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تسهیالت  5میلیون تومانی
برای مشاغل خانگی
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان ۱۶ :میلیارد تومان
اعتبار به حوزه مشاغل خانگی در لرستان اختصاص یافته است

2

 |3زندگی

قصههلن

1

کوهدشت لرزید
زلزله  3/4ریشتری کوهدشــت را لرزاند .این زلزله ســاعت  ۱۱و  ۴۳دقیقه و
۵۰ثانیه روز گذشته در  9کیلومتری کوهدشــت به سمت کرمانشاه رخ داد .به
گزارش همشهری «رضا آریایی» مدیرکل مدیریت بحران لرستان در این رابطه
اظهار کرد :مطابق برآورد اولیه موسسه ژئوفیزیک این زمینلرزه با قدرت 3/4
ریشتر در شهر کوهدشت به وقوع پیوست و هیچ خسارتی نداشته است.

منطقه سفیدکوه خرمآباد  /عکس :همشهری  -سجاد درویشی

سفیدکوه؛ تشنه آبشخورها
فصل گرما ،کمآبی و خشک شــدن چشمههای طبیعی در طبیعت از
جمله عواملی است که موجب میشــود وحوش برای رفع نیاز و برای
پیدا کردن آب در جســتوجو و تکاپو باشــند و در این راه با خطرات

مختلفی همچون نزدیک شدن به ســکونتگاههای انسانی و احتمال
شکار ،عبور از جادهها و برخورد با خودروها و ...مواجه شوند .برای رفع
این معضل میتوان در همان محل ،چشمههای طبیعی مخازن ذخیره

ضرورتهای قرارداد کارگر و کارفرما
فرزاد مرادی مطلق

کارشناس روابط کار در بروجرد

شرایط کار از مباحث مهم حقوق کار است .اگر مبنای
رابطه کار را قرارداد کار بدانیم ،این قرارداد نوعی عقد
است به همین دلیل ممکن است شامل شروط ضمن
عقد باشد .اصطالح شرط در حقوق مدنی در دو معنای کلی به کار میرود؛ نخست،
شرط به معنای امری است که ساختار اصلی یا تاثیر یکی از اعمال حقوقی وابسته
به آن است ،مانند شــرایط صحت قرارداد کار که در ماده  9قانون کار آمده است و
معنای دیگر ،شرط تعهد و التزام اعم از اینکه در ضمن عقدی بیاید یا مستقل از آن
باشد .شرط ممکن است کیفیت و قیدی برای تعهدات اصلی باشد .برای مثال محل
انجام کار یکی از شروطی است که در قرارداد کار برای مقید کردن تعهد اصلی قرارداد
(انجام کار) گنجانده میشود .با موجود شدن رابطه کار میان کارگر و کارفرما ،طرفین
الزامات و تعهداتی را به عهده میگیرند .مث ً
ال کارگر متعهد میشــود از دستورات
کارفرما تبعیت کند ،در کار دقت و صداقت به خرج دهد و ابزار کاری را که در اختیار
دارد ،به بهترین وجه بهره ببرد .از سوی دیگر کارفرما هم تعهد میکند مزد کارگر
را به موقع بپردازد و مقررات مربوط به ساعات کار ،تعطیالت و مرخصیها ،حفاظت
و بهداشت کار را رعایت کند .این تعهدات و الزامات در اصطالح حقوق کار «شرایط
ن قرارداد کار ،عرف ،مقررات داخلی کارگاه و پیمان
کار» نامیده میشود که منابع آ 
جمعی است .در ماده  26قانون کار آمده است :تغییر عمده در شرایط کار که برخالف
عرف معمول کارگاه یا محل کار باشد ،پس از اعالم کتبی اداره کار و امور اجتماعی
محل قابل اجراســت و در صورت بروز اختالف ،رای هیــات حل اختالف قطعی و
الزماالجرا خواهد شد .منظور از تغییر عمده در شرایط کار ،همه یا بخش عمدهای
از کارگران کارگاه است.
تغییر در شــرایط کار یک کارگر از مصادیق ماده  26قانون کار نیست و در صورت
تغییر در شرایط فردی کار که آن شرایط ناشی از الزامات قانونی و تعهدات قراردادی
طرفین باشد ،مقررات و قرارداد مالک تصمیمگیری و صدور رای هیات حل اختالف
خواهد بود .اجازه تغییر یکجانبه شرایط کار صرفا در مواردی داده شده که مصلحت
کارگاه ایجاب میکند .این مصلحت چون به کارگاه بازمیگردد ،شامل همه یا بخش
عمدهای از کارگران میشود و تغییر در شرایط یک یا چند کارگر ،ارتباطی به مصلحت
کلی کارگاه و واقعیات ناشی از آن ندارد و بر همین اساس قواعد عمومی در مورد آن
جاری خواهد بود .از سوی دیگر قانونگذار برای تغییر یکجانبه شرایط مندرج در
قرارداد کار در این گونه موارد را اجازه نداده است .لزوم اطالع از قوانین شروط کار از
بروز نابهنجاری و بروز اختالف میان کارگر و کارفرما جلوگیری خواهد کرد .در حالی
که بیاطالعی از مزایا و حداقلهای قانونی که در قانون کار پیشبینی شد ه یا مزایای
بیش از قانون کار که به صورت عرف و روال و شرایط کارگاه در آمده است ،در برخی
موارد مشکالتی را موجب میشود .از جمله مرخصیهای استعالجی کارگران ،اخراج
کارگر زن بعد از مرخصی زایمان ،دوران شیردهی ،مشاغل سخت و زیانآور و بیمه
اجباری کارگران از این موارد است که موجب بروز اختالف و مراجعه کارگر به واحد
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان میشود .اگر آگاهی از قوانین و شروط کار هنگام
عقد قرارداد و شروع به کار در یک کارگاه از پایه و ابتدا وجود داشته باشد ،از بسیاری
مشکالت و اجحاف در حقوق کارگر و حتی کارفرما جلوگیری خواهد شد.

یادداشت

در حال حاضر تنها 2آبشخور در منطقه سفیدکوه ساخته شده است
آب به صورت سنگ و سیمان یا منبع پالستیکی
احداث کرد .مخازن آب ســنگی و ســیمانی و
پالســتیکی را در فصل زمســتان و بهار میتوان بــه راحتی پر کرد.

اخبار
ساماندهی تابلوی اصناف در خرمآباد
مدیرعامل سازمان میادین و مشاغل شهرداری خرم آباد ساماندهی تابلوهای پزشکان
در خرم آباد را گامی در راستای رفاه شهروندان عنوان کرد.
به گزارش همشهری «علیرضا رشیدفر» گفت :یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام
شده ،ساماندهی و جمعآوری اصولی تابلوهایی است که موجب مخدوش کردن منظر
شهری شدهاند .با اجرای طرح ساماندهی بخشی از تابلوهای مربوط به صنف پزشکان
که افراد فرهیخته جامعه هستند ،انجام شده و پس از پایان آن ،ساماندهی تابلوهای
دیگر مشاغل اجرایی میشود.
وی افزود :ساماندهی تابلوهای مطبهای پزشکان ،سردفتران ،وکال و مشاوران حقوقی
یکی از مواردی است که در دستور کار سازمان میادین و مشاغل شهرداری خرمآباد
قرار دارد و هدف از اجرای آن زیبایی و ایمنسازی در محیط شهری است .انجام این
طرح در تحقق آرامش روانی و شادابی شهر بسیار تأثیرگذار است.
رشیدفر با بیان این که تاکنون ساماندهی  50درصد از تابلوهای مطب پزشکان انجام
شده ،اظهار کرد :این اقدام با هزینهای حدود  100میلیون تومان از محل هزینههای
جاری سازمان میادین و مشاغل شهرداری خرم آباد صورت گرفته است.
این مسئول از پایان ساماندهی باقیمانده تابلوهای مطب پزشکان در آیندهای نزدیک
خبر داد و گفت :ساماندهی مطبها بیشتر در هسته مرکزی شهر و خیابان امام(ره) با
توجه به حجم باالی مطب پزشکان انجام شده است .رشیدفر با اشاره به این مطلب که
نامتوازن بودن سیمای شهر در روحیه شهروندان تأثیرگذار است ،تأکیدکرد :از وکال،
پزشکان و مشاوران حقوقی خرمآباد که از تأثیرگذاران جامعه هستند تقاضا داریم در
این مورد با شهرداری همکاری الزم را انجام دهند.

تسهیالت  5میلیون تومانی برای مشاغل خانگی
مدیرکل تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
لرستان از اختصاص  ۱۶میلیارد تومان
اعتبــار به حــوزه مشــاغل خانگی در
لرستان خبر داد.
«علی آشتاب» به ایسنا گفت :هم اکنون
 6میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص
داده شده و  10میلیارد تومان دیگر نیز
در روزهای آینده وارد سیســتم بانکی
میشــود .متقاضیان پس از ثبتنام در ســامانه مشــاغل خانگی و دریافت کد
رهگیری و ارائه مدارک از ســوی اداره کار میتوانند مجوز الزم برای تسهیالت
را کسب کنند 360 .رسته شغلی در مشــاغل خانگی شناساسی شده که افراد
میتوانند در آن دسته از رستههای شغلی که دارای مدرک هستند ،ثبتنام کرده
و از تسهیالت بهرهمند شوند.
وی با اشاره به اینکه این تسهیالت مشاغل خانگی قرضالحسنه است ،اظهار کرد:
به هر نفر  5میلیون تومان تسهیالت پرداخت میشود.
آشتاب با اشاره به بهرهبرداری از طرحهای تعاونی در هفته تعاون هم بیان کرد:
تعاونیها میتوانند در حوزه کارآفرینی و ایجاد اشتغال نقش مهمی ایفا کنند و
در تحقق شعار سال مثمرثمر باشند .در هفته تعاون با  22میلیارد تومان اعتبار7 ،
طرح تعاونی در استان به بهرهبرداری میرسد که زمینه اشتغال  423نفر را فراهم
میکند.
وی عنوان کرد :امسال دوازدهمین جشــنواره تعاونیهای برتر استان را در 12
شهریور برگزار خواهیم کرد که  500تعاونی در آن شرکت میکنند .ارزیابیهای
زیادی در این زمینه انجام شده و  15تعاونگر برتر تجلیل خواهند شد.
این مســئول تاکید کرد :نزدیک به  3800تعاونی فعال در استان وجود دارد که
البته درصد فعالیت آنها متفاوت است و همه با تمام ظرفیت فعالیت نمیکنند .در
این تعاونیها حدود  32هزار نفر اشتغال دارند که آمار خوبی است.
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کمبود شعب تامین اجتماعی
در بروجرد و ازدحام جمعیت
تامین اجتماعی یکی از ادارات و ســازمانهایی اســت که
خدمات مختلفی از جملــه بیمه بیکاری ،بیمــه کارگران
ساختمانی و مستمریها را به بیمه شدهها ارائه میدهد .در بروجرد هم  170هزار نفر
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که با توجه به این میزان جمعیت تنها...
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محل ه اعیاننشین
با پیادهروهای خاکی

 |4اجتماعی
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منزل صدای کویر
ماندگار شد
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حمایت از ثبات مدیریت استانی

فرمانده انتظامی سلسله از دستگيري دو سوداگر مرگ و كشف دو
کیلو و  520گرم شیشه خبر داد .به گزارش همشهری ،سرهنگ
«فضلاهلل منصوري» گفت :ماموران انتظامی پاسگاه کاکارضا در
پی اطالع از واژگونی یک دســتگاه سواري پراید در محور سلسله
 خرمآباد بالفاصله در محل حاضرشــدند .ماموران حین انتقالسرنشينان و خودرو مذكور به يگان ،مقدار دو کیلو و  520گرم مواد
مخدر از نوع شيشه كشف كردند که در اين رابطه دو متهم دستگير
و همراه پرونده به مراجع قضایی معرفي شدند.

فرمانده انتظامي شهرســتان دورود از توقيف  34دستگاه خودرو
متخلف طی يك هفته اخير در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش همشهری ،سرهنگ «محمد ملكشاهي» گفت :اجراي
طرح برخورد با رانندگان وسايل نقليه متخلف و قانونگريز از جمله
اقدامات روزمره انتظامي اين شهرستان است كه با محوريت پليس
راهور و همكاري ساير يگانها انجام ميشود .در نتيجه اجراي اين
طرحها در يك هفته اخير تعداد  83دســتگاه موتوسيكلت و 34
دستگاه خودرو متخلف توقيف و روانه پاركينگ شد.
وي عنوان كرد :در اجراي اين طرح  10خودرو كه با هنجارشكني
موجب اخالل در نظم عمومي شــده بودند ،پس از توقيف و اخذ
مدارك ،اعمال قانون شــده و برای رسيدگي به تخلفات به مرجع
قضايي معرفي شدند .سرهنگ ملكشاهي با اشاره به اینكه پليس
با اجراي مســتمر طرحهاي مبارزه با مظاهر علني فساد و تشديد
اقدامات كنترلــي و نظارتــي ،درصدد كاهــش ناهنجاريهاي
اجتماعي و اخالقي است ،از شهروندان درخواست کرد؛ شكايتها
در اين خصوص را از طريق ســامانه  110به پليس اطالع رسانی
کنند.

اطالعی از ماندن یا رفتن استاندار ندارم

بیرانونــدی در
خصـوص تغییر
نماینــده عالی
دولت در استان
با بیــان اینکه
در این مســیر
تعدادی از نمایندگان به دالیل مختلف
از عملکرد اســتاندار ناراضی هســتند،
اظهار کرد :به هرحال گردش و چرخش
در مدیریتهای کشــور اتفــاق خواهد
افتاد اما نمیتوانم به طور یقین ادعا کنم
اســتاندار میماند یا نمیماند .در حال
حاضر معتقدم؛ با توجــه به هزینههای
فراوانی که برای آشــنایی اســتاندار با
مسائل استان صرف شده ،ماندن ایشان
فرصت است .البته این نظر شخصی من
است .اطالعی از ماندن یا رفتن استاندار
ندارم .اگر قرار بر تغییر استاندار باشد به
طور حتم اســتاندار بعدی نیز به زمان و
هزینه نیاز دارد.
این مسئول ادامه داد :استاندار لرستان
به لحاظ تســلط بر اوضاع و امور استان
فردی با اطالعات کافی و کوشاست .وی
به دلیل ســابقه کاری به عنوان معاون
عمرانی در اســتان ،به صورت کامل از

شــرایط آگاهی کافی دارد اما تعدادی
از مدیران آنطور که شایسته است برای
مردم کار نکــرده و همراه نیســتند .به
مدیران استانی توصیه میکنم خدمت
خالصانه به مــردم را در اولویت کارهای
خود قرار دهند.
این مســئول به دخالت نمایندگان در
جابهجایی مدیران هم اشاره کرد و گفت:
من بارها از نماینــدگان تقاضا کردهام
اعتبار نمایندگی را کــه متعلق به همه
مردم است برای هرچیزی هزینه نکنیم.
نباید از اعتبــار مردمی برای جابهجایی
مدیران اســتفاده کنیم .در جابهجایی
یا انتصاب مدیــران تنهــا نمایندگان
مجلس موثر نیســتند بلکــه در این راه
وزیر ،اســتاندار و ظرفیت شــخص هم
تاثیرگذار است.
 50میلیارد تومان هزینه آزادســازی
فلکاالفالک

نماینده مردم خرمآباد و دوره و چگنی
با اشــاره به تالش برای آزادسازی قلعه
فلکاالفالک ،اظهار کرد :طی این مدت
تالش کردیم تا براساس صحبت استاندار
 50میلیــارد تومان مورد نیــاز را برای
آزادســازی حریم قلعه تامین کنیم در
حال حاضر مبلغ را تهیه کردیم .
بیرانوندی به مهاجرت جوانان اســتان
برای یافتن کار هم اشــاره کرد و افزود:
مهاجــرت جوانان تاثیــری در کاهش
بیکاری ندارد ،بلکه ما نگرانیم و این اتفاق
را مصیبت تلقی میکنیم .جوان ما نباید
شهر به شهر دنبال کار برود و در این راه
با مشــکالت و مخاطرات موجود مواجه
شــود .وی عنوان کرد :پیگیری احداث
تونل در مخملکوه خرمآبــاد به منظور
کاهش مســیر از جمله کارهایی است
که انجام دادهایم .دوستان ما در وزارت
راه وشهرســازی در حــال مطالعــه و
کارشناسی آن هســتند .تونل به طول

 700تا  800متر تخمین زده شده است.
این بحث در زمان گذشــته مطرح شده
بود و ما مجددا پیگیــر احداث تونل در
مخملکوه شدهایم.
این مســئول درباره خروجیهای شهر
هم اظهار کــرد :در خروجی شــقایق
کارهای متعددی را انجــام دادهایم که
از جملــه آن میتوان به اتصال ســراب
یاس به کمربندی اشــاره کرد .در این
خصوص نشستهایی داشته ایم که قرار
است عقبنشینی از زمین ارتش انجام
شود .اســتاندار هم قول داده به محض
عقبنشــینی تا دو ماه سراب یاس را به
کمربندی متصل کند.
بیرانونــدی با بیــان اینکــه راه پایینی
پارک مینیاتــوری شــاپوری و اتصال
آن به فــرودگاه هم از دیگــر اقدامات و
پیگیریهای انجام شــده اســت ،بیان
کرد :شورای شــهر قول مساعد داده در
صورتی که استانداری بخشی از هزینه را
تامین کند راه پایینی پارک مینیاتوری
شاپوری و اتصال آن به فرودگاه عملیاتی

تغییر چهره گردشگری لرستان و خرمآباد

بیرانوندی با اشاره به اینکه یکی از اهداف
ما تبدیل لرستان به مقصد گردشگری
اســت ،بیان کــرد :با دو ســرمایهگذار
در حوزه گردشــگری بــرای اجرای دو
طــرح مهم صحبــت کردهایــم که در
صورت اجرا ،چهره اســتان و خرمآباد را
دگرگون خواهد کرد و در حوزه اقتصاد
و گردشــگری دســتخوش تحوالت و
پیشرفتهای بسیار گستردهای خواهد
شــد .در حال حاضر این طــرح تهیه و
مذاکره با ســرمایهگذاران هــم انجام
شده است .نماینده خرمآباد در مجلس

درباره ظرفیت بام لرســتان هم عنوان
کرد :بام لرســتان ظرفیتی اســت که
میتواند بهتر از این به مقصد گردشگری
اســتان و خرمآباد کمک کند .کارهایی
صورت گرفته اما کافی نیســت ،یکی از
اقدامات ما رایزنی با سرمایهگذار در بام
لرستان است.
وی بــه پیگیریهای خود بــرای رفع
مشــکل واحدهای تولیدی هم اشــاره
کرد و افزود :برای تعیین تکلیف کارخانه
پارسیلون و ماشینسازی چندین نشست
داشتیم و بر اساس صحبتهای استاندار

این هفته صاحب پارسیلون خلع ید شد.
این مسئول با اشــاره به وضع سدهای
اســتان هم بیان کرد :نگاه وزیر نیرو به
سدها انســدادی بود و ما تذکر شفاهی
را هم در این مورد داشــتهایم .دغدغه
ویژه ما سد ایوشان اســت که سال 93
به بهرهبرداری رســید امــا تاکنون به
شــکل مســتقیم و منظم یک هکتار از
اراضی کشاورزی پاییندست خود را آبی
نکرده است .در این مورد چند نشست با
مدیر جهاد کشاورزی و دوستانمان در
وزارت داشتهایم و قول دادهاند در اسرع
وقت  4هزار و  500هکتار تعریفشده،
آبی شــوند .مردم لرستان از دولتمردان
توقع برطرف کردن دردهــا را دارند که
در این راســتا انتظار همراهــی داریم.
امروز راهاندازی سد بختیاری به آرزوی
مردم این استان تبدیل شــده است .با
ایجاد این سد  11هزار فرصت شغلی در
استان ایجاد میشود ،بنابراین امیدواریم
گر ههای کوچک این سد برطرف شود.
احداث این سد در لرستان خیر و برکات
فراوانی همراه خواهد داشت.
وی بــه نارضایتی مردم دربــاره پروژه
بهارستان هم اشاره کرد و افزود :کار در
بهارســتان ادامه پیدا میکند و در این
زمینه دو جلسه با حضور فرمانده قرارگاه
خاتماالنبیا(ص) داشــتهایم که گفته،
شــهرداری به تعهد خود عمــل نکرده
است ،اما کار ادامه پیدا خواهد کرد.

خط قرمز خدمت به مردم
«محمد بیرانوندی» نماینده مردم خرمآباد و دوره و چگنی در مجلس شورای اسالمی
در مورد عملکرد برخی مدیران در استان اظهار کرد :معتقدم برخی مدیران که در
مرز میمانند و پس از برنده شدن هر گروهی ادعا میکند با شما هستیم کار درستی
نیست .آنچه خط قرمز ماست خدمت به مردم است و معتقدیم؛ نقدها باید منصفانه
باشد .تعدادی از مدیران اســتان آنطور که شایسته است کار نمیکنند بنابراین به
آنها توصیه می کنم که خدمت خالصانه به مردم را به عنوان خط قرمز خود همواره
مدنظر قرار دهند.

فاطمه حافظی

خرم آباد -خبرنگار

ولیعصر(عج) نام محلهای در شمال شهر
محله
خرمآباد اســت که به دلیل موقعیت
خاص ،مورد توجه بیشــتر شهروندان
قــرار دارد؛ محلهای با چــارت اداری-ســازمانی،
خانههایی ویالیــی و آپارتمانهایی با معماری ویژه
همراه با فضای سبز در جلوی ساختمانها که زیبایی
خاصی به آن بخشیده است .وجود روگذر در چهارراه
بلوار از ایجاد ترافیک جلوگیری کرده است .این بلوار
ارتباطدهنده بلوار سیمتری شهید پژوهنده ،بلوار
60متری (شهید شفیعپور) و همچنین کوی اساتید
است.
در ایــن محلــه اداره کل محیطزیســت ،معاونت
اجتماعــی فرماندهی نیروی انتظامــی ،فرماندهی
نیروی انتظامی شهرســتان خرمآباد ،یگان امداد،
هســته گزینــش ،اداره مخابــرات ،ثبــت احوال
شهرستان ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،اوقاف،
نوســازی مدارس ،کالنتری  ،15امور آب ،دانشگاه
سما ،معاونت عمرانی استانداری لرستان ،اطالعات،
هنرستان ولیعصر(عج) ،جهاد دانشگاهی ،خبرگزاری
ایرنا و ...واقع شدهاند که وجه اداری خاصی را به آن
دادهاند.
فضای سبز مقابل ساختمانها

یکی از اهالی محله ولیعصر(عج) میگوید :این محله
یکی از بهترین محلههای شــهر خرمآباد است که
اکثر ساختمانهای اداری در این محله قرار دارند و از
لحاظ مسکونی و تجاری ،از قیمت باالتری نسبت به
محلههای دیگر خرمآباد برخوردارند.
«شــاهد بهرامی» میافزاید :در این محله به دلیل
موقعیتی که دارد ،کسب و کار پررونق است و برخی
صنوف بهترین درآمد را دارند ،همین موضوع بر خاص
بودن محله افزوده است.
«محمد حســینی» دیگر ســاکن محله میگوید:
مقابل ساختمانهای مسکونی در بلوار ولیعصر(عج)،
فضای سبز وجود دارد که زیبایی خاصی را به محله
بخشیده اســت .همین موضوع باعث شده تا درصد
بسیاری از صاحبان امالک مســکونی در این محله

گزارش تصویری

میز خبر

عکس :همشهری  -سجاد درویشی

برگزاری جشنواره گردو در سلسله
جشــنواره «گــردو»  ۲۱و ۲۲
شــهریورماه در شهرســتان سلسله
برگزار میشود .به گزارش همشهری،
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی
لرســتان با اعالم این خبر گفت :این
جشنواره با حضور معاونان تخصصی
وزارت جهاد کشــاورزی ،رئیســان
سازمان جهاد کشــاورزی  ۱۰استان
برتــر تولیدکننده گردوی کشــور و
مسئوالن اســتانی در سراب کهمان
برگزار خواهد شد.
«عبدالرضا بــازدار» اهداف برگزاری
این جشنواره را توجه تصمیمگیران
و تصمیمســازان امــور اجرایــی به
بخش کشــاورزی ،معرفی ظرفیتها
و توانمند یهای بخش کشــاورزی
لرستان ،توسعه گردشگری باغی در
استان لرستان ،بررســی چالشها و
فرصتهای توسعه کشاورزی منطقه
با حضور مسئوالن ،توسعه بازاریابی و
تجلیل از کشــاورزان برگزیده عنوان
کرد.
وی افزود :برنامههای متنوعی از جمله
برگزاری کارگاههای آموزشــی برای
باغــداران منطقه ،عرضه مســتقیم
محصوالت تولیدی زنان روســتایی
استان و عرضه مستقیم گردو تدارک
دیده شده اســت .برپایی غرفههای

آخرین یافتههــای فناورانه ،نوآورانه
و تحقیقاتــی در رابطه با فعالیتهای
باغبانی و تولید گردو ،برگزاری نشست
تخصصی برای فرصتها و چالشهای
توســعه کشــاورزی در شهرستان
سلســله ،رونمایی از تمبــر یادبود و
تجلیل از کشاورزان و باغداران نمونه از
دیگر برنامههای جانبی این جشنواره
است.
بازدار عنوان کرد:برگــزاری اینگونه
جشــنوار هها بایســتی دارای
دســتاوردهایی هم باشــد .عالوه بر
موارد مربــوط به بازاریابــی و فروش
گردو و شناساندن بیشتر این منطقه
در کل کشور ،مردم این شهرستان در
انتظار دستاوردهای مهم دیگری از این
جشنواره هستند.
«هــادی ســپهوند» مدیــر جهاد
کشــاورزی شهرســتان هم در این
بــاره اظهــار کــرد :برگــزاری این
جشــنواره ،دســتاوردهای مختلفی
را بــه همراه خواهد داشــت که یکی
از این دســتاوردها ایجاد کارگاهها و
صنایع بستهبندی برای ایجاد ارزش
افزوده محصول گردو و ایجاد اشتغال
بیشــتر و دیگری ایجاد یــک مرکز
تحقیقات خاص گردو در زمینههای
مختلــف گیــاه پزشــکی ،تغذیه،

پيامك شما را درباره
روزنامه لرستان م 
يخوانيم

33310253
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مدیر روابط عمومی شهرداری خرمآباد :در راستای مناسبسازی معابر سطح شهر ،آسفالت پیادهروهای خیابان ولیعصر(عج) هم در دستور کار قرار دارند

عکس :یافته نیوز

شود .ساماندهی مســیر پاگر و ماسور و
ایجاد پیست دوچرخهسواری هم از دیگر
مواردی است که باید به آنها اشاره کنیم.
نماینده مــردم خرمآبــاد در خصوص
ترمینال برون اســتانی هم تاکید کرد:
به منظور تکمیــل  15درصد باقیمانده
ترمینال پیگیر هستیم تا از طریق وزارت
کشور این پایانه به اتمام برسد.

مسابقات منطقهای جودوی بانوان در خرم آباد برگزار شد
مسابقات منطقهای جودوی بانوان برای اولین بار به میزبانی لرستان در خانه جودو مجموعه تختی خرم آباد
برگزار شد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در این مسابقات که با شرکت 150جودوکار خردسال ،نونهال
و نوجوان برگزار شد ،استانهای اصفهان ،خوزستان ،همدان و لرستان حضور داشتند.

لرستان

محل ه اعیاننشین با پیادهروهای خاکی

نشست خبری نماینده مردم خرمآباد و دوره و چگنی در مجلس با اصحاب رسانه برگزار شد
نماینده خر مآباد و دوره و
نشست چگنی در مجلس شورای
اســامی جابهجایــی
استاندار در شــرایط کنونی را بیشتر از
فرصت ،یک تهدید برای اســتان عنوان
کرد.
بــه گــزارش همشــهری «محمــد
بیرانونــدی» نماینده خرمآبــاد و دوره
و چگنی در نشســت خبری با اصحاب
رسانه که در ســالن خانه معلم خرمآباد
برگــزار شــد ،پاســخگوی ســواالت
خبرنگاران درباره مســائل و مشکالت
استان و حوزه استحفاظیه خود بود.

توقيف  34دستگاه خودرو
متخلف در دورود

اولین المپیاد ورزشی استعدادهای درخشان برگزار شد
اولین المپیاد ورزشی دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان لرستان با حضور بیش از  ۱۴۰نفر از دانشآموزان دوره اول و دوم متوسطه در سالن ورزشی سپاه
حضرت اباالفضل(ع) خرمآباد برگزار شد .به گزارش همشهری ،در دوره اول متوسطه تیمهای آموزشگاههای فرزانگان خرمآباد ،الیگودرز و نورآباد و در دوره دوم
متوسطه تیمهای آموزشگاههای فرزانگان بروجرد ،خرم آباد ،الیگودرز و دورود (به طور مشترک سوم) مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

02123023914
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معضل آالیندهها
(عج)
در محله ولیعصر
محله ولیعصر(عج) یکی از
محلههای خرمآباد است که از لحاظ
امکانات رفاهی و خدمات در سطح
باالیی قرار دارد ،اما وجود برخی
صنایع آالینده از جمله سنگبریها
و تعویض روغنی ،پیادهروهای خاکی
و ناهموار و ازدحام وانتبارهای
فروش میوه در این محله به معضلی
برای ساکنان تبدیل شده است.

اصــاح و احیا ،آبیــاری و روشهای
آن ،ترویج ارقــام جدید و پرمحصول
و بســیاری موارد دیگــر در ارتباط با
گردو است که در واقع موجب ارتباط
هرچه بیشــتر باغداران گــردوکار و
مراکز تحقیقاتی خواهد شــد .البته
این مرکز میتواند برای کل اســتان
و حتی غرب کشــور ســرویسدهی
مناســبی از نظــر علمــی داشــته
باشد.
سپهوند با اشــاره به اینکه در سلسله
 4هــزار هکتار بــاغ مثمــر از انواع
محصــوالت باغــی وجــود دارد که
۲۳۰۰هکتــار آن بــه کشــت گردو

اختصــاص دارد ،اظهار کــرد :حدود
 ۵۸درصد کل باغات سلسله به درخت
گردو اختصاص دارد که از این سطح
 ۱۸۰۰هکتار باغ بارور بوده و ساالنه
بیش از  4هزار تن گردو در سلســله
تولید میشود .این مقدار تولید گردو
در سلســله ۳۰ ،درصد گردوی تولید
اســتان1/8 ،درصد گردوی تولیدی
در کشــور را به خود اختصاص داده
اســت .همه گــردوی تولیــدی به
صورت تازهخوری مصرف میشــود
و هیچگونــه صنایع وابســته به این
محصول در ســطح شهرستان وجود
ندارد.

این محله در بیشتر ایام میزبان کنسرتها ،مراسمها،
میزگردهای فرهنگی و سیاســی است چراکه برای
برپایی آنها از سالن بانک صادرات استفاده میشود .با
توجه به اینکه خیابان خرداد جنب بانک صادرات قرار
دارد ،فضای الزم برای پارک خودروها وجود داشته و
عاملی شده تا ترافیک چندانی در محله ولیعصر(عج)
ایجاد نشود.

به همان ویالییبــودن ملک خود بســنده کنند و
سراغ آپارتمانسازی نروند ،هر چند ساخت و ساز و
آپارتمانسازی در این محله رونق خاصی دارد.
امتیازات خاص محله

«مریم طاهری» دیگر ســاکن محله ولیعصر(عج)
اظهار میکند :یکی از امتیازات این محله وجود برخی
ادارات و ارگانهــای دولتی و خصوصــی ،بانکها،
دانشگاه و ...بوده که وجه اداری به این محله بخشیده
است .همین اداری بودن باعث شده تا تردد و تالش
مردم بــرای زندگی را بــه وضوح ببینیــم .در بلوار
ولیعصر(عج) عالوه بر وجود فروشگاهها و مغازههای
موادغذایی ،هایپرمارکتهای شــیک و بزرگی نیز
وجود دارد که باعث میشود عالوه بر ساکنان محله،
بسیاری از شهروندان از سایر محالت نیز برای خرید
به خیابان ولیعصر(عج) مراجعه کنند.
طاهری ادامه میدهــد :وجود چندین فروشــگاه
بزرگ لباس نیز در این بلوار باعث شــده تا بیشــتر
مردم برای خرید اجناس با کیفیت باال به این مراکز
مراجعه کنند.
ترافیک در محله

«ایوب دارابی» یکی دیگــر از اهالی به یکی از نقاط
ضعف محله اشاره میکند و میگوید :از موارد منفی
در محله ولیعصر(عج) میتوان بــه وجود کارواش،
پنچرگیری و سنگفروشی و ســنگبری اشاره کرد
که موجب شــدهاند در یک الین از بلــوار ،ترافیک
همیشــگی وجود داشــته باشــد .کاش مسئوالن
شهرداری یا صنوف این واحدها را به محلهای با تردد
کم منتقل کنند .دارابی میافزایــد :به عنوان مثال
واحدهای پنچرگیری ،الستیکها را در کنار پیادهرو
قرار میدهند و بیشتر اوقات ،تعمیرکار نیز در فضای
پیادهرو به تعمیر الستیک میپردازد .این کار عالوه
بر ایجاد ترافیک در خیابان به نوعی عامل سد معبر
در پیادهرو هم هست.
نبود پیاده رو مناسب در محله

«ســاحره مدبر» نیز از اهالی محله ولیعصر(عج) از
مناسب نبودن پیادهروها انتقاد میکند و میگوید:
در بلوار ولیعصر(عج) پیادهرو مناســبی وجود ندارد

توقف خودروهای میوهفروش در بلوار

نمایی از روگذر چهارراه بلوار در خیابان ولیعصر(عج) عکسها :همشهری

و در برخی موارد یکدســت هم نیستند .قسمتی از
پیادهرو مقابل سنگفروشیها خاکی و قسمتی دیگر
کفپوش ،سنگ و ...است که موجب شده تا عابران به
جای عبور از پیادهرو از خیابان تردد کنند.
مدبر عنوان میکند :پلهای بــودن پیادهرو نیز یکی
از مشــکالت اســت ،زیرا پیادهرو یکســان نیست
و به صورت پلهای و شمشــیری ایجاد شــده و هر
عابری هنگام عبور دچار مشکل میشود .این محله
میتوانست همچون خیابان بعثت و شیرخوارگاه در
طرح پایلوت مناسبسازی معابر قرار بگیرد ،زیرا هم
شرایط الزم را برای پایلوت شدن دارد و هم اینکه از
لحاظ وضعیت معابر و پیادهروها در وضعیت بسیار
بدی به سر میبرد.
این ساکن محله تاکید میکند :از آنجایی که بیش
از  90درصد ســاکنان محله عوارض شــهرداری را
پرداخت میکنند ،شایســته نیســت این محله از
پیادهروهای مناسب محروم باشد.
نبود آسفالت مناسب

«شاهد طوالبی» یکی دیگر از اهالی این محله هم با
بیان اینکه بلوار ولیعصر(عج) به خصوص در تقاطع

باالتر از روگذر به سمت معاونت عمرانی استانداری
آسفالت مناســبی ندارد ،اظهار میکند :در همین
قسمت نیز عرض بلوار کم میشود و یک بینظمی در
خیابان به وجود آمده که امید است با توجه مسئوالن
شهری مربوطه این مشکل رفع شود.
این ساکن محله میافزاید :دقیقا در همین قسمت
نیز در یک الین ،پیادهرو بدون کفپوش و سنگفرش
است و موجب شــده تا هیچ عابری نتواند از پیادهرو
برای تردد استفاده کند.
پارک خودروها در حاشیه خیابان

«نعمت کیانفر» یکی دیگر از ســاکنان محله بیان
میکند :امنیت باالیی در این منطقه به دلیل وجود
اداره معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی و
کالنتری  15حکفرماست .همین امنیت موجب شده
تا بسیاری از شهروندان که در منازل خود جایی برای
پارک خودرو ندارند ،بدون دغدغه شبها از حاشیه
خیابان برای پارک خودرو استفاده کنند.
میزبانی کنسرتها

«ثمین اکبری» یکی دیگر از ساکنان محله میگوید:

«الهام بیرانوند» یکی دیگر از اهالی عنوان میکند:
بسیاری از خودروهای میوهفروش در طول روز در این
بلوار در نزدیکی تقاطعها توقف میکنند که موجب
برهــم زدن آرامش منطقه میشــوند .خودروهای
میوهفروشی که در خیابان خرداد اولین فرعی بلوار
ولیعصر(عــج) توقف میکنند ،یــک بازارچه کامل
را برای اهالی به وجود میآورند که هر شــهروندی
میتواند میوه مورد نیاز خود را به راحتی و با قیمت
مناسب تهیه کند .اگر شــهرداری جای مناسب را
در اختیار خودروهای میوهفــروش قرار دهد ،هیچ
کدام از شهروندان ناراضی نخواهند بود و میتوانند
با صرف هزینه کمتر به مایحتاج خود دســت پیدا
کنند.
ساماندهی سالن سینما ایران

«آراد شهســواری» دیگر ســاکن محله نیز اظهار
میکند :در این بلوار یک ســینما به نام ایران وجود
داشت که به دلیل وجود همین سینما خیابان فرعی
کنار آن نیز ایران نامیده میشــد .به دلیل حمایت
نکردن ارگانهای مربوطه تعطیل شده و کسی هم
برای جلوگیری از تغییر کاربری آن کاری انجام نداد،
در صورتی که با حفظ آن و وجود اداره کل فرهنگ
و ارشاد در این بلوار میتوانست یک بخش فرهنگی
در شهرمان باشد.
شهسواری بیان میکند :حداقل میتوان این مرکز را
ساماندهی کرد و در جهت اجرای برنامههای فرهنگی
و ورزشی برای کودکان ،نوجوانان و حتی خانوادهها
به کار برد .این ملک با امکانات الزم در حال حاضر به
مرکز پلیس الکترونیک تبدیل شده ،در صورتی که با
یک برنامهریزی درست میتوان در حوزه فرهنگی از
آن استفاده بهینه داشت.

پاسخ مسئول
مدیر روابط عمومی شهرداری خرمآباد در پاسخ به انتقاد
ســاکنان محله ولیعصر(عج) میگویــد :قبول داریم که
وضعیت معابر در بلوار ولیعصر(عج) مطلوب نیست اما از
آنجایی که مناسبسازی معابر در سطح شهر خرمآباد در
دستور کار و اجرا قرار دارد ،معابر این نقطه از شهر نیز در
دستور کار قرار میگیرد.
«شاهین احمدی» با اشاره به ساماندهی صنوف آالینده نیز
میافزاید :کارواش ،پنچرگیری و سنگفروشی و سنگبری
جزو واحدهای آالینده هستند ،اما تاکنون مصوبهای برای
خروج این رســتهها تصویب نشده اســت .چنانچه این
واحدها مجوز فعالیت نداشته باشند با آنها برخورد قانونی
صورت میگیرد .در برخورد بــا خودروهای میوه فروش
نیز نیازمند همکاری پلیس راهور هســتیم .در این زمینه
نیز روزانه گشتهایی در سطح شهر صورت میگیرد و با
رانندگان خودروهای میوهفروش در کنار خیابان برخورد
میشود.
این مسئول به نهضت آسفالت در سطح شهر اشاره میکند
و میگوید :به تدریج آســفالت تمامی خیابانهای اصلی
شهر خرمآباد ترمیم و روسازی میشــود .آسفالت بلوار
ولیعصر(عج) نیز در صورت نیاز به روسازی یا ترمیم ،کارهای
اجرایی آن آغاز خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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سفیدکوه؛ تشنه آبشخورها
فصل گرما ،کمآبی و خشک شدن
زیست
چشمههای طبیعی در طبیعت از
بوم
جمله عواملی اســت که موجب
میشود وحوش برای رفع نیاز و برای پیدا کردن
آب در جســتوجو و تکاپو باشند و در این راه با
خطرات مختلفــی همچون نزدیک شــدن به
سکونتگاههای انسانی و احتمال شکار ،عبور از
جادهها و برخورد با خودروها و ...مواجه شوند.
برای رفع این معضل میتــوان در همان محل،
چشمههای طبیعی مخازن ذخیره آب به صورت
سنگ و سیمان یا منبع پالستیکی احداث کرد.
مخازن آب سنگی و سیمانی و پالستیکی را در
فصل زمستان و بهار میتوان به راحتی پر کرد.
در فصل کمآبی و تابســتان نیز با لولهکشــی و
نصب شناور ،این امکان وجود دارد که آب را در
یک آبشخور برای استفاده وحوش پخش کنند.
به گزارش ایرنا ،در برخــی از مناطق به دالیل
مختلفی این مخازن و آبشــخورها را در محلی
جز چشــمه طبیعی تعبیه میکنند و برای پر
کردن آنهــا از تانکرهای چرخــدار و تراکتور
کمــک میگیرند .ظرفیت مخــازن احداثی به
طور متوســط ده هزار لیتری بوده و بســته به
جمعیتوحوش منطقه ممکن است تا سه ماه
ماندگار باشد .ارزش کار ساخت آبشخور بسیار
مهم و حیاتی اســت و برای درک بهتر اهمیت
آن میتوان بــه پناهگاهــی در حیات وحش
سفیدکوه لرستان اشاره کرد که پس از ساخت
آبشخور برای نخستین بار ،تصویر پلنگ در این
چاهها ثبت شد.
مشکل اصلی در منطقه حفاظتشده سفیدکوه
لرستان ،کمآبی است که مســئوالن حفاظت
از محیطزیســت به تکاپو برای رفع این مشکل
افتادهاند.
احداث آبشخورها در مناطق حفاظتشده

مدیرکل محیطزیســت
لرســتان در همین رابطه
از احداث  2آبشــخور در
منطقــه ســفیدکوه خبر
میدهد و میگوید :کم آبی در منطقه سفیدکوه

گزارش تصویری

عکس :ایرنا

موجب شده وحوش به حاشــیه روستاها بروند
و بعضی افــراد از ایــن موضوع سوءاســتفاده
کنند.
«مهــرداد فتحی بیرانونــد» با بیــان اینکه 5
چشــمه آبشــخور نیز در منطقه یافته لرستان
برای وحوش تاســیس شــده ،اظهار میکند:
محیطزیست شــامل محیط طبیعی و انسانی
اســت و محیط طبیعی از مناطــق چهارگانه
محیطزیســت (پارکهــای ملــی ،مناطــق
حفاظتشــده ،پناهــگاه حیاتوحــش و آثار
طبیعی و ملی) تشکیل شده است.
وی میافزاید :پناهگاه حفاظتشــده ازنا با 26
هزار هکتار ،منطقه حفاظتشــده اشترانکوه با
 81هزار هکتار ،منطقه حفاظتشده سفیدکوه
خرمآباد با 70هزار هکتار و منطقه حفاظتشده
سمندر در جنوب خرمآباد با 900هکتار وسعت
در لرستان قرار دارند .لرستان تنها  1/7مساحت
کشور را داراســت ،اما  25درصد تنوع زیستی
کشور را در خود جا داده است.
وی با بیان اینکــه هــزار و  700گونه گیاهی
در لرســتان شناسایی شــده ،عنوان میکند:
 358گونه جانوری در لرســتان وجود دارد که
حدود  5گونه جانــوری آن در هیچ منطقهای
در جهان یافت نمیشــود .اختالف ارتفاع در
مناطــق مختلف لرســتان باعث ایجــاد تنوع
زیستمحیطی شده اســت .با تالش مستمر،
حیات وحش در مناطق حفاظتشده لرستان
احیا شده و  5بار تصویر پلنگ در این استان به
ثبت رسیده است.
افزایش مساحت پاسگاههای استان

فتحی بیرانوند میگوید :ســه پاسگاه دیگر در
منطقه سفیدکوه ساخته شده است .هماکنون
تعــداد پاســگاههای ســفیدکوه خرمآباد 2
برابر شــده که تاثیر بســیار باالیی در حفاظت
محیطزیست داشته است .در سه سال گذشته
حدود  90درصد مســاحت پاسگاههای استان
افزایش یافتــه و اکنون  6پاســگاه در مناطق
حفاظتشده استان وجود دارد.
این مســئول مجموع اعتبار صرف شــده برای

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
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مدیرکل محیطزیست لرستان :کم آبی در منطقه
سفیدکوه موجب شدهوحوش به حاشیه روستاها بروند
درآمده بــود کــه  100هکتار آن آزاد شــد و
آزادسازی بقیه در دســتور کار مراجع قضایی
قرار دارد.
جلوگیری از آسیب پسماندهای پزشکی

منطقه حفاظت شده سفیدکوه عکس :همشهری

احداث پاســگاهها را  20میلیــارد ریال عنوان
میکند و میگوید :یک پاسگاه دیگر در مناطق
حفاظتشده لرستان در دست احداثاست.
وی با بیــان اینکه طــرح مطالعاتــی مناطق
حفاظتشده لرستان کامل شــده است ،بیان
میکنــد :حیواناتی کــه آســیب میبینند در
قرنطینه مورد جراحــی و درمان قرار میگیرند
و ســپس در محیطزیســت رهــا میشــوند.
اخیرا  82رهاســازی شامل  18پســتاندار و 9
رهاسازی خزندگان شــامل مار و الکپشت در
محیطزیست لرستان صورت گرفته است.
وی ناآگاهــی مردم را موجب بــه خطر افتادن
محیطزیست عنوان میکند و میگوید :با توجه
به اینکه بسیاری از گونههای جانوری در لرستان
در خطر انقراض هستند ،شــکار در بسیاری از
مناطق استان ممنوع است .بر همین اساس به
وسیله دوربینهایی که در مناطق حفاظتشده
کار گذاشته شده ،تعدادی از متخلفان شناسایی
و با آنها برخورد شده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان با بیان
اینکه حضور فیزیکی در مناطق حفاظتشــده

ســبب کاهش شــکار غیرمجاز شــده ،اظهار
میکند :حمایتهای خوب و جدی دســتگاه
قضایی در برخورد با متخلفــان نیز در کاهش
شــکارغیرمجاز موثر بود .از ســوی دیگر طی
ســالهای گذشــته  198هکتار از زمینهای
محیطزیســت به صورت غیرقانونی به تصرف

مدیرکل حفاظت محیطزیســت لرســتان در
خصــوص مصوبه جمــعآوری پســماندهای
پزشکی که در طبیعت استان رها میشوند ،بیان
میکند :طبق این مصوبه تمامی مراکز درمانی
خصوصی و دولتی ،مطبها و بیمارستانها باید
طبق قراردادی که بســته شــده ،پسماندهای
پزشکی خود را جمعآوری کرده و تحویل دهند.
این پسماندهای پزشــکی بعد از جمعآوری و
بیخطرسازی نابود میشوند تا محیطزیست را
به خطر نیندازند.
وی با بیان اینکه بیشــتر پزشکان و تمام صنف
دندانپزشکی این مصوبه را اجرا کردهاند ،عنوان
میکند :چند پزشک در لرستان به این مصوبه
عمل نکردهاند .الزم اســت در مهلتی که به آنها
داده شــده ،در جهت این مصوبــه اقدام کنند.
امســال با اقدامات خوبی که با همکاری مردم
و محیطزیست انجام شد ،اتفاقات خوبی برای
محیطزیست افتاد و حیات وحش احیا شد ،اما
هنوز تا رســیدن به نقطه ایدهآل فاصله زیادی
داریم.

احیای حیات وحش استان
«مهرداد فتحی بیرانوند» مدیرکل محیطزیست لرســتان با اشاره به روند احیای حیات وحش
استان در مناطق حفاظتشــده عنوان میکند :با اقدامات انجام شده حیاتوحش لرستان در
مناطق حفاظتشده کامال احیا شده به طوری که امســال برای اولین بار  4تا  5دفعه در منطقه
سفیدکوه خرمآباد موفق به ثبت تصویر پلنگ شدیم .پلنگ یک گونه چتری است و گونههای
چتری به گونههایی گفته میشود که در راس هرم غذایی قرار داشته باشند .وقتی که گونهای چتری
مانند پلنگ و خرس در منطقهای وجود داشته باشد به این معنی است که اکوسیستم و زنجیره
غذایی کامل است و تمام زیرگونههای جانوری در آن منطقه وجود دارد .این امر نشانگر نشاط و
سرزندگی حیات وحش منطقه است .باتوجه به همکاری مردم و محیطبانان این نوید را میدهیم
که تمام مناطق حفاظتشده حیات وحش استان در روند احیا قرار گرفتهاند ولی برای رسیدن به
شرایط ایدهآل نیازمند همکاری بیشتر و تالش و کمک همگانی هستیم.
وی تاکید میکند :بیشترین فعالیت مدیریت محیطزیست باید در حوزه فرهنگسازی باشد و در
این خصوص رسالت خبرنگاران خیلی مهم است ،چون موضوع محیطزیست همگانی بوده و به
یک شخص یا ارگان خاصی تعلق ندارد .مردم نیز باید همیار محیطزیست شوند.

کارآفرینی
تحقق اقتصاد مقاومتی با گیاهان دارویی

اولین دوره آموزش تعمیر
خودرو برای بانوان
برای اولین بار در لرستان دوره
آموزشی تعمیر خودرو برای
بانوان در مرکز فنی و حرفهای
امام علی(ع) بروجرد برگزار شد.

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

جوان بروجردی با کشت گیاهان دارویی زمینه اشتغال  125نفر را فراهم کرده و با این
اقدام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تالش کرده است.
به گزارش سفیر افالک ،شهرستان بروجرد ظرفیت بسیار باالیی در بحث کشت گیاهان
دارویی دارد و وجود آب و هوای مناسب سبب شــده تا انواع گیاهان دارویی در این
شهرستان کشت شود .بیش از  150گونه گیاه دارویی در شهرستان بروجرد وجود دارد
که فرصت و ظرفیتی مناسب برای توسعه و کشت گیاهان دارویی و ایجاد اشتغال است.
استفاده از این ظرفیت میتواند راهی موثر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
کشت گیاهان دارویی با توجه به اینکه نیاز به آب کمتر داشته و سوددهی باالیی دارد،
میتواند فرصتی برای جویندگان کار باشد.
برداشت  1/5تن محصول گیاهی

«میثم شجاعی» جوان  30ساله بروجردی دارای مدرک لیسانس است که با کشت
و بستهبندی انواع گیاهان دارویی و عرقهای گیاهی موفق شده اشتغالزایی را برای
 125نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند .او هر ماه بیش از  5تن محصول
گیاهی را بستهبندی کند.
شجاعی در این باره گفت :از سال  94تصمیم گرفتم در حوزه کشت گیاهان دارویی
وارد عرصه شوم که در این راستا مشاورههایی گرفتم و بعد کار را آغاز کردم .زمین الزم
در اختیار داشتم و انواعی از گیاهان دارویی مانند رزماری ،مریم گلی ،گل همیشه بهار،
زعفران ،گل گندم ،کاسنی ،بابونه و چند گیاه دیگر را در زمین کشت کردم.
وی افزود :بعد از مدتی یک شــرکت راه اندازی کردم که در این شرکت بستهبندی
انواع گیاهان دارویی ،چیپس میوه خشک ،بســته بندی بذر ،انواع عرقهای گیاهی،
بستهبندی سبزیهای خشک و زعفران را با همکاری بقیه انجام دادم .در حال حاضر
با کشت و بســته بندی گیاهان دارویی برای  25نفر به صورت مستقیم و  100نفر به
صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده و هر ماه حدود  5تن محصول در این شرکت
بسته بندی میشود.
شجاعی اظهار کرد :این اقدام با سرمایه گذاری  500میلیون تومان آغاز شده و در این
راستا  100میلیون تومان هم تسهیالت دریافت کردم .با توجه به ظرفیت باالی بروجرد
در کشت گیاهان دارویی ،میتوان آن را توسعه بیشتری داد.
وی بیان کرد :بروجرد میتواند قطب تولید گیاهان دارویی در اســتان باشد چرا که
ظرفیت باالیی در این زمینه دارد و در ســال گذشــته  1/5تن محصول گیاهی را از
زمینها برداشت کردهایم.
این کارآفرین بروجردی مهمترین مشکل را در زمینه فروش محصوالت عنوان کرد و
افزود :مسئوالن باید زمینه الزم را برای فروش این محصوالت بسته بندی شده فراهم
کنند تا روز به روز شاهد رونق و اشتغال در این زمینه باشیم.گاهی سنگاندازیهایی
صورت میگیرد و باعث میشود محصول تولیدی دیرتر به فروش برسد.
به گفته این کارآفرین لرستانی در سراسر بروجرد ظرفیتهایی وجود دارد که میتوان
با استفاده از آنها عالوه بر تولید ،برای ایجاد اشتغال هم گام برداشت .نیاز دارد مسئوالن
برای هموار کردن شرایط اقدام کنند.

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] .

دستفروشان میوه

حضور وانتبارها و دستفروشان میوه در برخی خیابانهای خرمآباد باعث ترافیک
سنگین میشود .لطفا مسئوالن برای ساماندهی آنها اقدام کنند.
مومنی از خرمآباد

تعویض تابلوهای جادهای

تابلوهای راهنمایی در برخی جادهها کیفیت خود را از دست دادهاند و مسافران
را دچار سردرگمی میکنند .از مسئوالن اداره راه تقاضا داریم نسبت به تعویض
این تابلوها اقدام کنند.
موسوی از دلفان

در استان
مسمومیت باعث تلف شدن  12راس گوسفند شد
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دورود از مسمومیت و تلف شدن  12راس
گوسفند در دورود خبر داد.
«پاپی کرنوکر» به فارس گفت :علت مرگ گوسفندان در دورود به صورت دقیق
بررسی شد که بر این اساس  12راس گوسفند یک گله در حوالی روستای تقیآباد
دورود دچار مسمومیت و تلف شدند .پس از اطالع از موضوع ،اکیپ دامپزشکی
شهرستان به محل اعزام شد.
وی با بیان اینکه دامدار برای کاهش بار مالی و خســارت اقــدام به ذبح برخی
دامها کرده ،عنوان کرد :دامپزشــکی دورود با جلوگیــری از توزیع این مقدار
گوشــت با نمونهگیری از الشــهها آنها را به آزمایشــگاه سمشناســی تهران
فرستاده اســت .پس از اعالم نتیجه آزمایشــات اگر گوشتها غیرقابل مصرف
تشــخیص داده شــود ،دامپزشــکی شهرســتان اقدام به معدوم کردن آنها
خواهد کرد.

رهاسازی یک بهله دلیجه در طبیعت دلفان
یک بهله دلیجه کوچک در طبیعت دلفان رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما «قاسم دلفان» رئیس اداره حفاظت محیط
زیســت شهرســتان دلفان با اعالم این خبر گفت :یک بهله دلیجه که به علت
برخورد با پنجره منزل مسکونی مصدوم شده بود از سوی یک شهروند دوستدار
محیطزیست زنده گیری و به اداره محیط زیســت دلفان تحویل داده شد .این
پرنده شکاری پس از چند روز تیمار و مراقبت و بازیابی توان پرواز ،در زیستگاه
اصلی خود رهاسازی شد.
وی افزود :دلیجه کوچک ،پرنده شکاری کوچکی از راسته شاهینسانان است که
با  ۲۸تا  ۳۳سانتی متر طول شباهت بسیاری با دلیجه دارد اما اندکی کوچکتر و
الغرتر است .بالهای این پرنده باریک تر و کوچکتر بوده و رنگ روشن دارد .این
پرنده معموال از حشرات در حال پرواز تغذیه می کند.

تالش برای نجات ماهیان گری بلمک پلدختر
بــا تــاش مامــــــوران
محیطزیست پلدختر تعداد
زیادی از ماهیان گری بلمک،
زنده گیری و در دیگر آبهای
این شهرســتان رها سازی
شدند.
بــه گــزارش ایســنا «امیر
محمد ینــژاد» رئیــس
حفاظــت محیط زیســت
ب گری بلمک
پلدختر با بیان اینکه به علت خشــک شــدن ماندابهای تــاال 
این شهرســتان تعداد زیادی از آبزیان این تاالب تلف شدند ،اظهار کرد :در پی
ب گری بلمک پلدختر
گرمای هوای پلدختر و تبخیر شــدن ماندابهای تــاال 
تعداد زیادی از ماهیان این ماندابها از ســوی کارکنان محیطزیست پلدختر
زندهگیری و در رودخانه کشــکان و دیگر تاالبهای این شهرستان رهاسازی
شد.
تاالب گری بلمک بزرگترین تاالب پلدختر در دهه  70زهکشی و به زمین زراعی
تبدیل شد ،بهطوری که این تاالب بیش از 80درصد توان اکولوژیکی خود را از
دست داده و به یک تاالب فصلی کوچک و موقتی تبدیل شده است.

کمبود شعب تامین اجتماعی
در بروجرد و ازدحام جمعیت
تامین اجتماعی یکی از ادارات و ســازمانهایی اســت که خدمات مختلفی از
جمله بیمه بیکاری ،بیمه کارگران ساختمانی و مستمریها را به بیمه شدهها
ارائه میدهد .در بروجرد هم  170هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی
قرار دارند که با توجه به این میزان جمعیت تنها یک شــعبه در این شهر وجود
دارد و ســبب ازدحام جمعیت و ایجاد صفوف طوالنی بــرای دریافت خدمات
میشود.
به گزارش ایرنا ،مدتها پیش زمزمه ایجاد شعبه  2تامین اجتماعی در بروجرد به
گوش رسید و ضرورت راهاندازی این شعبه مطرح شد ،اما همچنان کمبود شعب
و نیروی انسانی از مهمترین مشکالت این سازمان است.
«قدرتاهلل سعادتی» رئیس تامین اجتماعی بروجرد در اینباره اظهار کرد :در
بروجرد یک شعبه تامین اجتماعی وجود دارد که  44هزار نفر بیمه شده اصلی
و  16هزار نفر جزو مستمریها هســتند .در مجموع  170هزار نفر از جمعیت
بروجرد تحت پوشــش قرار دارند 9 .هــزار و  400نفر راننــده و  6هزار کارگر
ساختمانی تحت پوشش این بیمه هستند و خدمات مختلفی به آنها ارائه میشود.
ســعادتی تعداد مقرری بیمه بیکاری در بروجرد را هزار و  200نفر اعالم کرد و
افزود :هر ماه یک میلیارد تومان به عنــوان بیمه بیکاری و  15میلیارد تومان به
مستمریبگیران پرداخت می شود.
رئیس تامین اجتماعی بروجرد با اشاره به طلب  100میلیارد تومانی این سازمان
از دستگاهها ،اظهار کرد :از مهمترین مشکالت در تامین اجتماعی بروجرد کمبود
نیروی انسانی اســت که با توجه به حجم باالی کار ،گاهی سبب ایجاد صفوف
طوالنی در این اداره میشود ،چرا که این اداره فقط  60نیرو دارد و کمبود نیرو
کامال محسوس است.
سعادتی به ساختمان قدیمی و فرسوده تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت :نیاز
است که یک ساختمان جدید با امکانات بیشتر در اختیار تامین اجتماعی قرار
بگیرد.

