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بحران آب در کوهدشت و رومشکان به مرز هشدار رسید

با افت بیش از  ۱۲متری آبهای زیرزمینی و ادامه این روند در  ۱۰سال آینده تمام سفرههای آب این دو شهرخشک خواهد شد

تنور تنورسازان بروجردی
رو به خاموشی است

یکی از ابزارهایی که در گذشــته برای پخت نان اســتفاده
میشد تنور سفالی بود که ساخت آن هنر دست هنرمندان
بروجردی بوده است .تنورسازی ســنتی در بروجرد از جمله حرفههایی است ...
صفحه  8را
بخوانید

8

اجرای طرح مقابله با آسیبهای
اجتماعی در مدارس لرستان

دلیل سخنان ضد ایرانی ترامپ شکست سیاستهای آمریکا در منطقه بود
نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد سخنان اخیر رئیس
نماز جمعه جمهوری آمریکا علیه ایران را به دلیل شکست سیاستهای آمریکا در
منطقه عنوان کرد.
به گزارش ایرنا ،آیتاهلل «سیداحمد میرعمادی» در خطبههای نماز جمعه خرمآباد
اظهار کرد :ملت و دولت ایران در مقابل ســخنان ســخیف ترامپ متحد هستند و با
تبعیت از مقام معظم رهبری در مقابل آمریکا ایستادگی میکنند.
ســخنان ســخیف و جاهالنه رئیسجمهوری نابخرد آمریکا علیه ملــت ایران در
سازمان ملل تنها در شأن خودش بود .ترامپ بهتر بود قبل از تهدید ملت ایران ،تاریخ
هشتساله دفاع مقدس را مرور میکرد که هشت سال با دســت خالی در برابر دنیا
ایستاد.
خطیب جمعه خرمآباد بــه اول مهرماه ،آغاز ســال تحصیلی اشــاره و عنوان کرد:
دانشآموزان آینده سازان کشور هســتند .مهمترین رسالت آموزش و پرورش رشد
علمی و تربیت دینی بوده و همه باید در این زمینه برای رسیدن به اهداف کمک کنیم.
نسل آینده باید نسل تربیت شده دینی باشد و معلمان اهتمام جدی به درس و تقویت
تحصیل دانشآموزان داشته باشند.
فلسفه قیام عاشورا اقامه امر به معروف و نهی از منکر است

حجت االسالم والمسلمین «حسن ترابی» امام جمعه بروجرد هم در خطبههای نماز
جمعه این هفته بروجرد اظهار کرد :فلسفه قیام امام حسین (ع) در روز عاشورا اقامه
فریضه امر به معروف و نهی از منکر است .هفته اول محرم به نام امر به معروف و نهی
از منکر نامگذاری شده و عمل به این فریضه وظیفه مردم و حاکمیت اسالمی است.
وی تاکید کرد :مردم وظیفه دارند با تذکر لسانی به احیای امر به معروف و نهی از منکر
در جامعه کمک کنند و حکومت اسالمی نیز وظیفه دارد بسترهای عمل به این فریضه
را در جامعه فراهم سازد .حجت االسالم ترابی با بیان اینکه بهترین معروف در این ایام

بیان فلسفه قیام امام حسین(ع) است ،عنوان کرد :این ایام فرصت خوبی برای جوانان
و نوجوانان است تا با حضور در هیاتهای مذهبی با فلسفه قیام عاشورا آشنا شوند.
ضرورت آشنایی استاندار با مشکالت مردم در شهرستانها

حجت االسالم «محمد سوری» امام جمعه پلدختر در بخشی از خطبههای نماز جمعه
این شهرستان با تقدیر از خدمات استاندار سابق لرستان ،موفقیت خادمی استاندار
جدید را آرزو کرد و گفت :انتظار میرود اســتاندار جدید لرستان از نزدیک مسائل و
مشکالت مردم شهرستانها را بررسی و به خواسته آنها رســیدگی کند .وی افزود:
ممکن است برخی مسئوالن نتوانند زبان گویای مردم باشند بنابراین استاندار جدید
لرستان باید در میان مردم حضور یابد تا مشکالت آنها را از نزدیک لمس کند .استاندار
لرستان در استخدامیها عدالت را مدنظر داشته باشد و هرکس که شرایط الزم را دارد،
زمینه خدمتش را فراهم کند .نباید افراد توانا به سبب آشنابازی از خدمت محروم شده
و بازبمانند .وی تاکید کرد :استاندار لرستان به مناطق محروم به ویژه شهرستان پلدختر
به عنوان هویزه ثانی عنایت بیشتری داشته باشد چراکه مردم پلدختر در دفاع از نظام
اسالمی هیچگاه کوتاه نیامده و همیشه در صحنه حاضر بودهاند.
راهپیمایی نمازگزاران در محکومیت سخنان ترامپ

مردم شــهرهای مختلف اســتان هم بعد از اقامه نماز جمعه در اعتراض به سخنان
سخیف و ابلهانه ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ســازمان ملل علیه مردم شریف
ایران ،راهپیمایی کردند .مردم لرســتان با حضور گســترده و یکپارچه خود در این
راهپیمایی نشان دادند که مواضع خصمانه و ســخنان سخیفانه و سراسر غیرواقعی
رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل علیه ملت غیور و رشید ایران
اسالمی نشانگر استیصال و واهمه استکبار جهانی در مقابل عظمت و اعتالی گفتمان
انقالب اسالمی است.
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فقر ،دوری از مدرسه ،کوچ نشینی و  ...از مهمترین عوامل بازماندگی از تحصیل است  /عکس :همشهری

بازماندگان از تحصیل
تباهیسرمایههایاجتماعی
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منبت
هویت آباده
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پرحاشیهترینپروژه
ساللرستانهمچنان
بالتکلیفاست

 |4اجتماعی
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مصائب رسیدن
به مدرسه

سرمایه ارزی
طرح سیمان سفید ازنا تامین شد
 17/5میلیون یورو ســرمایه ارزی طرح سیمان سفید ازنا
تامین و عملیات اجرایی احداث این کارخانه آغاز شده است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت لرستان با اعالم این خبر اظهار کرد :بقیه
اعتبار باید از سوی سرمایهگذار تامین شود.
صفحه  2را
بخوانید

« زاهدشیر» روستای
فراموششده خرمآباد
روستای زاهدشــیر خرمآباد در پلیس راه کمالوند و مسیر
گردشگری بیشــه قرار دارد .روســتایی که تا شهر فاصله
چندانی ندارد و در منطقه کمالوند واقع شده اســت .جاذبههای گردشگری از
جمله مقبره زاهدشیر در قبرستان این روستا که روی تپهای باستانی قرار گرفته
است و به محض ورود به روستا به شکل قندیلی رخنمایی میکند و در سوی دیگر
مقبره سرباز گمنام که روبهروی روستای زاهدشیر قرار دارد جلوهای خاص به
روستا بخشیده است.
صفحه  7را
بخوانید
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هزار شمع
نذر تعزیه
در تکیه دولت
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بحران آب در کوهدشت و
رومشکان به مرز هشدار رسید
عضو کمیسیون تخصصی
آب
کشــاورزی ،آب و منابع
طبیعی اتــاق بازرگانی،
صنایع و معادن و کشــاورزی اســتان
لرســتان از بحــران جــدی آب در
کوهدشت و رومشکان خبر داد.
به گزارش همشــهری «علی محمدیفر» خواستار توجه جدی
مردم و مسئوالن به مســاله بحران آب در این مناطق شد و اظهار
کرد :بحران آب در کوهدشت و رومشکان جدی است به طوری که
در سالهای اخیر شاهد افت بیش از  ۱۲متری آبهای زیرزمینی
در این مناطق بودهایم.
محمدیفر با اشاره به اینکه بیش  ۹۰درصد آبهای زیرزمینی در
این  ۲شهرستان برای مصارف کشاورزی استفاده میشود ،افزود:
اگر این روند ادامه پیدا کند طی  ۱۰سال آینده تمام سفرههای آب
زیرزمینی شهرهای کوهدشت و رومشکان تمام خواهند شد و ما
کوهدشت و رومشکانی نخواهیم داشت.
محمدیفر اظهار کرد :بحران آب در کوهدشــت و رومشــکان
از مرز بحران هم گذشــته و مسئوالن لرســتان و صدا و سیما و
رسانههای جمعی باید با اطالع رســانی به مردم و چارهجویی از
طریق کارشناسان و اصالح کشت در این دو شهرستان به رسالت
خود برای جلوگیری از بروز فاجعه خشکسالی در این مناطق عمل
کنند.

اوقاف متولی ساخت جاده
برای اماکن متبرکه نیست
مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان با بیان اینکه
عمرانی جاده امامزاده محمدحسن الیگودرز توسط بنیاد
مسکن ساخته میشود ،عنوان کرد :اداره اوقاف
متولی ساخت جاده برای بقاع متبرکه نیست.
حجتاالســام «مرتضی خاکبــاز» به ایرنا گفت :در ســفر
مسئوالن اســتان به امامزاده محمدحســن بنا شد که مسیر
دسترسی این امامزاده از ســوی بنیاد مسکن لرستان و اداره
راه و شهرسازی تعمیر و آسفالت شود .اداره اوقاف  2میلیارد
ریال از هزینه اجرای این طــرح را پرداخت خواهد کرد .اداره
کل اوقاف و امور خیریه اســتان برای بازســازی حرم مطهر
امامزاده محمدحسن الیگودرز تاکنون  30میلیارد ریال هزینه
کرده است.
وی افزود 35 :کیلومتر از مسیر این امامزاده از سمت الیگودرز
باید آسفالت شــود که تاکنون  15کیلومتر آن آسفالت شده
است.

33310253

02123023914

پيامك شما را درباره
روزنامه لرستان م 
يخوانيم

پرحاشیهترینپروژهساللرستانهمچنانبالتکلیفاست
رییس کمیسیون عمران شورای شهر :کسانی که در قرارداد پروژه بهارستان سهلانگاری کردهاند باید پاسخگو باشند

عملیــات احــداث پــروژه تقاطــع
شهری غیرهمســطح بهارســتان واقــع در
سهراهی گلدشت  -خرمآباد از همان
روز اول با حرف و حدیثهای زیادی آغاز شد.
به گزارش ایسنا ،ماجرا از این قرار بود که خرداد سال
« 93اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری
در سفر به خرمآباد با اینکه در مراسم کلنگزنی این
پروژه حضــور یافت ،اما کلنگی بــه زمین نکوبید و
همین موضوع به شــایعات اختالف شهردار وقت و
شورای شهر چهارم در خصوص این پروژه دامن زد و
پروژه به شرکت آباد راهان پارس واگذار شد.
«محمد مهرابی» شــهردار وقت خرمآباد در اواخر
آذر  93پروژه را ماده ( 48خاتمه پیمان) اعالم کرد و
ی متوقف شد .علت این امر خلفوعده
عملیات اجرای 
اســتانداری برای همکاری در پروژه عنوان شــد.
بالفاصله «هوشنگ بازوند» استاندار وقت لرستان
تأکید کرد این پروژه به زودی و برای بار دوم آغاز به
کار خواهد کرد .اما این وعده عملی نشــد و مدتها
بعد به قرارگاه خاتم واگذار شــد و قرار بود عملیات
اجرایی آن آغاز شود که در مرداد  95با کشف سفال
و اســتخوان انســان در این مکان بهارستان بازهم
خبرساز شد!
«عطا حسنپور» مدیر روابط عمومی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشــگری لرستان آن
زمان اعالم کرد طبق بررسیهای کارشناسان از مکان
موردنظر ،حدس میزنند که قب ً
ال دو دوره قبرستان
اسالمی در آنجا بوده اســت .هیچ شیء قیمتی در
این مکان کشف نشده و به لحاظ باستانشناسی از
اهمیت آنچنانی برخوردار نیست.
قرار بود استانداری بخشــی از مبلغ قرارداد قرارگاه
خاتم را تقبل کند اما «یحیی عیدیبیرانوند» شهردار
وقت خرمآباد در اسفند  95و در واکنش به تعطیلی
این پروژه گفت :قرارداد ســاخت زیرگذر بهارستان

عضو شــورای شــهر :زیرگذر بهارستان
غیرکارشناســی و بدون مطالعه بوده ،زیرا
عریضترین خیابان شهر را محل ترافیک
دانستهاند

زیرگذر بهارستان با مبلغ  64میلیارد تومان قرار بود طی  2سال به بهرهبرداری برسد اما این وعده هنوز محقق نشده است عکسها :همشهری

به مبلغ  64میلیارد تومان با قرارگاه خاتم بسته شد
و قرار بود طی دو ســال به بهرهبرداری برسد .توقع
داشتیم قرارگاه درخواست مالی نداشته باشد اما آنها
درخواست پول کردهاند .قرار بود استانداری منابع
موردنظر را پرداخت کند که موفق نشــدیم راهکار
قانون را برای پرداخت این منابع از سوی استانداری
پیدا کنیم و به دنبال این هستیم که یکی از امالک
شهرداری را برای ادامه کار زیرگذر به قرارگاه خاتم
واگذار کنیم.
با مطرح شدن این موضوع پروژه بهارستان در رکود
وعدههای مسئوالن به سرانجام نرسید تا در این بین
فقط مردم منطقه ضرر کــرده و با چالشهای تردد
و ترافیک بهعلت فعالیتهای نیمه تمام این پروژه
عمرانی مواجه شوند.
ماجراهای بهارستان از همان روز اول تاکنون ادامه
داشته و دارد و برخی اعضای شــورای شهر چهارم
خرمآباد در برخــی مواقع مخالــف و موافق پروژه
بودند! بارهــا در خصوص این پروژه جلســاتی در
اســتانداری ،شــهرداری و شورای شــهر با حضور
مسئوالن ارشد استان برگزار شد و تصمیم بر احداث
تقاطع غیرهمسطح گرفته میشد .این در حالی بود
که خیلی از کارشناسان نیازی به احداث زیرگذر در
سهراهی گلدشت را با توجه به شرایط و توپوگرافی

پزشکی

منطقه نمیدیدند اما بهارستان به یکی از مهمترین
پروژههای شهری بالتکلیف در خرمآباد تبدیل شد.
آغاز پروژه با اصرار برخی مسئوالن

«رستم کوشکی» عضو شورای شهر خرمآباد درباره
پروژه بهارستان میگوید :با توجه به شرایط منطقه
نیاز است در صورت احداث زیرگذر برای دفع آبهای
سطحی چارهاندیشی شــود .اگر از عرض بلوارهای
خیابان سهراهی گلدشت کم شود مشکل ترافیکی
حل خواهد شد.
وی تاکیــد میکنــد :نیازی بــه احــداث تقاطع
غیرهمسطح در آن منطقه نیســت و به این دالیل
مخالف اجرای این پروژه بوده و هســتم اما با وجود
مخالفتها با اصرار برخی مسئوالن پروژه آغاز شد!
کوشکی با بیان اینکه احداث زیرگذر دیگر منسوخ
شده است ،عنوان کرد :پیشــنهاد ما این بود که از
سمت ساحلی تمدن و کنار پارک شاپوری خیابان
تداوم یابد و به فرودگاه وصل شود.
بهارستان؛ محور نخستین جلسه کمیسیون عمران

موضوع پروژه بهارستان و نارضایتی مردم و تقاضای
مکرر آنهــا مبنی بر تعییــن تکلیــف آن ،اعضای
کمیســیون عمران و توسعه شــهری شورای شهر

خرمآباد را بر آن داشت که نخســتین جلسه خود
را با دستورکار بررسی مشکالت زیرگذر بهارستان
برگزار کنند.
در این جلســه «ســجاد بابایی» رئیس کمیسیون
عمران شــورای شهر گفت :کســانی که در قرارداد
پروژه بهارستان سهلانگاری کردهاند باید به مردم،
رسانهها و شورای پنجم پاسخگو باشند و به همین

علت به شورا احضار خواهند شد .قرارداد این زیرگذر
با توجه به شرایط موجود غیرکارشناسی بوده و منافع
عموم مردم در نظر گرفته نشده است.
«علیمحمد صالحینســب» دیگر عضو شــورا در
این جلسه اظهار کرد :زیرگذر بهارستان تصمیمی
غیرکارشناسی و خارج از اختیارات شهرداری بوده
است.
«علی ماکنعلی» عضو شورای شهر نیز گفت :زیرگذر
بهارستان یک روز معضل خواهد شــد و این پروژه
باید در کوتاهترین زمان تعیین تکلیف شود .مطالبه
اصلی مردم جنوب شرق شهر اتمام و تعیین تکلیف
این پروژه است.
«اسماعیل رضایی» یکی دیگر از اعضای شورای شهر
هم اظهار کرد :زیرگذر بهارســتان غیرکارشناسی
و بدون مطالعه بوده که عریضترین خیابان شــهر
را محل ترافیک دانســتهاند و دفع آبهای سطحی
منطقه مهمتر از زیرگذر است.
این صحبتها در حالی مطرح میشــود که ظاهرا ً
خیلیها مخالف احداث این پروژه بوده و هســتند
اما این طرح به مرحله احداث رسید .شایعات درباره
بهارســتان تمامی ندارد و دود مشــکالت ناشی از
اختالفات فقط به چشم شهروندان میرود .در این
میان مشکالت بسیاری برای اهالی بهوجود آمده که
امیدواریم هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

بهارستان جزو اولویتهای عمرانی نبود
شهردار خرمآباد درباره طرح بهارستان به همشهری میگوید :بهارستان یکی از پروژههایی
بود که ضرورتی برای اجرای آن وجود نداشت یا اگر به عنوان یک پروژه عمرانی بزرگ ،اجرای
آن در سطح شهر ضرورت داشت ،جزو اولویتهای کاری و عمرانی نبود.
«وحید رشیدی» میافزاید :تاخیر در عملیات اجرایی و کند بودن روند آن مشکالت زیادی را برای اهالی این منطقه
به وجود آورده اســت .اما از آنجایی که نیمی از پروژه انجام شده ،توقف یا کنسل کردن پروژه تنها به ضرر مردم و
شهرداری است و باید اجرایی شده و به اتمام برسد .وی عنوان میکند :یکی از مشکالت موجود در منطقه گلدشت
دفع نشدن آبهای سطحی بود که در فصل بارش مشکالتی زیادی را به وجود میآورد و ناتمام ماندن آن مزید بر علت
شده است .این پروژه برای اتمام به اعتباری بالغ بر  67میلیارد تومان نیاز دارد که تامین این مبلغ از عهده شهرداری
خرمآباد خارج است .رشیدی تاکید میکند :در جلسهای که با نماینده پیمانکار پروژه بهارستان داشتیم بر تسریع
در روند ساخت این پروژه تاکید شده است .پروژه در حال حاضر فعال است و در چند روز آینده یکی از دالهای نصب
شده این پروژه برای کوتاه کردن ترافیک منطقه به صورت موقت بازگشایی میشود.
شهردار ادامه میدهد :اما آنچه در این میان مهم است دفع آبهای سطحی است .قبل از شروع پروژه بهارستان
کارهایی برای رفع این مشکل انجام شده بود اما با آغاز عملیات اجرایی کلیه جدولها و کانالهایی که برای دفع
آبهای سطحی نصب و ساخته شده بودند در حین کار از بین رفته و قطع شدهاند .اما آنچه در دستور کار قرار دارد
این است که باید همزمان با اجرای پروژه زیرگذر بهارستان ،پروژه دفع آبهای سطحی نیز انجام شود.

سینه و تنگی نفس) همراه باشد،
فرد باید به پزشک مراجعه کند.
این فوق تخصص ریه با تاکید بر
اینکه ســرفه اکثرا بعد از عفونت
ایجاد میشود ،افزود :این موارد
ممکن است خود به خود بهبود
یابند ،اما اگر به طول انجامند باید
به پزشــک مراجعه کنیم چون
بیشتر آنها ناشی از آلرژی هستند.
وی سرفه در افراد سالمند را دارای اهمیت بیشتری
دانست و گفت :ســرفه مزمن در خانمها از آقایان
شایعتر است .سرفههای مزمن به بررسی نیاز دارد
و نارسایی قلبی ،سرطانها ،مصرف سیگار و مصرف
برخی داروها مثل دارویزضدفشار خون میتواند در
بروز سرفه مزمن نقش داشته باشد.
موسوی در خصوص منشــأ آلرژی تنفسی افزود:
آلرژی یا به دستگاه تنفس فوقانی مربوط میشود
یا به دستگاه تنفس تحتانی .اگر اشکال در دستگاه
تنفس فوقانی باشد رینیت آلرژیک گفته میشود که
همراه با عالئمی مانند سرفه ،آبریزش بینی ،صاف

کردن گلو و کیپ شدن بینی اســت ،اما اگر علت
آلرژی دستگاه تنفســی تحتانی باشد ،به آن آسم
گفته میشود که همراه با سرفه ،خلط ،تنگی نفس و
خسخس سینه است.
وی درمورد افرادی که مشکوک به مشکالت تنفسی
هستند ،گفت :از طریق معاینه فیزیکی ،رادیوگرافی
قفسه ســینه و تســت ریه حجم ریه اندازهگیری
میشود و متوجه میشویم آیا فرد آسم دارد یا خیر.
این فوق تخصص ریه با بیــان اینکه اولین عالمت
نارسایی قلبی ممکن است سرفه در حالت خوابیده
باشد ،گفت :یکی از علل شایع سرفه ،شغل است و
بر حسب این که فرد با چه مادهای در تماس است،
ممکن اســت دچار سرفه شــود .وی در خصوص
درمانهای خانگی سرفه به طور موقت اظهار کرد:
مصرف کمی عسل و خوردن آب میتواند مفید باشد.
اگر بینی کیپ شود و گلودرد نیز داشته باشیم بخور
آب گرم به طور موقت مفید خواهد بود ،اما بخور آب
گرم در طوالنیمدت مضر است و شستوشوی گلو
و بینی با سرم نمکی بهطور موقت سرفه را کاهش
میدهد تا به پزشک مراجعه کنیم.

رسیدگی خارج از نوبت پروندههای
تخریب و تصرف اراضی ملی

واژگونی تانکرها
سالمت مردم پلدختر را تهدید میکند

رئیسکل دادگستری لرستان از رسیدگی به
پروندههای تخریب و تصرف منابع طبیعی
در اسرع وقت و خارج از نوبت تاکید کرد.
به گــزارش مهــر «جعفر بــدری» گفت:
پروندههــای منابع طبیعی باید در اســرع
وقت و خارج از نوبت رسیدگی شوند و مراجع
قضایی برخورد الزم و بازدارنده را با متخلفان داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه باید در اجرای طرحهای حفاظت از منابع طبیعی ،منافع
مردم نیز در نظر گرفته شود ،اظهار کرد :امروز باید منافع مردم مانند اشتغال و
امرار معاش از دیگر راهها غیر از لطمه زدن به اراضی ملی تأمین شود.

رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرســتان پلدختر از تهدید ســامت مردم این
شهرستان بر اثر واژگونی تانکرهای حامل مواد شیمیایی در جادههای پلدختر خبر داد.
به گزارش مهر «ناصر بابایی» گفت :با توجه به احداث آزادراه چندین ســال است که
کامیونها و تریلرهای کشنده حامل مواد شیمیایی به علت عوارض باال در جاده قدیم
تردد دارند .همه ساله واژگونی وسایل نقلیه سنگین و سرازیر شدن و نشت محموله
آنها ،آب رودخانه کشکان و محیط زیست منطقه را آلوده میکند.
وی افزود :انتظار میرود در این رابطه بین دستگاهها و ادارات مربوطه هماهنگی صورت
گیرد تا از تردد خودروهای حمل مواد شیمیایی در جاده خرمآباد -پلدختر -اندیمشک
جلوگیری و رفت و آمد آنها از آزادراه میسر شود.

افزایش تولید بادام در باغهای بروجرد
مدیرجهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به برداشت  820تن بادام ازسطح باغهای
شهرستان ،از افزایش  82درصدی برداشت این محصول نسبت به سال گذشته
خبر داد.
«رضا امینــی» به ایرنا گفت :هــزار و  145هکتار از زمین هــای باغی بروجرد
زیرکشت درخت بادام رفته که از این میزان ،هزار و  5هکتار بارور و  140هکتار
نیز به صورت نهال است.
وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل خشکسالی و سرمازدگی در سطح باغهای
بروجرد  450تن بادام برداشت شد ،افزود :برداشت گردو در سطح  3هزار و 984
هکتار از باغهای تحت پوشش این شهرستان انجام شده است.
مدیرجهاد کشاورزی بروجرد گفت :امسال سطح بارور درختان گردو در بروجرد
 200هکتار افزایش یافته است.

سرمایه ارزی طرح سیمان سفید ازنا
تامین شد
 17/5میلیون یــورو ســرمایه ارزی طرح
سیمان سفید ازنا تامین و عملیات اجرایی
احداث این کارخانه آغاز شده است .رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت لرستان در
گفتوگو با ایرنا با اعالم این خبر اظهار کرد:
بقیه اعتبار باید از سوی سرمایهگذار تامین
شود« .محمدرضا صفیخانی» با بیان اینکه قرار است هزار و  500میلیارد ریال
در طرح سیمان ازنا سرمایهگذاری صورت گیرد ،افزود :با دادن السی از بانک،
ماشین آالت این کارخانه از خارج از کشور وارد و همزمان مشکل معدن و پروانه
اکتشاف این طرح برطرف میشود .سرمایه گذار باید محل مورد نظر را مشخص
و تحویل بگیرد و پس از آن کارگاه را تجهیز کند.
صفیخانی تاکید کرد :مراحل بانکی این طرح اجرایی شده و تنها مشخص شدن
زمین و اجرای آن مانده است .شــروع عملیات اجرایی احداث کارخانه سیمان
سفید زاگرس ازنا با حجم سرمایهگذاری هزار و  500میلیارد ریال و اشتغال 100
نفر در دستورکار است.

اجرای طرح مقابله با آسیبهای اجتماعی
در مدارس لرستان
طرح توانمندسازی دانشآموزان و مقابله با آســیبهای اجتماعی از طریق مداخله
به موقع و موثر (نماد) در مدارس استان اجرا میشــود .به گزارش ایرنا ،رئیس مرکز
مطالعات اجتماعی و جرمشناسی دادگستری لرستان با بیان این مطلب اظهار کرد :با
توجه به اینکه مدرسه در رشد و پرورش شخصیت کودکان ،کانون پیشگیری رشدمدار
است ،آگاهی بخشی در این طرح در سه حیطه خانواده ،دانش آموزان و مربیان متمرکز
و در هر مدرسه کارگاههای آموزشی مختلفی برای این سه گروه در نظر گرفته میشود.
«گودرز نیازی» به اجرای این طرح در نورآباد اشــاره کرد و افزود :در سال تحصیلی
گذشته  10آموزشگاه در این شهرستان تحت پوشش طرح نماد قرار گرفت.
نیازی بیان کرد :گســترش آموزشهای ریشــهای در زمینه پیشگیری از رفتارهای
پرخطر ،جلوگیری از آســیبهای اجتماعی و بزهکاری ،ایجاد نظام شناسایی دانش
آموزان آسیبپذیر ،طراحی و توسعه مداخلههای موثر و توانمندسازی دانشآموزان
از جمله برنامههای طرح نماد است.
وی روش به کار گرفته شده در این طرح را مبتنی بر پیشگیری رشدمدار عنوان کرد
و گفت :در این نوع پیشگیری تالش میشود با مداخله سریع و زودرس وقتی کودکی
قصد بروز رفتار بزهکارانه را دارد ،از مزمن شــدن آن و احتمــال بزهکاری در آینده
جلوگیری شود.

عامالن شکار غیر مجاز تشی در دام قانون
گرفتار شدند
رئیس اداره حفاظت محیطزیست رومشکان از شناسایی و دستگیری عامالن شکار
غیر مجاز تشی که اقدام به انتشار عکس خود در شــبکههای اجتماعی کرده بودند،
خبر داد.
به گزارش فارس «علی یاری» گفت :دو متخلف شکار غیر مجاز تشی که اقدام به انتشار
عکسی مبنی بر شکار تشی در شــبکههای اجتماعی و فضای مجازی کرده بودند ،با
پیگیری اداره حفاظت محیط زیست رومشکان شناسایی شدند .پس از احراز هویت،
پرونده تخلف آنها برای بررسی و اقدام قضایی به دادگستری شهرستان ارجاع شد.
یاری ضمن تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان زیســتمحیطی در این شهرستان از
تمامی دوستداران محیطزیست درخواست کرد هرگونه تخلف زیستمحیطی را به
سامانه  1540اطالع دهند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی آن اقدام شود.

پيامك شما را درباره
روزنامه لرستان م 
يخوانيم

« زاهدشیر» روستای فراموششده خرمآباد

بالتکلیفی مخروبههای روستا و صادر نشدن مجوز ساخت و ساز موجب خالی شدن این منطقه از سکنه شده است
نسرین صفربیرانوند

میشود و به منظور دفع آبهای سطحی خودمان اقدام به
جدولبندی کوچهها کردهایم.
وی به نیمهکاره ماندن تنها مســجد روســتا هم اشــاره
میکند و میگوید :عملیات اجرایی مســجد با زیربنایی
 405متری سال  89شروع شد و در حال حاضر  70درصد
پیشرفت دارد.

خرمآباد -خبرنگار

روستای زاهدشــیر خرمآباد در پلیس راه
روستا
کمالوند و مسیر گردشگری بیشه قرار دارد.
روستایی که تا شهر فاصله چندانی ندارد و
در منطقه کمالوند واقع شده است .جاذبههای گردشگری
از جمله مقبره زاهدشیر در قبرستان این روستا که روی
تپهای باستانی قرار گرفته است و به محض ورود به روستا
به شکل قندیلی رخنمایی میکند و در سوی دیگر مقبره
سرباز گمنام که روبهروی روســتای زاهدشیر قرار دارد
جلوهای خاص به روستا بخشیده است.
مزارع ذرت هم در همان ابتدای ورود توجه رهگذران را به
خود جلب میکند که در کنار درختان و باغهای انگور و
گردو ظرفیت کشاورزی این روستا را دوچندان کردهاند.
مرغهای محلی در کوچههای روستا جوالن میدهند و با
توجه به رهگذران به هر سویی میروند.
معماری روستا هم با خانههایی که در ارتفاع قرار گرفتهاند
اما هنوز نوسازی نشدهاند ،در کنار کوچههایی که ردی از
آسفالت در آنها مشاهده نمیشود ،به این منطقه شکلی
ناموزون داده اســت .تردد در برخی کوچهها با ماشــین
سخت است .کانال آب زمینهای کشاورزی هم از برخی
کوچههای روســتا میگذرد و مشــکالت تردد با وسایل
نقلیه را افزایش میدهد .رودی هم که از وســط روســتا
میگذرد همچنین نزدیکی به کوه باعث شده هوای روستا
نسبتا خنک باشــد .آنچه از همه بیشتر توی ذوق میزند
خانههایی است که بر اثر گذشت سالها و نبود ساکنان آن
تبدیل به مخروبه شــدهاند و ذهن هر رهگذر را به سمت
خالی بودن روستا از سکنه ســوق میدهد .این روستا با
وجود زمینهای حاصلخیز و منابع آبی که برای کشاورزی
دارد ،در چندسال اخیر با مهاجرت ساکنان به شهر روبهرو
بوده است که این روند هنوز هم ادامه دارد.
موقعیت جغرافیایی روستا

دهیار روســتای زاهدشــیر خرمآباد با اشــاره به تعداد
خانوارهای روستا میگوید :این روستا که در  12کیلومتری
ت دارد
شهر خرمآباد قرار دارد 81 ،خانوار و  332نفر جمعی 
و جزو منطقه کمالوند دهپیرجنوبی است که در محدوده
تپه باستانی زاهدشیر قرار دارد.
«شیرین محمدیزاهدی» در خصوص موقعیت این روستا

گزارش تصویری

در استان

سرفه نشان ه ضعف در مکانیسم دفاعی بدن
یک فوق تخصص ریه گفت :سرفه
میتوانــد نشــانهای از ضعف در
مکانیسم دفاعی بدن باشد.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر
«سیدعلیجواد موسوی» با بیان
اینکه سرفه نشانهای از بیماری و
البته مکانیسم دفاعی بدن است،
گفت :وقتی یک جســم خارجی
وارد ریه فرد میشــود مکانیسم
سرفه اتفاق میافتد تا ماده خارجی از ریه خارج شود.
اگر مکانیسم سرفه از بین برود ،عوارض جدی برای
بدن ایجاد میکند .اگر میزان ســرفه از حد عادی
بیشــتر شــود یا تغییر کند ،پاتولوژیک محسوب
میشود .ســرفههایی که ســه  -چهار هفته طول
بکشد ،حاد محسوب میشود .سرفههای حاد بین 3
تا  8هفته و سرفههای مزمن بیشتر از  8هفته طول
میکشــد .وی با بیان اینکه با بروز سرفه در بچهها
بهویژه نوزادان همیشه باید به پزشک مراجعه کنیم،
افزود :در بالغان نیز بروز ســرفه حاد اگر با شرایط
خاص(مثال همراه با تب ،خلط ،خلط خونی یا درد

رقابت  31قصه گوی برتر لرستانی
مرحله استانی بیستمین جشنواره قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در خرمآباد برگزار شد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما31 ،
قصهگوی منتخب دبیرخانه کانون قصههای خود را با موضوع آداب و سنن ،افسانههای بومی و محلی ،رضوی و آموزشی و تربیتی روایت کردند .در پایان 9قصهگو
به عنوان برگزیدگان جشنواره و  5نفر نیز در بخش نقالی و پردهخوانی انتخاب و برای حضور در رقابتهای کشور معرفی شدند.

عکس :همشهری  -سجاد درویشی

روستایی با امکانات
اما بدون جمعیت
روستای زاهد شیر در  5کیلومتری
خرمآباد واقع شده و محل تولد شخصی
به نام «زاهد سیر» است که مقبرهاش در
قبرستان همین روستا قرار دارد .این روستا
به دلیل مشکالت مربوط به تعیین تکلیف
نشدن تغییر کاربری اراضی روستا،نبود
اجازه ساخت و ساز ،اجرا نشدن طرحهای
هادی ،مخروبههای روی تپه باستانی و  ...با
مهاجرت ساکنانش مواجه است.

جلوگیری از ساختوساز

شده در گذشته محل اســتفاده اهالی آبادیهای اطراف
بوده و هماکنون زیر نظر سازمان میراث فرهنگی قرار دارد.

دهیار این روســتا از بالتکلیفی اراضی دیم تحت عنوان
پالک  49هم انتقاد و عنوان میکند :منابع طبیعی بهترین
اراضی دیم اهالی روستا که وسیله ارتزاق آنها بوده به اسم
خود مصادره کرده بدون این کــه کاری روی آنها انجام
دهد .این اراضی در بهترین نقاط قرار دارند.
محمدیزاهدی با اشاره به این که ممانعت از تغییر کاربری
اراضی روستا از چالشهای دیگر است ،میگوید :در طرح
هادی بخش جالب توجهی از اراضی بــه نام اراضی باغی
مشخص شــدهاند و اجازه ساخت و ســاز داده نمیشود،
همین امر موجب شــده بســیاری از خانوادهها به شهر و
روستاهای دیگر مهاجرت کنند .اگر روند ساختوساز بدین
منوال پیش برود بدون شک روستا خالی از سکنه خواهد
شد و جمعیت روستا تا 10سال دیگر رو به پیری میرود.

باغداری و کشاورزی

خانههای مخروبه

نمایی از روستای زاهدشیر عکس :همشهری

عنوان میکند :با توجه به موقعیت قرارگیری روســتا در
وضعیت پایکوهی ،این منطقه از اطراف دارای ناهمواریها
و ارتفاعات است که از مهمترین آنها میتوان به مخملکوه
در یک کیلومتری شــرق آبــادی و کوه ســیاهکمر در 2
کیلومتری شمال آبادی اشــاره کرد .اما این مسأله اقلیم
نسبتا خنک را در این روستا ایجاد کرده است.
وی با اشــاره به این که وجود مقبره زاهدشــیر از دیگر
جاذبههای این روستاســت ،میافزاید :ایــن مقبره را که
مورد احترام اهالی و ساکنان منطقه کمالوند است ،پس
از مرمت به شکل قندیلی ساختهاند .مقبره زاهدشیر سال
 1376به شماره  1924ثبتملی شده است و ساخت آن بر
اساس برخی مستندات مربوط به سده  7و  8هجریقمری
است .مقبره در  12کیلومتری شمال شرق خرمآباد و غرب
روستای زاهدشــیر واقع شده اســت .مقبره فاقد کتیبه،
سنگ قبر و شجرهنامه است اما با بررسی متون و مستندات
مکتوب در کتاب شرفنامه بدلیسی میتوان به اطالعاتی
درباره این بنا دست یافت.
وی در خصوص تپه باستانی زاهدشیر هم میگوید :ارتفاع
تپه از سطح دریا  1340متر اســت که در شرق خرمآباد
قرار دارد و این اثر هم ثبت ملی شده است ،حمام عمومی
قدیمی روستا هم که در حال حاضر به مخروبهای تبدیل

دهیار روستا به فعالیت ساکنان روستا هم اشاره میکند و
میگوید :مردم این منطقه بیشتر به کشاورزی و باغداری
مشغول هســتند .باغداری در  10هکتار بیشتر به انگور و
گردو اختصاص دارد و سطح زیرکشت اراضی کشاورزی
هم  30هکتار است که گندم ،سیبزمینی و ذرت را شامل
میشــود .وی ادامه میدهد :اراضی روستا برای باغداری
مناسب است .در خصوص منابع آب هم مشکل چندانی
نداریم ،اما به دلیل پایین بودن کیفیت سم بخش عمدهای
از محصوالت باغی از بین میرود و در واقع پرتی زیاد است.
کشاورزی در این روستا همچنان به شکل سنتی و غرقابی
انجام میشود.
محمدیزاهدی بیان میکند :در بحث زیرساختها مانند
آب ،برق ،گاز و تلفن با مشکلی روبهرو نیستیم ،روستا دارای
خانه بهداشت و مدرسه ابتدایی هم است اما به رغم تصویب
طرح هادی روستا در سال  85تاکنون هیچگونه زیرساختی
در این منطقه ایجاد نشده است .به منظور حفظ بهداشت
فردی و محیط جمعآوری زبالهها زیر نظر دهیاری انجام

لرستان

02123023914

پخش برنامههای ویژه محرم از شبکه افالک و صدای لرستان
ویژه برنامههای محرم در صدا و سیمای لرستان پخش خواهد شد .به گزارش فارس ،سرزمین نینوا ویژهبرنامهای است که از شبکه افالک 12 ،شب
به صورت زنده پخش میشود و به موضوع محرم و فلسفه قیام عاشورا و امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دارد .برنامهای هم با عنوان میهمان
کربال در رادیو لرستان پخش خواهد شد که به بیان اهداف قیام اباعبداهللالحسین(ع) و یاران باوفای ایشان میپردازد.

«متین چگنی» از ســاکنان روســتا با گالیه و انتقاد از
بالتکلیفی مخروبههایی که در کنار مقبره و تپه باستانی
زاهدشــیر قرار دارند ،میگوید :خانههای مخروبهای که
میراث فرهنگی تاکنون آنها را تملک نکرده در حال حاضر
به محل تجمع سگهای ولگرد ،مار و همچنین افراد معتاد
تبدیل شده است .این امر نگرانیهایی را برای اهالی روستا
به وجود آورده و به نوعی فضا را غیر قابل تحمل کرده است.
وی میافزاید :وجود این مخروبهها نه تنها برای ساکنان،
بلکه ذهنیت منفی را هم برای افرادی که به عنوان مهمان
یا مسافر از آن میگذرند ایجاد میکند .از طرفی بالتکلیفی
توساز در روستا متوقف شود
ساختمانها باعث شده ساخ 
و شاهد توسعه روستا نباشیم .از متولیان و مسئوالن میراث
فرهنگی میخواهیم هرچه زودتر تکلیف این مخروبهها
را مشخص کنند و آنها را به بهانه نبود اعتبار رها نکند.
کمبود آب در رودخانه پشت روستا

«رحیم قربانی» ،دیگر ساکن روستا ،هم به نامگذاری این
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ممنوعیت تغییر کاربری
مدیــر امــور اراضی
سازمان جهاد کشاورزی
لرسـتان در خصــوص
انتقاد ساکنان مبنی بر
ممنوعیت تغییر کاربری
اراضی عنوان میکند :با اشاره به این که طبق
قانون حفظ اراضی کشاورزی خارج از محدوده
دهیاریها و شهرداریها وظیفه حفظ و حراست
اراضی به امور اراضی مربوط اســت؛ بنابراین
از هر گونه تغییر کاربــری غیرمجاز جلوگیری
میشود« .علی خادمی» میافزاید :کشاورزان
و اهالی روســتا میتوانند درخواســت تغییر
کاربری را از طریق کمیسیون تبصره یک ماده
یک ارائه دهند و در صورتــی که نیاز به اجرای
طرحی باشد چه تولیدی ،اقتصادی و مسکونی
مجوز صادر میشــود ،اما در صورتی که اجرای
طرح ضرورت نداشته باشد کمیسیون مخالفت
میکند .در خصوص مســکونی بودن داشتن
سند حائز اهمیت است .به احتمال زیاد منظور
ساکنان روستای زاهدشــیر قطعات خرید و
فروش است زیرا این قطعات در اختیارات تبصره
یک ماده یک نیســتند و قطعا مجوز ساخت و
ساز ارائه نمیشود .خادمی در خصوص اراضی
پالک  49هم توضیح میدهد :این اراضی جزو
اراضیای هستند که منابع طبیعی و کشاورزان
با هم اختالف دارند و رفع تداخالت اراضی ملی
و کشــاورزی و همچنین حل و فصل اختالفات
مالکیتی مربوط به کشاورزان و اداره کل منابع
طبیعی یکی از اولویتهای جهاد کشاورزی است.

منطقه اشــاره میکند و میگوید :قدمت روستا به حدود
110ســال پیش برمیگردد .علت نامگذاری روستا هم
وجود مقبره زاهدشیر است که برای اهالی روستا تقدس
دارد .وی با اشــاره به قدیمی بودن قبرستان روستا هم
عنوان میکند :در گذشته به خاطر رودخانهای که پشت
روستا قرار داشت ،همه خانهها روی تپه ساخته شدهاند اما
در حال حاضر به علت خشکسالی آب بسیار اندکی در آن
رودخانه وجود دارد.
تغییر آداب روستاییان

«ســکینه زاهدشــیر» هم ســاکن همین روستاست و
میگوید :مردم روســتا سرشــان به کار خودشان است.
رفتوآمدها مانند گذشــته نیســت و نزدیکی به شهر بر
رفتار اهالی تأثیر گذاشــته اســت .تصوری که از ارتباط
مردم روســتا وجود دارد قابل مشاهده نیست .زنان دیگر
مانند گذشته کار کشــاورزی انجام نمیدهند .خبری از
نان محلی نیست ،اهالی نان مورد نیازشان را از نانواییهای
سیار تهیه میکنند .تنها چیزی که شاید در روستا دیده

@lorestan
hamshahri.org

اعتبار اندک است
معاون میراث فرهنگی
اداره کــل میــراث
فرهنگی ،صنایع دستی
وگردشــگری لرستان
در خصــــوص انتقاد
ساکنان از بالتکلیفی ساختمانهای مخروبه،
میگوید :تملک ســاختمانهای حریم آثار
تاریخی روستای زاهدشیر ســال  85آغاز
شــده و تاکنون حــدود  500میلیون تومان
تملک صورت گرفته اســت« .زهرا بهاروند»
میافزاید :ما هم انتقاد ساکنان را میپذیریم
اما مشکل محدودیت اعتباری است که باعث
شده برخی از ساختمانها همچنان بالتکلیف
باشند .در سال جاری هم  100تا  150میلیون
تومان اعتبار مشخص شــده ولی باید دید
چه میزان تخصیص داده میشــود .وی در
خصوص ممانعات ساختوساز عنوان میکند:
به هرحال در حریم مقبره و تپه به عنوان یک
اثر تاریخی ضوابطــی دارد؛ بنابراین میراث
فرهنگی اجازه ساختوساز نمیدهد ،اما اگر
اعتبار از باال تخصیص داده شود همه تملکها
انجام میشود .در حریم تپه باستانی زاهدشیر
هم به عنوان اثر تاریخی ساختوساز ممنوع
است .برای کاوش تپه هم اعتبار نیاز است که با
توجه به پراکنش تپهها در استان تخصیصها
اندک است .در صورت آزاد شدن حریم آثار
تاریخی و با توجه به تقدسی که مقبره نزد اهالی
منطقه دارد ممکن است طرحهای گردشگری
هم در قالب جذب گردشگر در آن تعریف شود.

میشــود نگهداری مرغ محلی آن هم برای استفاده خود
خانوادههاست نه برای امرار معاش .روستای زاهدشیر دیگر
آن روستای سابق نیست و به شهرنشینی نزدیک میشود.
بازنگری طرح هادی روستا

«هادی جعفری» معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن
لرستان هم با اشاره به این که طرح هادی روستا سال 85
تهیه شده است ،اظهار میکند :تاکنون کاری در روستا در
قالب طرح هادی صورت نگرفته اســت و قرار است طرح
هادی روستا بازنگری شــود .اجرای طرح هادی به علت
تعداد زیاد روســتاها به کندی صورت میگیرد اما پس از
بازنگری طرح در صورت انجام عقبنشینیها اقدامات مورد
نیاز در قالب طرح انجام خواهد شد.
جعفری در خصوص صادر نشدن مجوز تغییر کاربریها
میگوید :طبق قانون برای تغییــر کاربری اراضی باغی و
کشاورزی باید امور اراضی مجوز را صادر کند ،زیرا هرگونه
تغییر کاربری بدون مجوز ممنوع است .اگر مجوز باشد ما
برای ساختوساز مشکلی نداریم.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال

یکشــنبه 2 .مهر  1396سال بيســت و پنجم شماره 7206

سخن مسئول
توسعه جامعه باید
از آموزش و پرورش
آغاز شود
اســتاندار لرستان توســعه و پیشرفت
در آموزش و پــرورش را تضمینکننده
توسعه در جامعه عنوان کرد.
به گزارش ایسنا «سیدموسی خادمی»
گفت :توســعه جامعه بایــد از آموزش
و پرورش آغاز شــود و بدون توســعه و
پیشرفت این دستگاه نمیتوان توسعه
سایر بخشها را تصور کرد و شاهد بود.
اســتاندار تاکیــد کرد :با وجــود تمام
فعالیتها در برخــی از عرصهها مانند
نرخ بیسوادی و میانگین نمرات نهایی با
میانگین کشوری فاصله وجود دارد و باید
برای رفع آنها تالش کرد .ما به آموزش
و پرورش بــاور و اعتقــاد داریم و برای
پیشرفت و توسعه آن از تمام ظرفیتها
استفاده میکنیم.
خادمــی به توســعه متــوازن هدایت
تحصیلی اشــاره کــرد و افــزود :باید
برای گرایــش کاذب دانشآموزان به
رشــتههایی مانند علوم تجربی برنامه
داشت و آنها را به سمت رشتههای فنی
و مهارتی هدایت کرد.
وی نبود تعــادل در هدایت تحصیلی
دانــش آمــوزان را عامل بســیاری از
معضالت اجتماعی برشــمرد و اظهار
کرد :تعادل در رشتههای تحصیلی یکی
از سیاســتهای محوری است که باید
به دقت دنبال شود .هدفگذاری برای
ارتقای میانگین نمــرات نهایی دانش
آموزان و ارتقای قبولیهای کنکور هم از
جمله مواردی است که میتواند ما را به
ارتقای کیفیت آموزش رهنمون سازد.
ایــن مســئول از حضــور خیرین در
مدرسهســازی و تعلیم و تربیت تقدیر
کــرد و گفت :برای افزایش مشــارکت
خیرین هم باید برنامه مدون و منسجم
داشت.

گزارش تصویری

www.ostani.hamshahrilinks.org
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با آغاز ماه محرم و ایام سوگواری
اباعبداهلل حسین (ع) ،خرمآباد
حال وهوای حسینی و محرمی
به خود گرفته است.

پست الكترونيك :ر@hamshahri.org

چاپ :جام جم (همدان)

 134هزار و  396کودک بازمانده از تحصیل در کشور شناسایی شده که سهم لرستان  4هزار و  150نفر اعالم شده است

بازماندگان از تحصیل سرمایههای
تحصیل اجتماعی جامعه هســتند که به
دلیــل مشــکالت اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی ،گرفتار آســیبهای
اجتماعی شده و به ســمت تباهی آینده خود و
جامعه سوق داده میشوند.
به گزارش ایرنا ،همه ساله در آستانه آغاز سال
تحصیلی شــماری از افراد جامعــه به دالیل
مختلف از تحصیل و کســب علــم و دانش باز
میمانند .اکثر بازماندگان از تحصیل ،قربانیان
جبر فرهنگی و اقتصادی جامعه هستند که به
تعامل دستگاههای اجرایی مربوطه برای نجات
آنها از ورطه تباهی و آسیبهای اجتماعی نیاز
اســت .بازماندگان از تحصیل به ویژه کودکان،
دریایی از اســتعدادهای گوناگون هستند که
بنا بر شــرایط و جبر از حق مســلم خود دور
شدهاند و ناخواسته پا به دنیایی خشن و دور از
کودکانههایشان خواهند گذاشت.
ســوز دردنــاک بازماندگــی از تحصیل این
کودکان نه تنها بر پیکره آنها و خانوادههایشان
خواهد نشســت بلکه پیکره جامعــه را نیز در
ســالهای بعدی خواهد لرزاند .آنگاه است که
از این اســتعدادهای پرورش نیافتــه با عنوان
ناهنجاریهای اجتماعی یاد خواهد شد.
 86هزار بیسواد در لرستان شناسایی شده است

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش لرستان
میگوید :در حال حاضر بنا بر سرشماری سال
 95حدود  86هزار بیسواد در سطح این استان
شناسایی شده است.
«هاشــم دالوند» بیان میکند :هم اکنون 17
هزار و  500نفر در این اســتان تحت پوشــش
ســوادآموزی قرار دارند که از این تعداد  9هزار
نفر در دوره ســواد آموزی 7 ،هزار نفر در دوره
انتقال و هزار و  500نفر نیــز در دوره تحکیم
تحت آموزش هستند.
تمام خدمات ارائه شده به سوادآموزان رایگان است

دالونــد با بیــان اینکــه خدمات آمــوزش به
سوادآموزان رایگان است اظهار میکند :برای

راستیآزمایی بازماندگان از تحصیل
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان از اجرای
ت عنوان جلوگیری از نسلی شدن فقر خبر
طرحی تح 
میدهد و میگوید :در این طرح کودکان بازمانده از
تحصیل مورد مطالعه دقیق قرار خواهند گرفت.
«علی آشتاب» با اشاره به انجام این طرح پژوهشی
در کل کشور عنوان میکند :براساس این مطالعات
 134هزار و  396نفر کودک بازمانده از تحصیل در
سطح کشور شناسایی شده که سهم لرستان  4هزار
و  150نفر اعالم شده است .آشتاب ،راستیآزمایی
این آمار را از جمله برنامههای استان عنوان میکند
و ادامه میدهد :با  815نفــر از این بانک اطالعاتی
تماس حاصل شــد تا علل بازماندن از تحصیل را از
آنان جویا شــویم .به گفته وی در این طرح  72نفر
علت را معلولیت 97 ،نفر فقر 18 ،نفر زندگی در خارج
از کشور  45 ،نفر دوری از مدرسه و  286نفر هم علت
را بیماری ،بیعالقه یا کوچنشینی عنوان کردند.
وی تاکیــد میکند :آمــوزش و پــرورش برای
راســتیآزمایی دقیق این آمار و مطابقت با سامانه
سوادآموزی خود میتواند آمار را اخذ و با مؤلفههای
خود تطبیق دهد.

عکس :ایرنا

ریشه کن شدن بیسوادی ،آموزش دهندگان
افراد بیسواد به ازای آموزش هر فرد بیسواد 7
میلیون و  200هزار ریال دریافت میکنند .این
میزان برای آموزش سوادآموزان در دوره انتقال
 8میلیون و  400هزار ریال است .به گفته این
مســئول یک میلیون و  300هزار ریال نیز به
عنوان هدیه قبولی به ســواد آموزان پرداخت
میشود.
آمار کودکان بازمانده از تحصیل در لرستان

معاون ســوادآموزی آموزش و پرورش لرستان
میگوید :براساس مطالعات صورت گرفته 134
هزار و  396نفر کــودک بازمانده از تحصیل در
سطح کشور شناسایی شــده که سهم لرستان
 4هــزار و  150نفر اعالم شــده اســت .بنا بر
ارزیابیهای انجام شــده از ســوی آموزش و
پرورش اســتان نیز تاکنون در شهرستانهای
خرم آبــاد و دوره و چگنی ،هــزار و هفت نفر،
بروجرد  421نفر ،الیگودرز  698نفر ،کوهدشت

دفتــر سرپرســتی روزنامه همشــهری در لرســتان:
حمید مریــدی  -نشــانی :خيابــان معلــم -روبروي
بيمارســتان باختــر طبقــه بــاالي بانك صــادرات
33336848 - 33310253
تلفــن:

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

بازماندگان از تحصیل ،تباهی سرمایههای اجتماعی

عکس :همشهری – سجاد درویشی

خرمآباد در سوگ
ساالر شهیدان

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

 769نفر ،دورود و ازنا  339نفر ،سلسله و دلفان
 335نفر ،پلدختــر  139کــودک بازمانده از
تحصیل شناسایی شده است.
وی مهمتریــن عوامل بازماندگــی از تحصیل
این افــراد را فقر اقتصادی ،دوری از مدرســه،
کوچ نشــینی ،زندگی خارج از شهر ،معلولیت،
بیماریهای خاص و بیعالقگی به تحصیل در
سطح استان عنوان میکند.
وی میافزاید :بر اســاس سرشماری سال 95
استان در گروه ســنی  10تا  49سال ،شاخص
باسوادی  92/5درصد اســت و در گروه سنی
 6سال به باال هم شــاخص باسوادی  83درصد
است .باالترین درصد باسوادی استان مربوط به
خرمآباد با  87/1درصد و کمترین آمار باسوادی
هم مربوط به شهرستان دوره و چگنی با 74/3
درصد است.
وی در ادامه به راهکارهای مشــارکت و جذب
افراد محروم از نعمت ســواد اشــاره و عنوان
میکند :شتاب بخشی به سوادآموزی یک فرایند

ملی اســت و ضرورت دارد با مشارکت و تعامل
سایر دستگاهها اقدام شود.
معاون ســوادآموزی آموزش و پرورش لرستان
به تحت پوشــش قرار گرفتن  20نفــر از اتباع
خارجی در ازنا نیز اشــاره و اظهار میکند :این
اتباع خارجی از سوی آموزشدهندگان نهضت
آموزش داده میشوند.
خدمات رایگان ثبت احوال برای شناســایی
بازماندگان از تحصیل

«هوشــنگ شــفیعیان» معاون اداره کل ثبت
احوال لرستان هم از آمادگی همکاری این اداره
با آموزش و پرورش شهرســتانهای لرستان
برای شناسایی افراد بیســواد خبر میدهد و
عنوان میکند :ثبت احوال استان در شناسایی
افراد بیسواد وکم سواد ،بازماندگان از تحصیل
با ارائه کد ملی به صــورت رایگان به واحدهای
ســوادآموزی آموزش و پرورش شهرستانها و
مناطق ،همکاری الزم را به عمل خواهد آورد.

صدای همشهری
33310253

021-88932308

-

[ســتون صــدای همشــهري بــراي نوشــتن مشــكالت شــما لرستانيهاســت،
معضالتــي كــه منعكــس ميشــوند تــا مســئوالن آنهــا را بخواننــد و در پــي
يافتــن راه حلــي بــراي رفــع آنهــا برآینــد .بــرای بازگــو کــردن مشــکالت بــا ما
تمــاس بگیریــد .شــماره تلفن روزنامــه همشــهري لرســتان 33310253
و شماره پيامك آن  5000248503است] .

حضور ناشران موفق در نمایشگاه کتاب

میزان عالقمندی جوانان لرســتانی و مخصوصا خرمآبادیها نسبت به مطالعه
و کتابخوانی تغییر کرده و اگر در نمایشــگاه کتاب از ناشران موفق و بنام برای
حضور و عرضه کتاب دعوت شود ،اســتقبال خوبی هم خواهد شد .چند سال
قبل ناشران خوبی در نمایشگاه حضور داشتند اما بعد از آن شاهد حضور کمرنگ
آنها و فعالیت چند موسسه انتشاراتی بودیم که کتابهای قابل قبولی را عرضه
نمیکردند .لطفا مسئوالن اداره فرهنگ و ارشاد در برپایی نمایشگاه کتاب به این
نکته توجه داشته باشند.
رضایی از خرمآباد

ت هواپیما
قیمت باالی بلی 

ت هواپیما باالست .به عنوان نمونه کرمانشاه تا مشهد  250هزار تومان
ت بلی 
قیم 
ولی خرمآباد به مشهد  310هزار تومان است .قیمت بلیت پرواز خرمآباد به تهران
هم  180تا  190هزار تومان متغیر است .اگر شرکتها در قیمتها تجدیدنظر
کنند ،مسافران هم استقبال می کنند.
حمید از خرمآباد

خبر
کتابخانه درجه یک الیگودرز
دهه فجر بهرهبرداری میشود
کتابخانه درجه یک الیگودرز در دهه فجر امســال به منظــور ترویج فرهنگ
کتابخوانی به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،مدیر کل کتابخانههای لرستان در جلسه
انجمن کتابخانههای عمومی و کمیته نهضت مطالعه شهرستان الیگودرز با اعالم
این مطلب گفت :کتابخانههای الیگودرز با نرم استاندارد کشوری فاصله دارند
و حداقل  5کتابخانه فعال باید در شهرستان راهاندازی شود« .علی جهانآرا» بر
گسترش فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در سطح روستاهای شهرستان تاکید کرد
و افزود :الیگودرز تنها شهرستانی است که روستای دوستدار کتاب دارد و ضرورت
دارد فرهنگ کتابخوانی در سایر روستاها گسترش یابد.
«احسانجهانیان» فرماندار الیگودرز هم در این جلسه با اشاره به آگاهی بخشی
به روستاییان گفت :به منظور ارتقای سرانه کتابخانهها در روستاها در تمام این
مناطق کتابخانه دایر شده و در این راستا مراکز بخشها در اولویت قرار دارند.

هنر

تنورتنورسازانبروجردیرو بهخاموشیاست

سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،تنورسازی را در زیرمجموعه خود قرار نمیدهد

یکی از ابزارهایی که در گذشــته برای
پخت نان استفاده میشد تنور سفالی
بود که ساخت آن هنر دست هنرمندان
بروجردی بوده است .تنورسازی سنتی
در بروجرد از جمله حرفههایی است که
قدمتی چند صدساله دارد و در گذشته
از رونق خوبی برخوردار بوده است .در
زمانهای گذشته نان به صورت سنتی
طبخ میشد ،به همین دلیل از تنورهای
سفالی برای پخت استفاده میکردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،به
رغم تولید کم و پرزحمت این تنورهای
سنتی و کاهش فروش آنها با روی کار
آمدن نانواییهای صنعتــی ،اما هنوز
هم در برخی شــهرها و روستاها ،تنور
ســفالی مورد اســتفاده قرار میگیرد.
در گذشــته نه چندان دور در بروجرد
چندین کارگاه تنورســازی فعال بود و
استادکاران تنورساز انواع تنور را تولید
کرده و در اختیار مشتریان منطقه قرار
میدادند .امروزه فقط در گوشــهای از
بازار فخارهای شــهر بروجرد کارگاهی
دایر است که به تولید تنورهای سفالی
در اندازههای مختلف میپردازد.
حرفهای سخت و طاقتفرسا

«محمد لعلی» یکی از تنورسازان فعال
در بروجرد است که کار تنورسازی را از
پدر خود آموخته اســت .لعلی در مورد
چگونگی شروع کار خود اظهار میکند:
از بچگی این هنــر را از پدرم آموختم و
تا امروز  40سال است که به این حرفه
مشغولم .من در این حرفه دارای کارت
مهارت فنی از صنایع دســتی هستم
ولی مســئوالن صنایع دســتی هرگز
حمایتی از این حرفه نداشتهاند که در

حال فراموش شدن است.
وی عنوان میکند :تنورسازی ،حرفهای
ســخت و طاقتفرساســت و جوانان
امــروزی زیر بــار آموزش ایــن حرفه
نمیروند .از ســوی دیگر کسادی بازار
نانواییهای سنتی و گسترش تنورهای
گازی موجب شــده تا این حرفه رو به
فراموشی برود.
وی اظهار میکند :قیمت تنور ســنتی
بیــن  600هزار ریــال تــا  6میلیون
ریال بســتگی بــه اندازه تنــور دارد و
نانواییهایــی کــه نانهــای قندی و
شیرمال میپزند ،از این تنورها استفاده
میکنند.
شیوه ساخت تنور

این هنرمنــد بروجردی دربــاره طرز
ساخت تنور ســفالی بروجرد میگوید:
برای ساخت تنور از خاک رس ،موی بز،
ماسه ،نمک و آب هم استفاده میشود.
در ابتدا با مخلوط خاک رس و آب ،گل
را آماده میکنند .ســپس گل ساخته
شده را در پالستیک میپیچند که هم
رطوب آن باقی بمانــد و هم جا بیفتد.
در مرحله بعد ،گل را بــا کمی موی بز
که کامال حالجی شــده باشد ،مخلوط
میکننــد و گل را ورز میدهنــد .این
کار را چندین بــار انجام میدهند و هر
الیه گل را با مقــداری موی بز مخلوط
میکنند.
وی ادامه میدهد :گل ورز داده شده با
مقداری ماسه مخلوط و به قسمتهای
مســاوی بــا وزن  ۴۰کیلو تقســیم
میکنند و در گوشــه کارگاه روی هم
میچینند .استفاده از ماسه به این دلیل
است که از چســبندگی گل هنگام ورز

فعالیت  2کارگاه تنورسازی در بروجرد
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بروجرد تنورسازی را از هنرهای
سنتی در شهرســتان بروجرد عنوان میکند و میگوید :دو کارگاه تنورسازی سنتی در
بروجرد فعالیت دارند که نیازهای شهرها و روستای اطراف را تامین میکنند.
«حجتاهلل یارمحمدی» میافزاید :تا زمانی که مردم به تنورهای گلی سنتی نیاز دارند این
کارگاهها فعالیت میکنند و فراموش نمیشــوند .تنورسازی به دلیل سختی کار و نیاز به
قدرت بدنی باال به فعالیت جوانان در این حرفه نیازمند است و اگر بازار کارش رونق داشته
باشد ،این حرفه سنتی فراموش نمیشود.

عکس :باشگاه خبرنگاران جوان

دادن جلوگیری شــود .در مرحله بعد
گلهای ورز داده شــده را روی چوب
مخصوص لوله میکننــد و به صورت
فیتیله در میآورند .پس از آن گلهای
فیتیلهای را به صورت دایرهای روی هم
میچینند.
لعلی عنوان میکند :وقتی ارتفاع تنور تا
 ۵۰سانتیمتر رسید ،دیگر توان تحمل
الیه دیگر گل را ندارد ،به همین دلیل
ادامه کار تنورسازی متوقف میشود و
گل نرم را بــا کاردک روی کار مالیده
و بدنه را لکهگیری و صــاف و صیقلی
میکننــد .در مرحله بعــد ظرفی که
تکههای چوب داخل آن است را مشتعل
میکنند و برای خشــک کــردن تنور
سفالی داخل تنور قرار میدهند .بعد از
خشک شدن تنور در ارتفاع پایین ،در
مرحله بعد دوباره فیتیلههای گل را بر
روی ادامه تنور قرار میدهند.
این استادکار تنورسازی آخرین مرحله
ســاخت تنور پس از پایان کار بدنه را
برش قســمت پایین تنور بیان میکند
و میگوید :در نهایت تنــور در بیرون
کارگاه برای خشک شــدن در برابر نور
آفتاب قرار میگیرد تا کامال خشــک
شــود .وقتی تنور بعد از چند روز کامال
خشک شد ،داخل تنور اصطالحا سنگ

میخــورد ،یعنی داخل تنــور از باال تا
پایین کامال ســابیده و صاف میشود
تا هنــگام پخت ،نــان به بدنــه تنور
نچسبد.
فعالیت در صنف مصالح ساختمانی

هنرمندان این حرفه سنتی برای ادامه
فعالیتهایشــان با مشــکالتی مواجه
هستند که این مشــکالت باعث شده
هنر تنورسازی به تدریج رو به فراموشی
برود .یکی از دیگــر از هنرمندان فعال
در این عرصه با بیان این مطلب اظهار
میکنــد :در بروجــرد ،فقــط دو نفر
تنورساز داریم .دلیل اینکه تنورسازی
کم شــده ،بــه دلیل زحمــت زیاد در
ســاخت تنور و فروش کم آن است .در
حال حاضر که نان بــه صورت صنعتی
پخت میشود ،دیگر ساخت تنور سفالی
رونقی ندارد .وی ادامه میدهد :از دیگر
مشکالت این است که سازمان میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
این هنرمندان را زیرمجموعه خود قرار
نمیدهد .فعاالن در این هنر اصیل در
حال حاضر در صنف مصالح ساختمانی
قرار دارند و چون مــورد حمایت قرار
نمیگیرند ،تعــداد آنــان در بروجرد
کاهش پیدا کرده است.

