوند      خانم  تقاضای  به   99/06/16 139960325005001226مورخه 
فرزند: عبدالعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102/10 مترمربع 

مفروز ومجزا شده ازپالک 93ـ اصلی واقع دربخش4 شهرستان دورود
خروجی ازمالکیت: رحم خدا ساالروند 

انتشارنوبت اول: 07/16/ 99                                انتشارنوبت دوم: 08/1/ 99
م اف 2350

مصطفیامانالهیبهاروند
رئیسادارهثبتاسنادامالکشهرستاندورود

آگهیموضوعماده3قانونو13آئیننامه
تعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آرای صادره هیأت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره  ی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان دورود به شرح ذیل رسیدگی وتایید و انشاء گردید. 

مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان دورود  تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام وگواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد، در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. درهرحال 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
پرونده کالسه 1398114425005000134 و رأی شماره   139960325005001246 
مورخه 99/06/17 به تقاضای آقای مرتضی یاراحمدی فرزند: رضا نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت157/75 مترمربع مفروزومجزا 

شده ازپالک 1ـ فرعی از118ـ  اصلی واقع دربخش4 شهرستان دورود 
متر  و12ـ  موسوی  سیدعبدالعلی  مترازمالکیت  مقدار145ـ  ازمالکیت:  خروجی   

ازمالکیت مراد باجالن 
انتشارنوبت اول: 07/16/ 99                             انتشارنوبت دوم: 08/1/ 99

*مصطفیامانالهیبهاروند
رئیسادارهثبتاسنادامالکشهرستاندورود

آگهیموضوعماده3قانون13آئیننامه
تعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

اسنادوامالک  ثبت  دراداره ی  مذکورمستقر  قانون  اختالف  هیأت حل  آرای صادره 
شهرستان خرم آباد به شرح ذیل:

شماره  رای  و   1398114425001001019 کالسه  پرونده  ـ 
فرزند  آقای محسن صادقی  تقاضای  به  139960325001003361مورخ 99/07/3 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان مسکونی تجاری  وـ 
پرونده کالسه 1398114425001001020 و رای شماره 139960325001003362 
مورخه 99/7/3 به تقاضای آقای داریوش صادقی فرزند محمدنسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان مسکونی تجاری بمساحت 330 مترمربع تحت 
پالک شماره 2085 اصلی واقع دربخش1 شهرستان خرم آباد خروجی ازمالکیت مالک 

اولیه سعید آراسته رسیدگی وتایید وانشاء گردید. 
مراتب دراجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
دردونوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین وسایرصاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار ومحلی آگهی می گردد. درصورتی که اشخاص نسبت صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشارنوبت اول: 99/7/16                      تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/8/1

م ـ الف 415590292
صیدآقانجفونددریکوندی
رییسثبتاسنادومالکشهرستانخرمآباد

     گلیم لرستان، رمز و رازهای نقوش گلیم لرستان
نگارش: افشین باباحسینی 

دربافت انواع طرح گلیم لری، ازرنگ های آبی نیلی، 
قرمز روناسی، سفید نخودی، زرد ارغوانی، سبز وبژ 
واستثنایی  خاص  هایی  رنگ  شودکه  می  استفاده 

هستند.
شباهت زیادی میان انواع گلیم لری باگلیم های کردی 
وجوددارد، اما ازنظرکیفیت بسیار با هم متفاوت می 
های  وشاخه  هندسی  های  ازطرح  استفاده  باشند. 
شکسته و نیزنقوش انتزاعی درانواع گلیم های لری 
دیده می شود. برای بافت انواع طرح گلیم لری، ازنخ 
های طبیعی استفاده می شودکه به صورت ضخیم به 

هم متصل شده اند.
سنت بافندگی انواع طرح گلیم لری، با اصالت بوده 
ونشان ازتمدن کهن ایرانی درصنعت گلیم بافی داشته 
است وتعبیروتفسیرنقش های قالی وگلیم، محققین را 
با مشکالت گوناگونی مواجه ساخته است به گونه 
ای به منظوریافتن کلید رمز معانی نهفته درهرج و 
منطقی،  روشی  با  هندسی  غالباً  های  ترکیب   مرج 
قابل  های  شاخص   براساس  نمادهاونگاره  هارا 
شناسایی ومشترک، تجزیه وتحلیل وفهرست کرده 
تند وپژوهشگران وعالقه مندان با مطالعه ی مدارک 
و  نمادها  سیرتکامل  و  منشاء  با  رابطه  در  موجود 

نگاره ها به بسیاری ناشناخته ها دست یافته اند.
در ابتدا توجه پژوهشگران به قالی های گره بافته به 
سبک شهری و درباری بافندگان صفوی وعثمانی که 
درآنها دقت عمل، مواد اولیه وبیش ازهمه مدت زمان 
بافندگی اهمیت به سزایی داشته معطوف بوده است. 
اما طی 30 سال گذشته پژوهش های فرهنگی غالبًا 
بردست بافته های عشایری، منشأ قومی آنها و کیفیت 
روزبه  و  است  متمرکزشده  ونگاره ها  نقش  نمادین 
بافت  های  دست  میان  در  که  روزآشکارترمی شود 
نمادین کهن تری  عشایری، گلیم دارای موجودیت 

ازقالی های گره بافته است.
تحقیقات درباره ی نقوش گلیم بافی دارای 3 مرحله ی 

مرتبط به هم است:
گوناگون  ساختاربافت  های  وتحلیل  تجزیه  ـ    1
ومحدودیت  های آن در نقش پردازی واشکال هندسی
شیوه ی  مهاجرت ها،  عشایر،  تاریخ  بررسی  ـ    2

زندگی، مذهب، اعتقادات وخرافات
طراحی ها  اینگونه  ظهوروگسترش  بررسی  ـ    3
روستاییان  بومی  وفرهنگ  خانوادگی  درسنت های 

یکجا نشین
بدون شک کمبود امکانات فنی دربافندگی، طراحی و 

نقش پردازی را محدود می کند و ترکیب بندی متفاوتی 
از نقشه تا طرح یک نگاره را می طلبد.

بافندگی،  یعنی ساده ترین شیوه ی  متعادل  بافت  در 
که دارای تار و پودهای نمایان بر سطح دست بافت 
گرد  نقطه های  به صورت  تنها  نقش پردازی  است، 
اگر طبق  تارها  امکان پذیراست. چنان چه  یا خالی 
معمول بوده و پودها را با شانه بکوبند، راه هایی به 
رنگ تاریا پود کوبیده شده پدیدارمی شود که در میان 
عشایربه نام »بافت تار رو« یا »پود رو« مرسوم است.

به همراه بافت های تزیینی به  این گونه بافت غالباً 

کارمی رود. »بافت چاک دار« تمایل بافنده را به در هم 
شکستن »راه ها« و نقش پردازی با مربع های گوناگون 
امکان پذیرساخته است. رشته هایی ازپود یک رنگ 
به دورتاری پیچیده می شود وشکافی بین آن تار و 
تار مجاور پدید می آورد که به صورت مرزی بین 
رنگ ها دیده می شود. دراین شیوه می توان قطعات 
چهارگوشی از رنگ به دست آورد که با تنظیم آنها 
اشکال گوناگونی پدیدار می شود. با این نوع بافت 
به دلیل محدودیت های بافندگی و نیاز به کم کردن 
شکل،  الماسی  مثلثی،  نگاره های  فقط  فاصله ها، 
می شود.  تولید  درجه   45 و   90 زوایای  و  پلکانی 
البته نقوش پیچیده وپیشرفته را نیز با همین اشکال 
ساده ی هندسی ترسیم می کنند. درمیان گروه  هایی 
می بافند،  مشابه  ونگاره های  نقش  با  گلیم هایی  که 
قشقایی ها، ال سون ها، عشایرشمال افغانستان و قبایل 
آناتولی مرکزی را می توان نام برد. قرقیزها وقزاق های 
شمال غربی افغانستان حصیرهایی می بافند که شباهت 
ترکی  گلیم های  نقوش  با  آنها  ونگاره های  نقش 

می تواند نشانگر، تأثیر وارتباط بر یکدیگر باشد.
ومتقارن  منحنی  مثبت،  ونقش های  ازرنگ  تعادلی 
می تواند هماهنگی ویاتضادی دلپذیر در ترکیب بندی 
پدید آورد. این گونه نقش پردازی انعکاسی است از 
دوگانگی ای که درتفکر صوفیانه ی مشرق زمین و 
مفاهیم اسالمی موج می زند: سیاه وسفید یا زمستان 

وتابستان، مرگ وزندگی و یا نیکی وبدی.
درکتاب »صوفی: تجلی سیروسلوک عارفانه« آمده 

است:
دوگانگی که درهندسه با اشکال پویا وایستا تجلی 
می یابد، دقیقاً منطبق با مراحل معنوی متعارفی است 

که صوفی همواره درآن سیرمی کند:
»انقباض ـ انبساط« ، »تفرق ـ تجمع« ، »هوشیاری 

ـ بی خودی« ، »هستیـ  نیستی« ،»حضورـ  غیبت«.
وخطاطی  ومعماری  درهنر  تنها  نه  تفکرات  این 
بلکه در نقش پردازی گلیم  های عشایری  اسالمی، 
نیز دیده می شود. فضای اطراف هرنقش ونگاره که 
می تواند مستقل یا امتداد یا تصویرمعکوس آن دیگری 

باشد، درنقشه ی کل بافنده اهمیت به سزایی دارد.
برکت،  مادر، شاخ قوچ،  تولد: رب النوع  نگاره های 

انسان
گوشواره،  سرویا  گل  شانه،  زندگی:  نگاره های 

پابندحیوان، صندوق، ستاره
نگاره های محافظت اززندگی:

وشانه،  انگشت  دست،   ، آدم  بابا  گیاه  جاری،  آب 
تعویذ وچشم زخم، نظرقربانی

نگارهای چشم زخم:
نگاره ی چشم زخم، چلیپا، قالب، مار، اژدها، عقربف 

دهان یا جای پای گرگ
درخت  پرنده،  مرگ:  از  پس  زندگی  نگاره های 

زندگی، تاج خروس، خروس جنگی
باورهای قومی و اساطیری:

عصای سلطنتی با پرعقاب، عقاب بالدار، عقاب با 
سرشیر، غاز، هدهد.

باورهای قومی واساطیری: در قرآن کریم، پرنده ی 
پیغام بر و رازنگهدارحضرت سلیمان )ع(.

درنزد مسلمانان، هدهد ملکه ی صبا، یکی ازده حیوان 
بهشتی به شمارمی رفت.

دروضعیت فعلی که درآمدارزی دولت به دلیل سقوط 
صادرات نفت خام وبودجه امسال با شدید  ترین فشارها 
اعتماد  به بخش خصوصی  باید  مواجه شده،  دولت 
کند. بخش خصوصی ایران توانایی سازگارکردن منافع 
نیز  این حوزه  در  دولت  واگر  دارد  را  خودوکارگران 
سطح دخالت  های جانبدارانه را کاهش دهد می توان 

ازاین گرداب عبورکرد.
نکرد  مدارا  خصوصی  بخش  هرگزبا  نهم  دولت 
واختیارات  فوق العاده  قدرت  از  بخشی  ونخواست 
گسترده نهاد دولت و صدها دستگاه دولتی به بخش 

خصوصی را سلب کند.
درهمان روزها دکتر دانش جعفری وزیر اموراقتصادی و 
دارایی دولت وقت به اتاق ایران دعوت شد تاسخنان 
و  خودش  حرف های  و  بشنود  را  خصوصی  بخش 

احتماالً دولت را انتقال دهد. 
دانش جعفری به عنوان نماینده دولت گفت که تردید 
دارد بخش خصوصی ایران آنقدر توانایی و نیرو داشته 
باشد که بتواند جانشین دولت شود و نقش هایی را که 
این دولت اجرا می کند، ایفا کرده و جای خالی دولت 

را بگیرد.
نمایندگان  به  عمومی  افکار  که  داد  اوادامه 
ملی  تفکرات  زیرا  ندارد  اعتمادی  بخش خصوصی 
نداده اند.  نشان  آنرا  دارند  تفکرات ملی  اگر  یا  ندارند 
واقعیت این است که سخنان سال 1386 داوود دانش 
جعفری که ازاقتصاددانان و مدیران منصف و معتدل 
است، باور و سخن دل همه مدیران ارشد دولتی است 
که درایران و دردهه های تازه سپری شده در ذهنیت آنها 
نهادینه شده و به مدیران میانی و نیز مدیریت های پایین 

انتقال یافته است.
این روزها نیزکه دولت وسایر قوای اداره کننده کشور 
با محدودیت  های درآمدی رو به رو شده و از سوی 
شهروندان زیر ضرب قرار دارندکه برخی کارها را به 
بخش خصوصی بسپارید، دوباره مقوله توانایی بخش 

ومراکز  درمحافل  کشور  اقتصاد  دراداره  خصوصی 
سیاسی مطرح شده است.

بدون درنگ وبدون چون وچرا می گویم دروضعیت 
و  مدنی  نهادهای  میان  قدرت  توزیع  و  آرایش  فعلی 
حکومتی  واقتصادی  سیاسی  وسایرنهادهای  دولت 
وتوجه به شرایط سیاست خارجی، بخش خصوصی 
وظایفی  چون  کند  برطرف  تنگناهارا  نمی تواندهمه 
کالن  سیاستگذاری های  درسطح  واختیاراتی  بردوش 

ندارد.
اما اگر اجازه داده شود وظایف وتکالیف و تعهدات 
دولت شرایط عادی پیدا کند و اختیارات کافی به بخش  
با  توأم  این جانشینی  داده شود، حتماً  نیز  خصوصی 
را  بخش  خصوصی  نمی توان  و  بود  خواهد  کامیابی 
امتحان پس  نداده مردود اعالم کرد. یادمان باشد حتی 
در خصوصی ترین اقتصادها و جامعه ها مقوله های بسیار 
امنیت مرزهای کشور  و  داخلی  امنیت  مثل  بااهمیت 
و نیز تأمین منابع الزم برای بهداشت و درمان و نیز 

آموزش عمومی از وظایف دولت است.
سطح  باالترین  در  وظایف  و  اختیارات  تقسیم  اگر 
میان دولت و نهادهای مدنی از جمله نهاد بنگاه های 
خصوصی به طور کارشناسانه و بر پایه پیمان های محکم 
برقرار شده و توزیع انواع قدرت مثل قدرت فرهنگی، 
بخش  استوارشود  قدرت سیاسی  و  اجتماعی  قدرت 
خصوصی ایران می تواند در مسیر کاهش دشواری های 

ملی گام های مؤثر بردارد و به دولت کمک کند.
درحال حاضر نیزسهم بخش خصوصی در ایجاد اشتغال 
ودرآمدزایی برای میلیون ها ایرانی و نیز ایجاد ارزش 
قابل  داخلی  ناخالص  تولید  بزرگترشدن  برای  افزوده 
اعتنا است. به نظر می رسد دولت محترم باید در کلیت 
ظرفیت  و  فکری  مادی،  توانایی های  از  استفاده  خود 
بردشواری ها  غلبه  برای  بخش خصوصی  کارشناسی 
دربرخی حوزه ها را یک امر عینی و واقعی تلقی کرده و 

از گرفتاری های خود بکاهد.

به طور مثال دروضعیت فعلی که درآمد ارزی دولت 
با  به دلیل سقوط صادرات نفت خام و بودجه امسال 
شدید ترین فشارها مواجه شده، باید به بخش خصوصی 

اعتماد کند.
بخش خصوصی ایران توانایی سازگار کردن منافع خود 
و کارگران را دارد و اگر دولت دراین حوزه نیز سطح 
دخالت های جانبدارانه را کاهش دهد می توان از این 
گرداب عبور کرد. بخش خصوصی ایران می تواند در 
سرمایه  جذب  به  متعادل  خارجی  سیاست  صورت 
خارجی و نیز فاینانس کمک کرده وگرفتاری های دولت 
را کاهش دهد. اما همه این رخدادها هنگامی ازذهن به 
عمل منتقل می شود که دولت ها به بخش خصوصی 

اعتماد کنند.
از سوی دیگر باید بدانیم بخش خصوصی به میزانی 
درکوتاه  بتواند  که  می شود  مواجه  دولت  اقبال  با 
مدت مشورت کارشناسی کاربردی برای حل مسائل 
خصوصی  اگربخش  کند،  ارائه  امروز  ودشواری های 
توانایی چنین مطالبه ای را نتواند فراهم کند، کارسخت 

خواهد شد.

حسین سالح ورزی اعتماد به بخش خصوصی برای عبور ازشرایط اقتصادی سخت

عامیانه ها

قصه
 مادیان

ّره  ـُ  چـهل ک
به انتخاب وتنظیم:
منصورسالحورزی

)راوی: علی محمد دالوندی، متولد1310 ش. ساکن بروجرد(
سه  و  دختر  سه  بودکه  پادشاهی  قدیم  درعهد  نبود.  بودیکی  یکی 
باهر شکلی  کردکه هرکس  پسرهاوصیت  به  مرگ  وقت  پسرداشت. 
تا  اوبدهیدش  به  بود  بودوهرکه  آمدخواستگاری خواهرهایتان، هرچه 
ببرد.مدتی ازمرگ پادشاه گذشت،قلندری واردشهرشدوآمد خواستگاری 

دختر بزرگ شاه.
برادران گفتند:ما، دختربه قلندرنمی دهیم. اماپسرکوچک گفت: باید به 
وصیت پدرمان عمل کنیم.خالصه دختر را دادند به قلندر واوعقدش 

کردورفت.
بعدازمّدتی دیدند این بار شیری آمد به خواستگاری خواهر دوم. 

بازبرادران بزرگتر گفتند:ما دختربه شیر بدهیم؟ نه نمی دهیم. 
بازبرادرکوچکتر گفت این وصیت پدرمان است. خالصه دختر دوم را 

هم دادند به شیر. او هم عقد کرد ورفت. 
باز  کوچک.  خواهر  آمدخواستگاری  باردیوی  این  دیگر.  ماندتامدتی 
برادران بزرگتر گفتند:ما خواهرمان را به دیو   نمی دهیم. و بازبرادر 
کوچک گفت:این وصیت پدرمان است. دخترسوم را هم دادند به دیو 

و اورفت. 
گذشت وگذشت تااینکه برادران گفتند: برویم وسری به خواهرها یمان 

بزنیم، ببینیم حال و روزشان چطوراست؟ 
)قلعه  ای  قالچه  رسیدندبه  راه  کردندورفتند.دربین  حرکت  خالصه، 
ماه.  قرص  مثل  اند  دخترنشسته  تا  سه  دیدند  داخل  رفتند  کوچک(. 
گفتند: ما سه برادر شاهزاده ایم و شما را خواستگاری می کنیم، آیا با 
ما عروسی می کنید؟ دخترها قبول کردند و زن شاهزاده ها شدند. چند 
روزی ماندندوبعد حرکت کردند و آمدند تا رسیدند به یک قبرستان. 
اما، بشنویدکه  کسی به آنها گفته بود در راه که می روید نه درآبادی 
منزل کنید و نه درخرابه و نه قبرستان. اما اینها یادشان رفته بود و 
درقبرستان منزل کردند. شب که شد کسی آمد و زن برادرکوچکتر را 
با خود بُرد. صبح که شد برادرکوچکتر به برادرانش گفت: شما بروید. 

من باید بروم پی زنم یا بمیرم یا پیدایش کنم.
به  رسید  دیگر.تا  راهی  به  هم  وبرادرکوچک  رفتند  راهی  به  برادران 
قالچه ای. نشست سرچشمه تاخستگی درکند، دختری او را دید ورفت 
به خانم قلعه خبرداد. خانم قلعه پی پسر فرستاد. او را بردند به قلعه. 
خانم دید این پسر برادرکوچکش است. دست در گردن هم انداختنند 
و برادرحکایت خود را برای خواهرش تعریف کرد. ساعتی بعد ازآن، 

شوهرخواهر که همان قلندر بود آمد و او هم حکایت را شنید. 
قلندرگفت: آنکه زن ترا برده او را می شناسم، او یک آدم یک پا است 
که هیچکس حریفش نمی شود و اسب سه پایی هم دارد که باد به 
گردش نمی رسد. من و برادرم دنیا را مثل انگشتر در انگشت کرده 
است  و همه فن حریف  ازبس حرامزاده  پا  آن شخص یک  اما  ایم، 
به  تو  تیغ  بدان که  را  این  انگشت کوچکش می گرداند.  را روی  ما 
او نمی بُرد. بهتر است که از خیر زنت بگذری چون دیگر دستت به 

او نمی رسد. 
اما برادر کوچک زیربارنرفت وگفت من یا باید بمیرم و یا زنم را بگیرم 
و بیاورم. بعد ازیک هفته برادر کوچک از خواهر بزرگش خداحافظی 
کرد وآمد به قلعه خواهردومش که زن شیرشده بود. آنجا هم حکایت 
خود را تعریف کرد و شیر هم همان حرف های قلندر را زد و او را 
بیم داد وگفت بهتر است ازخیرزنت بگذری و جانت را سالم برداری و 
ببری. اما پسر باز زیر بارنرفت و همان جواب قبلی را داد وآمد پیش 
خواهرسّومش که زن دیو بود. دیو هم حکایت را شنید ونصیحت کرد 
اّما پسرقبول نکرد که نکرد. باالخره دیو وقتی که دید پسرنصیحت 
پذیر نیست او را برداشت و برد وسط صحرا و از دورقالچه ای نشانش 

داد و گفت آن قالچه مال همان شخص یک پاست.
برادر کوچک رفت تا رسید به قالچه. آهسته وارد شد ودید بله سریک 
آدم یک پایی روی زانوی زنش است و زن دارد نوازشش می کند تا 
بخوابد. صبرکرد تا یک پا خوابید. بعد یواشکی رفت پیش دختر و او 
از توی طویله شیهه  پا  به ترک اسب نشاند و فرارکرد. اسب سه  را 
کشید. یک پا بیدار شد و دنبالشان کرد. در یک آن به آنها رسید. دختر 
راگرفت و پسر را هم گردن زد. دختر به التماس افتاد که حاال که او 
را کشتی بگذارش پشت اسبش تا به قلعه خواهرش ببرد وآنجا کفن 
ودفنش کنند. یک پا قبول کرد و جنازه پسر به خانه خواهر کوچکش 
رسید. خواهر با دیو رفت و سر و بدن برادر را شست و آورد نشست به 
دعا و الحاح و التماس به درگاه خدا تا او را زنده کند. ازشب تا صبح 
و از صبح تا شب هی گریه کرد و هی گریه کرد و زاری کرد تا خدا 

رحمش آمد و پسر را زنده کرد. 
برادرکوچک تا زنده شد سراغ زنش را گرفت. قصه کشته شدنش را 
ازخیراین  باید دوباره بروم سراغ زنم. دیو گفت:  که شنید گفت: من 
کاربگذر، توحریف او نمی شوی. مگر ندیدی که چه جور ترا کشت؟ 
برو دعا کن به جان خواهرت که آنقدر دعا و زاری کرد تا زنده شدی. 
بیا و ازخیر این کار بگذر وبر جوانی خودت رحم کن. جوان گفت:اگر 
هزار بار هم کشته شوم باز دست برنمی دارم، یا باید بمیرم یا زنم را 
پس بگیرم. دیو که اصرار پسر را دید گفت: باشد حاال که می خواهی 
بگو. گفت: آن  اما حرفی می گویم که گوش کن. گفت:  برو  بروی 
اسب سه پا مادری دارد به نام مادیان چل کره؛ درفالن قالچه است. 
می روی کمی علف می ریزی توی آب و جلویش می گذاری. می 
خورد تا مست می شود، وقتی مست شد سوارش می شوی و می روی 
زنت را بلند می کنی و درمی روی. آن اسب سه پا کره این مادیان 

است شاید دنبالش نکند، تنها راه و چاره تو اگر بشود این است. 
کند  را  علف  کره.  چل  مادیان  قالچه  کردوآمدوبه  خداحافظی  پسر 
وریخت توی آب وگذاشت جلوی مادیان. خورد تا مست شد. جوان 
رفت اورا زین کرد وسوارشد. آمد به قلعه ومرد یک پا و دختررا بلند 
به شیهه کشیدن. مرد یک  بازشروع کرد  پا  کرد ودررفت. اسب سه 
پا بیدارشد وروی اسب پرید و بایک پرش به مادیان چل کره رسید. 
بیایی  پا گفت:اگردنبال من  به اسب سه  و  برگشت  مادیان چل کره 
شیرم را حاللت نمی کنم. اسب سه پا این راکه شنید یکدفعه میخکوب 
شد. مردیک پا شالق محکمی زد به کفل اسب. اوهم اززورعصبانیت 
جفتک زد ویک پارابه زمین زد وکشت. برادرکوچک هم بازنش آمدوبه 

مراد دلش رسید.

فرهنگ ـ اقتصاد 

سنت بافندگی انواع طرح گلیم لری، 
با اصالت بوده ونشان ازتمدن کهن 

ایرانی درصنعت گلیم بافی داشته است 
وتعبیروتفسیرنقش های قالی وگلیم، 

محققین را با مشکالت گوناگونی مواجه 
ساخته است.

استفاده ازطرح های هندسی وشاخه 
های شکسته و نیزنقوش انتزاعی درانواع 
گلیم های لری دیده می شود. برای بافت 
انواع طرح گلیم لری، ازنخ های طبیعی 
استفاده می شودکه به صورت ضخیم به 

هم متصل شده اند.

عامیانه ها بخش جدانشدنی فرهنگ ومردم شناسی در دنیاست که فرهنگ 
مداران تالش برای حفظ آنرا وظیفه خود می دانند. مانیزبر آنیم تا  

با گشودن این باب تازه پس به سهم خود نقشی دراین تالش داشته باشیم. 
امیدکه خوانندگان خوب بامدادلرستان دراین مسیر یاریگرمان باشند. 



بامدادلرستان: نشریه سياسي،  اجتماعي، اقتصادي،  فرهنگي،  ورزشي
صاحب امتياز و مدیرمسئول:  عزت اهلل چنگائي

مدیر داخلی: ربابه شيری    

آدرس: خرم آباد،خيابان شهيدمطهري،كوچه شهيد اميري پالک 25 

     سردبير : حامد چنگایی     

كد پستي :   6813886996

       صفحه آرا: اسماء چنگایی

تلفن:   33210219   فاكس:   33201400 ـ 066

  »چاپخانه : پيام رسانه همدان«

عزت اله چنگاییسال بیست و چهارم / شماره915/  پنج شنبه 1 آبان ماه 1399

اطالع رسانی بامدادلرستان 
حشمت اهلل امان الهی ازبرنامه های خود 
اشاره  وبا  خبرداد  مختلف  های  درحوزه 
پروری  نخبه  و  گزینی  نخبه  اینکه  به 
تواند  می  وجوان  ورزش  دردوبخش 
استان را مهد پرورش قهرمانان و پهلوانان 
کند، خاطر نشان کرد: استان ما پیشینه ی 
خوبی درتحویل قهرمان وپهلوانان اخالق 

مدارداشته، این روال باید ادامه پیدا کند.
سرپرست ورزش وجوانان لرستان همدلی 
عاملی  را  وجوان  ورزش  جامعه  دربین 
دانست که می تواند زمینه سازموفقیت ها 

شود. 
اینکه ورزش فقط یکی  بیان  با  الهی  امان 
ازنیازهای قشرجوان است، اظهارکرد: حوزه 
ورزش وجوانان بسیار گسترده است وبه 

ها  تمامی حوزه  در  توزان  برقراری  دنبال 
هستیم.

های  حوزه  در  کارتیمی  رویکرد  بر  وی 
مختلف تاکید کرد وافزود: هرجا امورات به 
صورت گروهی وهمدلی درکنار تخصص 

انجام گرفت، موفقیت حاصل شد.
وی همچنین از اجرای طرح های مختلف 
خبرداد  لرستان  جوان  و  ورزش  درحوزه 
سیاست  و  ها  برنامه  پیرو  یادآورشد:  و 
کمک  با  جوانان  و  ورزش  وزارت  های 
تحول  کرد  خواهیم  تالش  متخصصین 
جامعه  رضایتمندی  درراستای  خوبی 

مخاطب داشته باشیم.
تاکید  لرستان  وجوانان  ورزش  سرپرست 
زیرساخت های  متوازن  توسعه  کرد: 
ورزشی، افزایش کمیت و کیفیت سازمان 

های مردم نهاد درحوزه جوانان و توسعه 
ورزش قهرمانی وهمگانی با روش های به 

روز از جمله برنامه های آتی است.

اگر َتشی ِبهای ها ِد دل ِمه                 لوآ لوَء ِد ِِمهر تو دل ِمه
   ِنِشَسه وَتَما دیین ریتم                       بیین طوق تو منه د مل مه 

اگر آتش طلب می کنی در دل من است، دلی که لبریز  از مهر توست

در انتظار بی حاصل دیدن روی تو نشسته ام، ببین که طوق عشقت هنوز در گردن من است 

ادبيات لرستان

اطالع رسانی بامدادلرستان
لرستان یک دوره مسابقات  ازروابط عمومی هیئت ووشو  نقل  به 
مجازی دربخش آمادگی جسمانی بخش ساندا به میزبانی فدراسیون 
درسه رده سنی ودوبخش » آقایان وبانوان« برگزارشد که ورزشکاران 
لرستانی با درخشش دراین دوره موفق به کسب سه مقام برتر)یک 
مقام اول، دومقام دوم و مقام سوم  در رده سنی نوجوانان بخش آقایان 

ویک مقام سوم دررده سنی بزرگساالن بخش بانوان( شدند.
مقام آوران دربخش ساندا:

ارشیا مردانی ریمله مقام اول رده سنی نوجوانان بخش آقایان، شروین 
علیجانی مقام دوم رده سنی نوجوانان بخش آقایان، علیرضا عزیزی 
سنی  رده  سوم  مقام  خادمی  نوجوانان،زینب  سنی  رده  سوم  مقام 

بزرگساالن بخش بانوان
مدال آوران بخش آمادگی جسمانی:

شروین علیجانی مقام دوم رده سنی نوجوانان بخش آقایان
اسامی مربیان این ورزشکاران: 

آقایان: ارشیا مردانی )استاد سعید علیمرادی(، شروین علیجانی)استاد 
سعید علیمرادی(،علیرضا عزیزی )استاد احسان نورعلیوند(

بانوان: زینب خادمی )استاد زینب طوالبی(

مسابقات مجازی ووشو
با درخشش ورزشکاران لرستانی

تاکید سرپرست ورزش وجوانان لرستان:

اطالع رسانی بامدادلرستان
درباره  معموال  ورزشی  درصفحات 
کسانی می خوانیم که مراحلی ازقهرمانی 
را طی کرده اندومشهور شده اند، ولی ما، 
درنظر داریم قسمتی رااختصاص بدهیم 
به کسانی که باخودشان قرارگذاشته اند درآینده 
درقهرمانی  بمانندیا  قهرمان  نزدیک  ای 
که  باشند.کسانی  داشته  نقش  دیگران 
پشتکار، عالقه وبرنامه ریزی هدفمندی 

برای رسیدن به اهدافشان دارند.
این شماره مصاحبه با بیتا سرلک دخترلر 

جوان هم استانی از دیار الیگودرز.
برای  آینده  قهرمانان  شما  منتظرتماس 

تنظیم مصاحبه وتهیه گزارش هستیم.
 بیتاسرلک هشت سال است که ورزشهای 
مثل  دهد.ورزشهایی  می  انجام  مختلف 
راگبی، سپکتاکرا، والیبال، دوومیدانی.شنا 

و....
اوبه مقام های زیادی دست یافته است. 
دوومیدانی،  استانی  اول  مقام  ازجمله 
مقام دوم  مقام دوم کشوری دوومیدانی 
کشوری پرش طول، مقام سوم کشوری 
کاراته، مقام سوم استانی والیبال، مقام دوم 

استانی والیبال وی تقریبا 7 سال است که 
ورزش والیبال رابه دلیل عالقه شخصی 
ما 5 سال  شروع کرده وطبق تحقیقات 
است  که به صورت حرفه ای این ورزش 

را دنبال می کند.
تیم  ازاعضای  یکی  عنوان  به  سرلک 

والیبال استان لرستان می گوید:
های  موفقیت  به  درلرستان  متاسفانه 
خاصی نمی رسیم، نه تنها دروالیبال، بلکه 
در ورزش های دیگرهم به همین صورت 
است وباید کمی بیشتر به به استعدادهای 
جوانان ونوجوانان شهرستانهابهاداده شود.
متاسفانه امسال هم به دلیل بیماری کرونا 
تمامی اردوهای استعدادیابی  وتمرینات 
ما  به  جسمی  نظر  وقطعااز  شد  کنسل 
لطمه وارد می شود وبدن ازحالت آماده 
معتقداست  افتد.اوهمچنان  می  بودن 
شرایط استان به گونه ای است که خیلی 
ها برای رسیدن به موفقیت مجبورهستند 
از استان خارج شوند تا راه ها برایشان 
کمی هموارترباشد، چون مسئولین استان 
خیلی با افراد دارای استعداد، مخصوصا 

شهرستان همکاری نمی کنند.

بیتاسرلک والیبالیست:
مسئولین استان خیلی با افراد دارای استعداد، 

همکاری نمی کنند

اطالع رسانی بامدادلرستان
غالمرضا محمدی در خصوص اعالم زمان 
درصربستان،  جهانی  قهرمانی  مسابقات 
اظهار داشت: اتحادیه جهانی کشتی 10 روز 
رقابت های  قراراست  که  کرد  اعالم  پیش 
جهانی کشتی در رده ی سنی بزرگساالن 

بلگراد  درشهر  آذرماه  تا 30  روزهای 22 
کشور صربستان برگزارشود، ولی باتوجه 
است،  دنیاحاکم  درتمام  که  شرایطی  به 
مسابقات  این  برگزاری  عدم  یا  برگزاری 
روز 15 آبان ماه از سوی اتحادیه جهانی 

مشخص خواهد شد.
درمورد  آزاد  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
اردویی  انتخابی درون  برگزاری مسابقات 
تیم ملی کشتی آزاد نیز گفت: با توجه به 
اکثر  در  زیاد  ومدعیان  و وجود  کم  زمان 
کامال  دهگانه  اوزان  در  شرایط  و  اوزان 
کشتی  ملی  تیم  کادرفنی  است.  متفاوت 
آزاد کتباً برگزاری رقابت های انتخابی را 
کشتی  فدراسیون  رئیس  دبیر  ازعلیرضا 
خواستار شدند. قراربود مسابقات انتخابی 
برگزار  کیلوگرم   79 و   74  ،65 دراوزان 
 65 دووزن  برتر  نفرات  تکلیف  که  شود 
و 79 مشخص شد، ولی به خاطر ابتالی 
کیلوگرم   74 دسته  گیران  ازکشتی  یکی 
به کرونا، این مسابقه انتخابی با یک هفته 
انجام  کشتی گیر  یا 6   5 با حضور  تاخیر 

می شود. همچنین این احتمال وجود دارد 
که مسابقات 7 وزن باقی مانده )57، 61، 
70، 74، 86، 92، 97 و 125 کیلوگرم( در 

اواخر هفته برگزارشود.
برگزاری  اینکه  به  اشاره  با  محمدی 
کرد،  کمک  گیران  کشتی  به  کشتی  لیگ 
همکارانش  و  دبیر  علیرضا  شد:  یادآور 
درفدراسیون کشتی با مشکالت زیاد لیگ 
کشتی  ماه   8 حدود  در  برگزارکردند.  را 
و  بودند  دور  به  رسمی  مسابقه  از  گیران 
مدت  این  از  بیشتر  اول  طراز  ملی پوشان 
کشتی نگرفته بودند و از وضعیت طبیعی 
و نرمال به دور بودند. لیگ کشتی به ما و 
کشتی گیران کمک کرد تا به شرایط ایده آل 

برسند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد که با شبکه 
مراحل  مورد  در  می کرد،  صحبت  خبر 
مختلف اردوها خاطرنشان ساخت: 4 اردو 
دیگر خواهیم داشت که تمرینات پرفشار را 
باید انجام بدهیم ولی زمان زیادی نداریم و 
آمادگی نفرات را به شرایط نسبی برسانیم.

غالمرضا محمدی:
هنوزبرگزاری مسابقات جهانی قطعی نیست 

لزوم نخبه گزینی ونخبه پروری دردوبخش ورزش وجوان 

اطالع رسانی بامدادلرستان
از سوی هیئت ورزش های  باکمان سنتی  تیراندازی  مسابقات 
روستائی وبازی های بومی ومحلی شهرستان الیگودرز به مناسبت 

هفته تربیت بدنی برگزارشد. 
به نقل از روابط عمومی اداره ورزش وجوانان الیگودرز، روزسه 
شنبه 1399/7/29 به مناسبت هفته تربیت بدنی یک دوره مسابقه 
تیراندازی باکمان سنتی در دو بخش آقایان وبانوان درفضای باز و 
با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت انفرادی در روستای 

دوزان شهرستان الیگودرز برگزارشد. 
درابتدای برگزاری این مسابقه ورزشکاران با غبار روبی وعطر 
افشانی مزار شهدای روستای دوزان به مقام شامخ این شهیدان 
خصوصا شهید سید جالل هاشمی که پس ازسی وهفت سال به 

آغوش وطن بازگشت ادای احترام کردند.
نفرات برتراین مسابقات دربخش آقایان:

 هادی آذرخوش، بنیامین جهانگیری وافشین آذرخوش
ودربخش بانوان: فاطمه میر، مریم حسنوند وآیدا سرلک معرفی 

شدند
 درپایان باحضور ناصر فهیمی رئیس هیئت ورزش های بومی 

ومحلی شهرستان الیگودرز به نفرات برتر جوایزی اهدا گردید.

مسابقات تیراندازی باکمان سنتی 
در الیگودرز

اطالع رسانی بامدادلرستان
های  ازباشگاه  مهرماه   28 درمورخه 
ورزشی که در زمان شیوع بیماری فعالیت 
ابالغ  الزم  وتذکرات  بازدید  کنند  می 

گردید.
به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و 
جوانان شهرستان خرم آباد به بیش از 30 
باشگاه تذکرات ابالغ و 5 باشگاه متخلف 
انتظامی  نیروی  اماکن  اداره  باهمکاری 

استان پلمپ گردید.
 99 مهرماه   29 درمورخه  همجنین 
ورزشی  های  برباشگاه  نظارت  اکیپ 
انتظامی  نیروی  اماکن  اداره  وباهمکاری 
شرایط  در  که  را  هایی  باشگاه  استان 

کرونایی فعالیت داشتند، پلمپ کردند.
دربازدید این روز نیز که با حضورقیاسیان 
شهرستان  وجوانان  ورزش  اداره  رئیس 
خرم آباد و گروه نظارت انجام شد،  6 

باشگاه متخلف پلمپ وبه مراجع قضایی 
معرفی شدند.

قیاسیان، درحاشیه این  بازدیدهای میدانی 
گفت: برای ما رعایت قانون برای همه 
یکسان است. همه ورزشی هستیم وآنچه 
اینجا مهم است سالمت مردم وآسایش 

آنهاست. 

در ادامه بازدیدهای کرونایی
باشگاه های  متخلف پلمپ و به مراجع قضایی  

معرفی شدند

اطالع رسانی بامدادلرستان 
درنقل وانتقاالت  امیری  وحید 
ازتیم های  دوپیشنهاد  تابستانی 
که  حدی  تا  داشت  قطری 
حاضر بود بند 400 هزاردالری 
فسخ قرارداد خود را فعال کرده 
پیشنهادات  این  از  یکی  به  و 

پاسخ مثبت بدهد.
وحید  نیوز،  جام  از  نقل  به 
امیری درنقل وانتقاالت تابستانی 
قطری  تیم های  از  پیشنهاد  دو 
حاضربود  که  تا حدی  داشت 
فسخ  دالری  هزار   400 بند 
و  کرده  فعال  را  خود  قرارداد 
به یکی ازاین پیشنهادات پاسخ 

مثبت بدهد. 
با توجه به جدایی مهدی ترابی 
از پرسپولیس و  وعلی علیپور 
امیری  به  تیم  این  شدید  نیاز 

بازی های  در  حضور  برای 
قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله 
ملی پوش  بازیکن  این  آسیا، 
پرسپولیس  در  گرفت  تصمیم 
انتظار داشت باشگاه  بماند. او 
ماندنش  خاطر  به  پرسپولیس 
درجمع سرخپوشان درصدی به 
مبلغ قرارداد این فصلش اضافه 

کندکه این اتفاق رخ نداد.
برخی  برخالف  امیری   
ازهمبازیانش درخواست رسمی 
قراردادش  مبلغ  افزایش  برای 
ازباشگاه پرسپولیس نداشته وتا 
به اینجای کار هم که به قرارداد 
او اضافه نشده، واکنشی از خود 
نشان نداده است. مبلغ قرارداد 
اندازه  به  پرسپولیس  با  امیری 
این  ملی پوش  بازیکنان  دیگر 

تیم است.

امیری در چه شرایطی در پرسپولیس ماند؟ 

نه، به دو قرارداد خوب از تیم های قطری

اطالع رسانی بامدادلرستان
بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با همکاری هیات بدمینتون 
دوره  یک  آباد،  خرم  شهرستان  ورزش  اداره  و  لرستان  استان 
های  پروتکل  رعایت  بازبا  درفضای  آزاد  بدمینتون  مسابقات 

بهداشتی توسط هیات بدمینتون شهرستان خرم آباد برگزارشد..
آباد؛  بدمینتون شهرستان خرم  از روابط عمومی هیات  نقل  به 
برگزاری این مسابقات برعهده  ارشیا والی زاده، داوربین المللی و 
دبیرهیات بدمینتون شهرستان خرم آباد بود، در ضمن زهرا شمس 
بیرانوند رئیس هیات شهرستان ومجتبی میرزاده دبیر هیات استان 
نوجوانان دراین  بدمینتون جوانان و  برگزاری مسابقات  جهت 

مسابقات حضوری چشمگیر وفعال داشتند .
طاهری  علیرضا  رسید،  اول  مقام  به  زاده  طیب  علی  درپایان، 
عنوان دارمقام دوم شد واحمدرضا ویسکرمی در سکوی سوم 

قرارگرفت.

برگزاری مسابقات بدمینتون آزاد درخرم آباد 
امان الهی:

هندبال لرستان پتانسیل های باالیی دارد
اطالع رسانی بامدادلرستان

رئیس وارکان هیئت هندبال استان لرستان، چهارشنبه 30 مهرماه 
باسرپرست اداره کل  ورزش وجوانان استان، دردفتر این اداره 

دیدار کردند.
دراین دیدارحشمت اله امان الهی، هندبال لرستان را دارای پتانسیل 
های باال دانست وضمن آرزوی موفقیت برای این رشته پرافتخار، 

به این هیئت قول همکاری ومساعدت همه جانبه داد.
دکتردهقانی، رئیس هیئت هندبال استان نیزضمن تبریک به امان 
الهی به مناسبت انتصاب ایشان، دیدگاه ها، برنامه ها ومشکالت 

هیئت را مطرح کرد.
درادامه این نشست، اعضا، درخصوص حضورپرقدرت تیم لیگ 
یک استان درمسابقات پیشرو و همچنین توسعه همگانی ورزش 

هندبال به بحث و تبادل نظرپرداختند.
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