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شهردار خرم آباد خبر داد:
 اصالح ترافیکی میدان باستان 

و بلوار شهید میررضایی
 همدلی| لرســتان- نرگس سپه وند: شهردار 
خرم آبــاد از انجام طرح اصالح هندســی میدان 

باستان و بلوار شهید میررضایی خبر داد.
شــهردار خرم آباد بیان داشت: با توجه به افزایش 
تصادفات در میدان باستان ،طرح اصالح هندسی 
ایــن میــدان در دســتور کار قرار گرفتــه که با 
تشخیص و مجوز شــورای ترافیک میدان باستان 
و بلوار شهید میررضایی در حال اصالح می باشد.

سعید فتوحی با اشــاره به اصالح ترافیکی میدان 
باســتان و بلوار شــهید میررضایی، گفت: با توجه 
به افزایش تصادفاتی که در میدان باســتان اتفاق 
افتاده، طرح اصالح هندسی این میدان در دستور 
کار قرار گرفته و به تشــخیص شــورای ترافیک 
اســتان و با صدور مجــوز آن ،اقدام به اصالح این 

میدان کرده ایم که در حال انجام است.
وی ادامه داد: با مجوز کمیسیون ماده ۷ درختان 
داخل میدان باستان بصورت اصولی جابجا شده و 
در داخل پارک های ســطح شهر کاشته خواهند 

شد.
شــهردار خرم آباد با اشــاره به احداث پارکینگ 
پارک شــاپوری اظهار کرد: با توجه به اســتقبال 
مردم شهر خرم آباد از پارک شاپوری در این ایام و 
عدم پارکینگ چه مشکالتی را برای مردم به وجود 
آورده بود، شهرداری اقدام به احداث پارکینگ در 

این منطقه کرده است.
دیدار شهردار خرم آباد با مدیرکل ورزش و جوانان 

استان لرستان 
مهندس فتوحی شــهردار خرم آبــاد همچنین با 
آرش قیاسیان مدیرکل ورزش و جوانان و جمعی 
از اعضای شــورای شــهر خرم آباد دیدار و گفتگو 

کردند. 
در این جلســه صمیمانه ســه طــرف در زمینه 
همکاریها و ظرفیتهای سه جانبه در راستای اعتال و 
توسعه ورزش در بین اقشار مختلف مردم،خصوصا 
گســترش آن به خانواده ها و باالخص جوانان در 
رده های مختلف ســنی شــهر خرم آباد با اولویت 
محالت حاشیه ای و کم برخوردار گفتگو و تبادل 

نظر شد.
در این دیدار صمیمی شهردار خرم آباد با همراهی 
رییس، اعضای شورای شهر و نیز مدیرکل ورزش 
و جوانــان، طرح ها و برنامه های خود در راســتای 
اشاعه ورزشهای همگانی با هدف پویایی و سالمت 
در جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.      

لزوم فرهنگ سازی کاهش تشریفات 
ازدواج در بین جوانان

در دیــدار معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان با 
استاندار فارس، دکتر ایمانیه با اشاره به نرخ ازدواج 
در کشــور، بر فرهنگ ســازی کاهش تشریفات 

ازدواج در بین جوانان تاکید کرد.
وحید یامین پــور معاون جوانــان وزارت ورزش 
و جوانــان با دکتر محمد هادی ایمانیه اســتاندار 

فارس دیدار کرد. 
دکتــر ایمانیــه در این دیــدار با بیــان اینکه با 
امیدواری گام دومی ها و پویایی کشور، فرمایشات 
مقــام معظم رهبری تحقق پیــدا می کند، اظهار 
کرد: وظیفه ســنگینی بر دوش تمامی نهاد ها به 
ویژه وزارت ورزش و جوانان به عنوان یک دستگاه 

اجتماعی است. 
اســتاندار فــارس در ادامه ضمن تاکیــد بر رواج 
سنت حســنه ازدواج به خصوص در بین جوانان، 
بیان داشــت: کاهش تشریفات ازدواج باید در بین 
جوانان و خانواده های ایرانی فرهنگ ســازی شود 

تا ثبات اجتماعی در جامعه ما برقرار گردد. 
نماینده عالی دولت در فارس پروژه های نیمه کاره 
ورزشی در استان را مورد توجه قرار داد و بر اتمام 
این پروژه ها با تدبیر و استفاده از راه های مختلف 

تاکید کرد.

خبر

 استفاده از پابند الکترونیکی 
برای بعضی مدیران متخلف در خراسان شمالی

 سرقت، رتبه نخست جرائم
دادستان مرکز خراسان شمالی گفت: برای برخی 
از مدیران متخلف در اســتان از پابند الکترونیکی 
استفاده می شــود.به گزارش ایســنا؛ سید جواد 
ایاللــی ظهر امروز در نشســت خبری اظهار کرد: 
یکی از موارد جایگزین ها حبس، استفاده از پابند 
الکترونیکی اســت که در استان از ظرفیت آن ها 
استفاده می شــود.وی افزود: در حال حاضر برای 
۱۰۴ مجرم از پابند الکترونیکی استفاده می شود 

که تعدادی از آن ها مربوط به مدیران است.
ایاللی همچنیــن درباره پرونده های باز مربوط به 
مدیران استان، اعالم کرد: در حال حاضر ۸ پرونده 
باز مربوط به اتهامات مدیران اســتان در دستگاه 
قضایــی وجود دارد.وی همچنیــن به عمده ترین 
جرائم در اســتان که منجر به صدور حکم شــده 
است، اشــاره کرد و گفت: رتبه نخست مجرمان، 
سرقت است.ایاللی تاکید کرد: سرمنشا این جرم، 
مشکالت اقتصادی است اگر فعالیت های معاونت 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری 
نبود، جرائم در اســتان چندین برابر می شــد.وی 
ادامه داد: ســرقت در اســتان تا ۲ ۳ سال گذشته 
در رتبه ســوم جرائم بود اما امســال به رتبه اول 
رســیده که نشــان می دهد باید بیش از گذشته 
نگران باشیم.دادســتان بجنــورد همچنین اظهار 
کرد: ضرب و جرح، توهین به اشخاص عادی، ایجاد 
صدمــه بدنی عمدی به خــودرو و تهدید از دیگر 
جرائمی محسوب می شود که پس از سرقت، رتبه 
دار جرائم استان هستند.وی ضابطان عام و خاص 
را بازوان دادســتانی در رسیدگی به جرائم دانست 
و گفت: به همین دلیل ۱۹ دوره آموزشی برای آن 
ها برگزار شده و طی سال گذشته نیز ۱۴۱ بازدید 

از عملکرد آن ها ثبت شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
آینده مشاغل باید تسهیل شود

مدیر کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی آذربایجان 
شرقی گفت: باید آینده مشاغل را تسهیل کنیم و 
مشکلی بر سر فرصت هلی شغلی نداشته باشیم که 

مشکلی بر سر مهارت نداشته باشیم.
حسین فتحی  در جلسه ی شورای توسعه مهارت 
آذربایجان شرقی، اظهار کرد: باید اقتصاد مبتنی بر 
منابــع طبیعی و دانش بنیــان را در پیش گیریم 
و بنابه دســتور رهبــر معظم انقــالب باید ارتقاء 
مهارت ها را در پیش داشــته باشیم.وی ادامه داد: 
مهارت آموزی به منزله ی داشــتن امنیت شغلی و 
آزادی شغلی است که مشکل بزرگ کارگران است 
اما امنیت شغلی با مهارت آموزی مرتفع می شود و 

آزادی شغلی هم با مهارت قابل حل است.
به گزارش ایسنا، فتحی در پایان خاطرنشان کرد: 
باید کمیته ای تشــکیل و تفاهم نامه ای را با مراکز 
علمــی و صنعتــی منعقد کنیم که طرح اســتاد 
شــاگردی چندین ســال قبل مطرح شد و طرح 
خوبی هم اســت؛ بنابراین باید موارد و مســائل را 
کنار گذاشــته و دست به دســت به هم دهیم و 

حرفه ای کار کنیم.

خبر

مدیر  کبــودی:   فردین  کرمانشــاه- 
عامل مجتمع کشــت و صنعت ماهیدشت 
خصوصیات بارز این مجموعه را آمیختگی با 
چند فرهنگ و جغرافیای ایران عنوان کرد 
و گفت: بیــش از ۶ دهه از فعالیت خانواده 
مدلل در بخش تولیــد می گذرد و در حال 
حاضر یازده شرکت در هشت حوزه صنعتی 

در کشور در حال فعالیت هستند.
خلیلی تصریح کرد: از سال ۱۹۵۳ میالدی 
خانــواده مدلــل کار خود را در کرمانشــاه 
آغاز کردند و تا ســال ۲۰۲۱ دائما در حال 
تاسیس کارخانه و واحد صنعتی بودا ند و در 
بیست ســال اخیر هر دوسال یک مجموعه 
صنعتی را پایه ریــزی یا خریداری کرده اند. 
وی افزود:هر مجموعه باورها و ارزشــهایی 
دارد و موضوعی که در مجموعه کارخانجات 
مدلل بر آن تمرکز کرده ایم نوآوری، احترام 
و خلق ارزش مشــترک بوده که هر کدام از 

این واژه ها بخش های مختلفی دارد.
این مسئول اضافه کرد: تمام تالش ما در این 
مجموعه این است که در صنعت غذا با تکیه 
بر مشــتری مداری و نــوآوری تحول آفرین 
باشیم و در این زمینه در بخشهای مختلف 

تولید این موضوع را مد نظر قرا داده ایم.
 مدیرعامــل کشــت وصنعت ماهیدشــت 
یادآور شــد: با توجه به محدودیت های آبی 
و اراضی موجود در کشور سعی کرده ایم در 
تهیــه ۲۰ درصد مواد اولیه  به کشــاورزی 
کشــور خودمان متکی باشــیم که در این 
زمینه تولیدات ما در ســال ۱۴۰۰ نســبت 
به ســال قبل ۳۳ درصد افزایش داشــت و 
۶ محصــول جدید نیز به بازار عرضه کردیم 
و بــرای تکمیل زنجیره ارزش  هم به تکامل 
خط تولید لســتین )ماده اولیــه در تولید 
بیســکوئیت( پرداختیم وحدود ۷۰ درصد 
نیاز کارخانجات کشور به لستین را برطرف 
نمودیم، همچنین خطــوط تولید پروتئین 
سویا هم بررسی شده و تکنولوژی آن تجهیز 
شده و امیدواریم طی دو سال آینده این خط 

تولید نیز افتتاح شود. وی افزود: مسئولیت 
اجتماعی به عنوان موضوعات اساســی در 
مجموعه مدلل مدنظر قرار گرفت و در این 
انجام گرفته  زمینه کارهای خیرخواهانه ای 
که از آن جمله می توان به خریداری ۱۰۰۰ 
گلیــم از بانوان بی سرپرســت و اهدا آن به 
مخاطبان در جهت مطرح کردن کرمانشاه و 

کمک به حلقه ذینفعان انجام گرفته است.
مدیر عامل کشــت و صنعت ماهیدشــت 
یادآور شــد: بخش های روغن  کشــی ما از 
برترین بخش ها در کشور هستند که در سه  
کارخانه روزانه ۶ هزار تُن روغن کشی انجام 
می گیــرد و نیاز ما برای تولیــد این مقدار 
روغن ۳ کشــتی ۶۰ هزار تنی دانه روغنی 

بصورت ماهیانه است.
خلیلی در ادامه اضافه کرد: مجموعه مدلل 
رتبه دوم تولید روغن نباتی در کشور، رتبه 

اول تولید کنجاله و روغــن خام، رتبه اول 
تولید روغن فلــه در مصارف صنعتی، رتبه 
دوم تولید روغن هــای تخصصی در صنعت 
شــیرینی پزی، و رتبه اول تولید لســتین 
)مــاده اولیه تولید بیســکوئیت و کیک( را 
به خود اختصاص داده است. وی در گوشه 
دیگــری از ســخنانش با اشــاره به بخش 
زراعت این مجتمع نیز گفت: در این بخش 
۲ هزار کشــاورز در پنج استان خوزستان، 
ایالم، کرمانشاه، کردســتان و مازندران که 
کارخانجات گروه مدلــل در آن راه اندازی 
شــده با ما همکاری می کننــد. وی گفت: 
در زمینه تولید خــوراک دام نیز بزرگترین 
کارخانه تولید خوراک دام در جنوب کشور 
مربوط به گروه مدلل است که روزانه ۱۵۰۰ 

تن تولید دارد .
خلیلــی خاطــر نشــان کــرد: ســه خط 

روغن کشی کارخانجات مدلل در کرمانشاه، 
در  ســمنان  و  )ره(  امام خمینــی   بنــدر 
مجموع بیــش از ۶ هزار تــن دانه  روغنی 
را روزانــه روغن کشــی می کنند همچنین  
روغن خوراکی ماهیدشــت با ظرفیت ۵۰۰ 
تن تصفیه در روز و روغن کشــت وصنعت 
شــمال در ساری نیز با ظرفیت روزانه بیش 
از ۱۲۰۰ تــن تصفیه روغن را با برند اصلی 
نازگل و غنچه و برندهای خزر، لتکا و غنچه 

پالس بر عهده دارند.
مدیــر عامــل مجتمــع کشــت و صنعت 
ماهیدشت افزود: در مجموعه صنایع غذایی 
مدلل، حدود ۱۵۰۰ نفر بصورت مســتقیم 
در حال فعالیت هســتند و با توجه به اینکه 
ســالیانه حدود  ۵/۳ میلیون تن کاال وارد و 
خارج می شــود نیز تعداد بیشماری بصورت 

غیر مستقیم با ما همکاری می کنند.

مدیرعامل مجتمع کشت وصنعت ماهیدشت: 

تمرکز کارخانجات مدلل بر نوآوری،احترام و خلق ارزش است 

دومین کنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ 
به میزباني دانشگاه پیام نور شیراز به صورت 

ویدئوکنفرانس برگزار شد.
سرپرســت دانشــگاه پیام نور استان فارس 
درابتداي این مراســم با تقدیــر از عوامل 
برگــزاري دومین کنفرانــس ملي حقوق، 
فقه و فرهنگ ابراز امیدواري کرد با توسعه 
رابطه دانشــگاه با عرصه هــاي اجتماعي، 
مسیر پیشــرفت جامعه مبتني بر ارزشهاي 

اسالمي بیش از گذشته هموار شود.
محســن جاجرمي زاده با اشاره به تعاریف 
حقوق، فقه و فرهنگ و لزوم ارتباط مناسب 
بین آنها،اظهارداشت: تنظیم روابط اجتماعي 
و قواعــد نظــم دهي جامعــه را نمي توان 
صرفاً براساس ســکوالریزم و عقل بنیادین 
بشــر و بدون بهره گیــري از تعالیم انبیا و 
اولیــا تدوین کرد چرا که براســاس جهان 
بیني و ایدئولوژي اســالم معتقدیم خداوند 
بزرگترین مســیر تعالي بشر را توسط انبیا 
خصوصاً پیامبر عظیم الشــان اسالم شکل 
داده و این تعالیم الهي اســت که مي تواند 
قواعد و نظم بخشــي اجتماعــي ، فردي و 
خانوادگي را به شیوه مطلوب ترسیم نماید.

وي از پژوهشــگران و محققــان خواســت 
در تدوین مقاالت و پژوهشــها، به رویکرد 

فرهنگ اسالمي توجه الزم داشته باشند.
در ادامه این کنفرانس ، سید عیسي حسني 
معاون قضایي دادگستري استان کهگیلویه 
و بویراحمد نیز به عنوان یکي از سخنرانان، 
اظهارداشــت: با توجه به بروز برخي جرایم 
نوظهور، رویکرد اصلي قضایي بایســتي به 

سمت پیشگیري از وقوع جرم باشد.
در بخــش دیگري از ایــن همایش، محمد 
مهدي صالحي ، رئیس ســازمان بازرســي 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد اظهارداشت: 
هدف از برگزاري ایــن کنفرانس ها کمک 
به دســتگاه قضا و جامعه به منظور آسیب 
شناســي و ارائه راهکار است . بنابراین مي 
طلبــد که در این کنفرانس ها به بررســي 
چالش ها و آســیب هاي حقوق بپردازیم و 

راهکار الزم ارائه دهیم. 
وي تصریح کرد: یکي از موارد بروز فســاد ، 
قوانین و مقررات ناکارآمد هست. با توجه به 
تکنولوژي و پیشرفت جامعه نیازمند به روز 

رساني قوانین ناکارآمد هستیم..
محمــد قربــان زاده دبیر اجرایــي دومین 

کنفرانــس ملي حقــوق، فقــه و فرهنگ 
نیزاظهارداشــت: پس از اعــالم فراخوان ، 
۹۴۵ مقاله از ســوي اســاتید دانشگاه ها، 
قضات،وکال و ســایر محققــان به دبیرخانه 
کنفرانس ارســال شد که از این تعداد ۶۹۱ 
مقالــه مورد پذیــرش داوران قرار گرفت و 
۱۲ مقاله نیز جهت ارائه به صورت شفاهي 

انتخاب گردید.
وي همچنیــن از انتشــار کتابچه مجموعه 
مقاالت کنفرانس خبر داد و ابراز امیدواري 

نمود در سال آینده شاهد برگزاري سومین 
کنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ باشیم.

ایــن کنفرانــس بــا همــکاري و حمایت 
دادگســتري اســتان فارس، کانون وکالي 
دادگستري استان فارس، دادگستري استان 
کهگیلویه و بویراحمد و ســازمان بازرســي 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد، برگزار شد 
که دبیــر علمي آن را دکتــر ابراهیم تقي 
زاده رئیس دانشگاه پیام نور کشور برعهده 

داشت.

به میزباني دانشگاه پیام نور شیراز 

دومين كنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ برگزار شد


