
“اسطوره”
به قلم:  انیس درویشی

ابتدای خلقت و چگونگی آن از دیرباز تاکنون مبحثی 
بوده که بشر همواره بدان اندیشیده است و این آفرینش 
را مطابق ذهنیت خود شکل داده که سنگ بنای دیگر 
باورهای وی شــده است .  بسیاری از انسان ها با عدم 
تحقق آرزوهایشــان من جمله جاودانگی ، این رویا را 
در قالب قصه و داستان و به وسیله پرورش مرغ خیال  
مطرح میکنند که این خود به خلق انواع اسطوره ها در 

طول تاریخ انجامیده.
برخی از اســطوره ها از آفرینش هستی آدمی و دیگر 
عناصر زندگی ســخن میگویند ؛ اســطورۀ منشــأ 
پیدایــش مرگ نیز به همان اندازه حقیقی و راســت 
است چون میرنده بودن انسان ها آن را اثبات می کند 
)الیاده،۱۹:۱۳۹۱( شاید هدف از تبیین اسطوره ها در 
هر دوره ای این اســت که بفهماند چگونه پدیده ای 
موجود شده و به حیات خود ادامه داده است.و باز هم 
این مبحث مطرح میشود که آیا هر اسطوره نماد یک 
پدیده طبیعی هست یا نه؟ هر سرزمین اسطوره های 
خاص خود را دارد که گاه با دیگر ســرزمین ها وجوه 
افتراق و اشتراک دارند البته این اشتراک نشان دهنده 
دغدغه مشترک انسان هاست و شاید بتوان گفت  این 
اسطوره ها در روزگاران کهن همگی از یک ریشه بوده 
اند که سفر خود را به دیگر مکان ها آغاز کرده اند و به 
مرور زمان  شــاخ و برگ گرفته اند. در تمامی اسطوره 
های مطرح شــده بین اقوام  و ملــل گوناگون جاندار 
انگاری آســمان و زمین به  طرق مختلف مطرح شده 
اســت این دو پدیده در آفرینش جهان بسیار شاخص 
و دارای اهمیت فراوان اســت به جرات میتوان گفت 

همگی آفریده ها از این دو بوجود آمده اند.
)) زمین که به یک معنا، پایه و اساس کیهان محسوب 
می شــود،… پرستیده شده اســت که بوده و خود را 
نموده و باز خواهد نمود، میبخشیده و بر میداده و می 

ستانده است. (( )الیاده ۱۳۸۹ :۲۳۸(
پروسه آفرینش اســطوره ها دارای پیچیدگی خاصی 
نبــوده و این فرآیند بــه صورت کامال ســاده و فاقد 
درگیریهای فلســفی آنچنان بوده است به طور کلی 
میتوان گفت داســتان خلقت آنها به زبانی ساده است 
اما خالف ســادگی ظاهر آنها دارای نکاتی هستند که 
شــاید بعضی از پرسش های مبهم بشری را پاسخگو 
باشد ؛انسان نخســتین برای یافتن پاسخ منطقی به 
سواالت ذهنی که داشته بسیار کوشیده است و زمانی 
که پاسخی نیافته دست به آفرینش اسطوره زده است 
بنابر این به نظر میرسد قانع کننده ترین پاسخ ها در 
اســطوره موجود است که حتی با برخی از یافته های 
علمی عصر حاضر منطبق هســتند و در آخر میتوان 
متذکر شد با تحقیقات فراوان در حوزه اسطوره شناسی 

هنوز هم بسیاری از آنها در هاله ای از ابهام قرار دارند.
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یادداشت عناوین
ح شد؛ در نشست مطبوعاتی به مناسبت سالروز استقالل نهاد وکالت مطر

کانونی برای رعایت حق و عدالت
4

3

صفحه 2

3

3

3

3

2

3

صفحه 2

یزی ۲۰ درصدی  جوجه ر
ین در لرستان اد آر نژ

مفر غ های لرستان 
یخ و هنر استان  نماد تار

ساخت و ساز غیراستاندارد 
در حاشیه شهرها در حال

 افزایش است

قاچاق سمندر لرستانی در 
استان کاهش یافته است

شهرستان های جنوبی 
لرستان ظرفیت احداث مجتمع

تولید ماهی خاویاری را دارند

بیش از سه هزار بیمار 
خاص در لرستان به بانک 

معرفی شدند

164 تبعه غیرمجاز
در واحدهای اقتصادی لرستان

شناسایی شدند

هوشمندسازی مناطق 
حفاظتشده گامی برای افزایش

گونه های حیات وحش
لرستان قطب بزرگ تولید و صادرات دارو  در کشور استلرستان قطب بزرگ تولید و صادرات دارو  در کشور استلرستان است

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
ســازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در نظر دارد مناقصه های عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه ها از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال (شماره فراخوانشرح مناقصهردیف

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۵۰۱۱/۹۸۱/۸۴۹/۱۰۸۵۹۹/۰۹۲/۴۵۵احداث کانال آببر میان رودان شهرستان ازنا1

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۵۱۱۱/۹۸۱/۸۴۹/۱۰۸۵۹۹/092/۴۵۵احداث کانال آببر مسعود آباد شهرستان ازنا2

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۵۲۱۱/۹۸۰/۱۰۴/۱۶۷۵۹۹/۰۰۵/۲۰۸احداث کانال آببر آشور آباد )کامیان علیا( شهرستان ازنا3

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۵۳۱۴/۹۸۸/922/۲۲۱۷۴۹/۴۴۶/۱۱۱احداث کانال آببر پرسک شهرستان سلسله4

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۵۴۱۰/۰۰۰/۳۹۸/۶۶۷۵۰۰/۰۱۹/۹۳۳احداث کانال آببر روستای فرسش شهرستان الیگودرز5

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۵۵۱۰/۰۰۰/۰۳8/۵۲۶۵۰۰/۰۰۱/۹۲۶احداث کانال آببر روستای بزنوید شهرستان الیگودرز6

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۵۶۱۰/۰۰۰/۳۰۰/۶۶۹۵۰۰/۰۱۵/۰۳۳احداث کانال آببر روستای گوکان شهرستان الیگودرز7

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۵۷۱۰/۰۰۱/۳۵۲/۶۵۲۵۰۰/۰۶۷/۶۳۳احداث کانال آببر روستای سه پالن شهرستان الیگودرز8

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۵۸۱۰/۰۰۰/۳۰۰/۶۶۹۵۰۰/۰۱۵/۰۳۳احداث کانال آببر روستای شاهمکان شهرستان الیگودرز9

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۵۹۱۰/۰۰۰/۲۵۱/۹۹۶۵۰۰/۰۱۲/۶۰۰احداث کانال آببر روستای سرقلعه باال و پایین شهرستان الیگودرز10

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۶۰10/000/000/000۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰احداث کانال آببر دهکله کاغه جنوبی شهرستان دورود11

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۶۱10/000/000/000۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰احداث کانال آببر حشمت آباد شهرستان دورود12

۲۰۰۱۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۶۲10/000/000/000۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰احداث کانال آببرژان شهرستان دورود13
ë تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1401/۱۲/09 می باشد .

ë آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه تاریخ 1401/۱۲/13
ë آخرین مهلت ارائه پیشنهاد و تحویل فیزیکی اصل ضمانتنامه : ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه تاریخ 1401/۱۲/23 

ë زمان بازگشایی پاکتها ساعت ۱۲:۳۰ روز سه شنبه تاریخ 1401/۱۲/23

توضیحات :
- برای تعیین قیمت پیشنهادی بر اساس دستورالعمل دامنه قیمت متناسب عمل خواهد شد.

- به استناد تصـــویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ ت ۳۷۳ ه مورخ 1386/۱۰/10 آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی، این سازمان از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ۱۰ برابر نصاب معامالت بزرگ که فاقد صورتهای مالی حسابرسی 
شده باشند خودداری می نماید.

- جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس خرم آباد خیابان انقالب جنب مصلى الغدیر ســازمان جهاد کشاورزی اســتان ، اداره امور قراردادها و پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۳۲۰۷۳۲۵- ۰۶۶ تماس 
حاصل فرمائید . 

اداره امور قراردادها و پیمانها- اطالعات تماس سامانه ستاد : ۱۴۵۶
سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
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ظهور هوش مصنوعی و چت باکس ها، به مباحثی در 
تغییر کسب وکارها در سال های آینده، بروز اختالل 
در کسب وکارهای سنتی و رشد سریع مشاغل حامی 

هوش مصنوعی و فناوری منجر شده است.
هــوش مصنوعی به کمک نســل پنجــم اینترنت، 
پیشــران تحول فناورانه در جوامع امروزی محسوب 
می شــود. در چند ماه اخیر، تحول خیلی جدی در 
زمینه هوش مصنوعی را شــاهد بودیم که رونمایی 
از chatGPT یکــی از این موارد بود. این رونمایی، 
هیجان هایی نیــز در جامعه ایجاد کــرد که برخی 

مثبت و خوش بینانه و برخی منفی و بدبینانه بود.
»انجمــن ایرانی مطالعات فرهنگــی و ارتباطات در 
دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران« در یک 
نشســت مجازی با عنوان »آینده کســب وکارها در 

عصر هوش مصنوعی« به این موضوع پرداخت.
»احسان چیت ساز« مدیرکل فناوری دانشگاه تهران 
در این نشســت مجازی گفت: آینده کســب وکارها 
در حــوزه هوش مصنوعــی با تغییــر و تحوالت و 
فرصت های قابــل توجهی تبیین می شــود. در این 
زمینــه فرصت هــا مهم تر از تهدیدهاســت و هوش 
مصنوعــی این پتانســیل را دارد که همه جنبه های 
کســب وکار را متحول کنــد. از بازاریابی تا مدیریت 
الیه های مختلف کســب و کار و مدیریت عملیات و 
زنجیــره تامین در این زمینه مطرح اســت. افزایش 
کارایی هوش مصنوعی این است که کارهای تکراری 
را مدل سازی کرده و تحلیل های پیش بینی کننده در 
اختیار کسب و کار قرار می دهد تا کسب وکار بتواند 
تصمیم های آگاهانه تری بگیرد و فرضیه سازی مبتنی 
بر داده انجام دهد. در نتیجه نیاز نیست ریسک را در 
یک کســب و کار به جان بخریم. از طرفی کارمندان 
می توانند آزادتر باشــند تا روی کارهای خالقانه تری 

متمرکز شوند.
وی ادامه داد: هوش مصنوعــی می تواند پیش بینی 
ســریع و تحلیل بــا کیفیتی را در اختیار کســب و 

کارها قرار بدهــد و در نتیجه می توانیم تصمیم های 
با کیفیت تــری بگیریم. از طرفــی، هوش مصنوعی 
مجموعــه تجربــه جدیــدی بــه وجود مــی آورد. 
چت باکس ها و دســتیاران مبتنی بر هوش مصنوعی 
این امکان را دارند که پشــتیبانی فوری فراهم کرده 
و تجربه های شخصی ســازی شده را به مشتری ارائه 
کــرده و در افزایش رضایت مشــتری کمک کنند. 
همچنین هوش مصنوعی می تواند مدل های تجاری 
کسب و کارهای ســنتی را مختل کرده و مدل های 
جدید به وجود بیاورد. در نتیجه کســب و کارهای 
ســنتی در مدل کسب و کار با اختالل جدی مواجه 
می شوند. در نتیجه اندازه رقابت افزایش پیدا می کند.

هوش مصنوعی می تواند پیش بینی ســریع و تحلیل 
با کیفیتی را در اختیار کســب وکارها قرار دهد و در 

نتیجه می توانیم تصمیم های با کیفیت تری بگیریم
به گفته چیت ســاز، آینده کســب وکارها در هوش 
مصنوعی با اختالل های قابل توجهی مواجه می شود 
و کســب وکارهایی کــه بتوانند از هــوش مصنوعی 

استقبال کنند، موفق تر خواهند بود.
مدیرکل فناوری دانشــگاه تهران گفت: بر اســاس 
برخی نظریه ها، فناوری های جدید می توانند کسب 
و کارهای ســنتی را با اختالل شــدید مواجه کرده 
و شــرکت هایی که نتوانند خــود را مطابق کنند، از 
عرصه عقــب خواهند ماند. پیامد این اختالل، حجم 
گســترده ای از بــی کاری و انحالل کســب و کارها 
خواهد بود. می توان مطمئــن بود که فاصله ای بین 
درآمــد متخصصان در رشــته های مختلــف ایجاد 
می شود. بازارهایی که نرخ ورود به آنها باالست، نرخ 

خروج هم باال خواهد بود.
وی ادامه داد: کسب و کارهای تثبیت شده مبتنی بر 
فناوری قبلی شاید در انطباق با فناوری جدید، کند 
عمل کرده و نتوانند با تازه واردان که چابک هستند، 

رقابت کنند.
چیت ساز گفت: آینده کسب وکارها در دوران هوش 

مصنوعــی مبتنی به انطباق اســت. نظریه شــبکه 
می گوید موفقیت یک شرکت به قدرت شبکه و روابط 
بستگی دارد. در عصر هوش مصنوعی، شرکت هایی 
کــه بتوانند از هوش مصنوعی برای رابطه با شــرکا 
و مشتری اســتفاده کنند، موفق تر می شوند. تئوری 
شبکه می گوید یک منبع نوآوری، دانش شبکه است 
که به کمک آن می توان محصول بهتری تولید کرد 

و توسعه داد.
وی افــزود: تئوری شــبکه می گویــد آینده هوش 
مصنوعی با روابط شرکت ها، ملت ها و کشورها تعیین 
می شــود. کســب وکارهایی که بتوانند از این روابط 
شبکه ای اســتفاده کنند، مزیت رقابتی و سودآوری 
باالتری خواهند داشت و می توانند در عرصه رقابت، 

پایدارتر باشند.
از بین رفتن و متولدشدن مشاغل با هوش مصنوعی
مدیرکل فناوری دانشــگاه تهران گفت: اگر به سال 
۲۰۰۸ در شرکت نوکیا نگاه کنیم، این شرکت برای 
باقی ماندن در صدر فروشــندگان تلفن همراه تالش 
می کرد اما در کمتر از یک ســال جایگاه اول خود را 
از دســت داد و در نتیجه تعداد زیادی از مشاغل از 
دســت رفتند. پیش بینی تعداد دقیق مشاغل که در 
عصر هوش مصنوعی متولد می شــوند، دشوار است 
اما بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون شــغل تا سال ۲۰۳۰ 

جایگزین خواهند شد.
روی  مصنوعــی  هــوش  تاثیــر  داد:  ادامــه  وی 
کســب وکارها به عواملی مثل سرعت توسعه، محیط 
نظارتی، توانایی درونی کســب وکار و زیرساخت ها و 
قابلیت های درونی وابسته است. هوش مصنوعی این 
پتانسیل را دارد که به طور قابل توجهی، بسیاری از 
صنایــع را مختل کرده و از طرفی فرصت های جدید 

ایجاد کند.
وی افزود در ایــن بازی، برخی بازنده و برخی برنده 
هســتند. این موضوع در الیه شــرکت ها و ملت ها و 
حتی افراد رخ می دهد. برخی دولت ها واکنش سریع 

به این موضوع خواهند داشــت. چند عامل در شکل 
دادن به چشــم انداز رقابتی اهمیت دارد. این که چه 
منابع غیرتکلیفی برای تغییر استراتژی داریم. این که 
از منابع شــرکت، اســتفاده دیگری کنیم. شاید ۳۵ 
درصد بودجه ســاالنه ســازمان ها باید به این شکل 
باشد که بتوانیم برای تغییر استراتژی از آن استفاده 

کنیم.
چیت ساز افزود: کشــورها و شرکت هایی که بتوانند 
استعدادهای برتر را در تحقیق و توسعه حفظ کنند، 
این مزیــت را دارند که باقی مانــده و مزیت رقابتی 
باالتــری را به دســت بیاورند. این نه تنها شــامل 
مهندســان و دانشمندان، بلکه شــامل کارشناسان 
صنایع مثل مراقبت های بهداشتی و مالی هم خواهد 

شد.
وی دربــاره اهمیت قانون گــذاری در زمینه هوش 
مصنوعــی نیز بیــان کــرد: وقتی یک فنــاوری را 
دیر بپذیریــم، رگوالتوری نیز دیر اتفــاق می افتد. 
کشورهایی که بتوانند مقررات موثر در زمینه اخالق، 
ایمنی و حکمرانِی داده ایجاد کنند، اعتماد بهتری را 
برای مشــتری ایجاد خواهند کرد و می توانند ارزش 
واقعی را برای مردم شکل داده و از خطرهای بالقوه 

اجتناب کنند.
وقتی یک فناوری را دیر بپذیریم، رگوالتوری نیز دیر 
اتفاق می افتد. کشــورهایی که بتوانند مقررات موثر 
در زمینه اخالق، ایمنی و حکمرانِی داده ایجاد کنند، 

اعتماد بهتری را برای مشتری ایجاد خواهند کرد
چیت ساز گفت: کشورهایی که بتوانند سرمایه گذاری 
هنگفتــی در زمینه هوش مصنوعــی انجام دهند، 
اســتعداد برتر جذب کرده و فناوری جدید را جلوتر 
از منحنی رشــد، شــکل خواهنــد داد. پیامد این 
موضوع، مزیت رقابتی اســت که از طریق به دست 
آوردن مشتری بیشــتر، منجر به افزایش ثروت نیز 
خواهد شد. بنابراین عصر هوش مصنوعی فرصت ها و 

چالش های فراوانی خواهد داشت.

 مدیرکل میــراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی لرستان از مفرغ های اســتان به عنوان نماد 

تاریخ و هنر این دیار یاد کرد.
عطا حسن  پور اظهار کرد: مفرغ های کشف شده در 
لرستان گواه قدمت و تاریخ چندهزار ساله سکونت 
بشــر در این منطقه و همچنین چیره دستی، هنر و 

ذوق سرشار سازندگان آن هاست.
وی بیان کرد: مفرغ کاری لرســتان وسیله ای برای 
انتقال هنر و ســنن اجــدادی، انتقــال مفاهیم و 
موضوعات مشترک مذهبی و بیان قانونمندی هایی 

بوده است که همه اقوام سوارکار، جنگاور و کشاورز 
دنیای قدیم را در بر می گیرد.

حســن پور با بیان اینکه معرفــی و حفاظت از این 
آثار مانــدگار تاریخی لرســتان در اولویت اداره کل 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
لرســتان به شــمار می رود افزود: در همین راستا با 
پیگیری های صورت گرفته ۱۰ اثر مفرغی اســتان 
اواخر بهمن ماه امســال در فهرست آثار ملی کشور 

به ثبت رسیده است.
مدیــرکل میــراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع 

دستی لرستان افزود: این آثار شامل تبرزین مفرغی 
با نقش انســان، تبرزین مفرغی با نقش شیر، چاغو 
تیزکن با نقش بز کوهی، خنجر مفرغی، دسته چاغو 
تیزکن با نقش سر اسب، دسته چاغو تیزکن با نقش 
سر شــیر، سر کلنگ، سرعلم، قوری لوله دار و لیوان 

مفرغی هستند.
وی با اشــاره به اینکه این آثار ثبت شــده در حال 
حاضر در موزه قلعه فلک االفالک خرم آباد در معرض 
نمایش هســتند، تصریح کرد: با ثبــت این ۱۰ اثر 
۱۴ اثر رسید.تعداد آثار مفرغی لرســتان در فهرست آثار ملی به 

رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
تبعه  لرستان گفت: ۱۶۴  اجتماعی 
از کشــورهای دیگر کــه به صورت 
غیرمجــاز در واحدهــای اقتصادی 
اســتان بــکار گرفته شــده بودند 
شناســایی و از محــل کار اخــراج 

شدند.
برخــی  افــزود:  جهانــی"  "علــی 

کارفرمایان به واسطه امرار معاش و 
کار در بنگاه های اقتصادی با حقوق 
اندک، اتبــاع غیرمجاز را به صورت 
غیر قانونی استخدام و فرصت های 
شغلی استان را به این افراد واگذار 

می کنند.
وی ادامــه داد: در این راســتا یکی 
از مهمترین برنامه ها، بازرســی از 

بنگاه هــای اقتصادی در این زمینه 
می باشد که امســال ۱۰ هزار ۳۹ 
مورد بازرســی از این واحدها انجام 

شده است .
جهانی نســبت به پیامدهای به کار 
گرفتــن اتباع بیگانــه غیر مجاز در 
واحدهای اقتصادی اســتان هشدار 
داد و گفــت: بــر اســاس بند "ج" 

مــاده ۱۱ قانون تنظیم بخشــی از 
کارفرمایی  هــر  دولت،  درآمدهای 
که از نیــروی کار خارجی غیرمجاز 
استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل 
تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، 
بــه پنج برابر حداقل دســتمزد هر 
کارگر برای هر روز اشتغال جریمه 

می شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل)ع( 
لرستان گفت: اقتدار امروز  ایران 
اســالمی در دنیــا، مرهون خون 
جانبازان،  جانفشــانی  و  شــهدا 

آزادگان و ایثارگران است.
ســردار مرتضــی کشــکولی، در 
دیدار با مدیرکل و مسئول حوزه 

دربنیاد  فقیــه  ولی  نمایندگــی 
شــهید و امور ایثارگران لرستان 
با گرامیداشــت روز پاسدار و روز 
و  امنیت  اظهارداشــت:  جانبــاز 
اقتدار امروز کشــور مرهون خون 
شــهدا و جانفشــانی رزمندگان 
هشت سال جنگ تحمیلی است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل)ع( 
لرستان با اشــاره به توطئه های 
دشــمن در طول سال های عمر 
انقالب افزود: ملــت ما در دوران 
جنگ تحمیلی با دست خالی در 
برابر دشمن به پیروزی رسیدند و 

همواره پیروز میدان هستند.

وی با اشــاره به اینکه انقالب به 
نصــرت الهی به پیروزی رســید 
و بعــد از انقالب واژه »شــهید« 
همگانی شــد، خاطرنشــان کرد: 
دین آمده اســت که سرنوشــت 
بشــیرت را عوض کنــد و همه 

ناکامی ها را جبران کند.

 اســتاندار لرستان گفت: این اســتان قطب بزرگ 
تولید و صادرات دارو در کشــور است و زمینه ایجاد 
شرکت تولید ســرم دیالیز نیز در منطقه فراهم می 

شود.
فرهاد زیویار در دیدار اعضای هیات مدیره بزرگترین 
شرکت تولید تجهیزات دیالیز کشور )مدوی( اظهار 
کرد: باتوجه به ذخایر آبی مناســب استان، ظرفیت 
ایجاد شرکت تولید ســرم دیالیز در این دیار وجود 

دارد.
وی با اشــاره به اینکه بــرای ایجاد این مجموعه در 
لرســتان حمایت الزم صورت خواهد گرفت گفت: 
باید مکانی را برای آغاز ســاخت این پروژه انتخاب 

کرد که حداقل تا ۲۰ سال آینده آب مورد نیاز تولید 
سرم را تامین کند.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به اینکه لرستان 
قطب بزرگ تولید و صادرات دارو در کشــور است، 
اظهار کرد: ظرفیت های باالیی در این زمینه وجود 
دارد بنابراین باید تمرکز و تالش بیشتری را نسبت 

به ایجاد این گونه صنایع معطوف کنیم.
پس از این دیدار و طبق دستور استاندار لرستان بنا 
شد مکان مناسب ســاخت این مرکز تولید سرم با 
هماهنگی معاون اقتصادی اســتاندار، اعضای هیات 
مدیره شرکت و مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط 

انتخاب و مقدمات شروع کار انجام شود.

ساالنه ۳۰ میلیون لیتر سرم برای بیماران دیالیزی 
کشــور کمبود وجود دارد که از دیگر کشورها وارد 
می شود و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، 
با ســاخت این شرکت ساالنه ۴۵ میلیون لیتر سرم 
در اســتان تولید می شــود که عالوه بر تامین نیاز 

کشور، ظرفیت صادرات فراهم می شود.
همچنین با ایجاد این شــرکت در اســتان، لرستان 
تبدیل به قطب تولید و توزیع ســرم دیالیز در غرب 
کشــور خواهد شد که برای تولید این حجم از سرم 
ساالنه ۶۰ میلیون لیتر آب نیاز است که طی بررسی 
هــای صورت گرفتــه آب منطقه لرســتان یکی از 
باکیفیت ترین ها برای تولید سرم دیالیز می باشد.

بانوی سرپرســت خانوار کارآفرینی که روزهای پایانی 
عمر همسر بیمارش را خوب بخاطر دارد، آنجا که دیگر 
هیچ دارایی برای تهیه آخرین نسخه های پیش از مرگ 
همسر برایشان باقی نمانده و با نامه از بیمارستان راهی 
کمیته امداد شهر شد و اکنون در شمار بانوان کارآفرین 

بروجرد است.
پنج ســال از فوت همســرش می گذرد روزهای سخت 
پایان عمر همســر را که تمام دارایی هایشان را صرف 
هزینه های درمان نسخه های گران قیمت سرطان کرده 
بودند را همیشــه بخاطر دارد و از گفتن و یادآوری آنها 
دریغ نمی کند تا دیگران که شــرایطی مشابه داشته یا 
دارند را گواهی دهد که می توانند از ســختی ها عبور 
کنند و شــروعی دوباره را برای خود و فرزندانشان رقم 

بزنند.
ایــن بانوی سرپرســت خانوار که خود و همســرش از 
خانواده ای توانمنــد بوده و زمانی از خیرین و حامیان 
کمیته امداد محسوب می شدند، پس از بیماری همسر 
که چندین ســال به طول می انجامد و با مرگ همسر 
خاتمه مــی یابد حاال این بانوی کارآفرین سرپرســت 
خانــوار با تکیه بــر مهارتی که در هنر شــیرینی پزی 
و کیــک به دســت آورده می تواند زندگــی خود و ۲ 
فرزندش و چندین نفر دیگر را که در کارگاه او کار می 

کنند را تامین نماید.
فریبــا کردی یکی از حدود هفت هزار زن سرپرســت 
خانواری اســت که تحت حمایت کمیته امداد بروجرد 
قرار دارد، کارآفرینی بابرند منتخب کشــوری در زمینه 

کیک پزی است، در کارگاه او چند نفر دیگر و از جمله 
زنان سرپرســت خانوار دیگری هم مشغول به کار شده 

اند.
این بانوی سرپرســت خانوار گفت: روزهای سخت زنان 
سرپرســت خانوار را خوب می شناســد اما هیچ گاه از 
آموختن و فراگیری مهارت نباید درنگ داشــت، روزی 
که این کار را شــروع کردم هیچ اطالعاتی و توانایی در 
این رشته نداشتم هر چند آشپزی خوبی داشتم ولی در 

زمینه کیک و شیرینی چیز زیادی نمی دانستم.
وی افزود: دوره های آموزشــی اولیه این رشــته را فرا 
گرفتم، ترجیح دادم کار را به صورت حرفه ای در منزل 
انجام دهم تا هم در کنار ۲ فرزند خردســالم باشم که 
پس از مرگ پدرشان وابستگی بیشتری به من داشتند 

و هــم اینکه خودم چندان عــادت و تمایلی به کار در 
بیرون از خانه نداشتم.

ایــن بانوی کارآفریــن ادامه می دهد: پس از کســب 
مهارت در زمینه کیک و شــیرینی با ارائه گواهی نامه 
مهارت توانستم از کمیته امداد وام دریافت کنم و کارم 
را شروع کردم، ابتدا فقط در بین اقوام و خویشاوندان و 
معرفی به همدیگر کار می کردم و این زنجیره ارتباطی 
به خصــوص در مهمانی ها و دورهمی هــای اقوام به 

معرفی به دوستان و آشنایان گسترش یافت.
وی افزود: عالوه بر این در فضای مجازی نیز کســانی 
فراتر از حلقه دوستان و آشنایان برای مراسم تولد، عقد 
و مناسبت های مختلف سفارش کیک می دادند و کار 
رونق گرفت، افراد بیشــتری در کارگاه مشغول به کار 
شده اند، با تسهیالت دیگری که از طریق کمیته امداد 
برای زنان سرپرســت خانوار به منظور خوداشــتغالی 
دریافــت و تجهیزات جدیدتــر و فضای بزرگتری تهیه 

کردم.
کردی بیان کرد: عالوه بر کیک شیرینی پزی را هم به 
فعالیت خود اضافه کنیم تا به سلیقه سفارش دهندگان 
پاسخ داده باشند.این بانوی برگزیده اجالس بین المللی 
بانوان برند آفرین می گوید: زنان سرپرست خانوار باید 
مورد حمایت و مشــاوره قرار گیرند تا هر کدامشان از 
هر هنری که دارند استفاده کنند و توانمندی را تمرین 
کنند و بــا اعتماد به نفس متکی بر همان مهارت خود 
از کار کردن نترسند و شــروعی دوباره را برای خود و 

افرادی که تحت حمایت دارند، را آغاز کنند.

رییــس کمیته امداد امام خمینــی )ره( بروجرد گفت: 
هفت هزار و ۲۲۹ خانوار با سرپرســت زن با جمعیتی 
معــادل ۱۴ هزار و ۴۵۰ نفــر از حمایت های این نهاد 
در حوزه های مختلف در شهرســتان بروجرد برخوردار 
هســتند.محمد باجــالن اظهار داشــت: خانوارهای با 
سرپرســت زن با هــدف توانمندســازی در طرح های 
مختلف کمیته امــداد اعم از اشــتغال، بیمه بیکاری، 
حمایت های حوزه مســکن، تحصیلی فرزندان و تامین 

جهیزیه برای دختران بهره مند هستند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر این افراد بر اثر فوت همسر 
سرپرست خانوار شــده اند، افزود: عالوه بر این طالق، 
متارکه، زنان بدسرپرست، اعتیاد همسر، همسر زندانی 
و متواری بودن همســر از دیگر دالیلی اســت که زنان 
به عنوان سرپرســت خانوار تحت پوشش کمیته امداد 
قــرار گرفته اند و به صورت ماهانه مســتمری دریافت 

می کنند.
رییس کمیته امداد بروجرد با بیان اینکه بیشــتر زنان 
سرپرست خانوار در رده سنی ۲۰ تا ۵۵ سال قرار دارند، 
بیان کرد: زنان سرپرســت خانوار باالی ۵۵ سال نیز به 

صورت تامین بیمه بیکاری مورد حمایت قرار دارند.
وی در خصوص اشــتغال زنان سرپرست خانوار تحت 
پوشش اظهار داشت: بسته های تشویقی اعم از پرداخت 
وام با سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای کارفرمایان در نظر 
گرفته شده که در صورت به کار گرفتن زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشــش کمیته امداد و یا فرزندان آنها به 

کارفرمایان و کارآفرینان داده می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار لرستان گفت: 
همچنان شــاهد رشد ساخت و سازهای بدون مجوز و 
غیراستاندارد در حواشی شــهرها هستیم که ضرورت 
دارد با همکاری دســتگاه های اجرایی و شهرداری ها از 
ایجاد اینگونه محله ها جلوگیری و برخورد قانونی شود.

 احمدرضا دالوند در جلسه ســتاد بازآفرینی استان با 
اشاره به تلفات جانی و مالی حوادث طبیعی در اقصی  
نقاط جهان اظهــار کرد: وجود بافت های فرســوده و 
ناکارآمد از دیرباز به دلیل عدم کنترل، نبود نظارت در 

ساخت و سازها و رشد بی رویه حواشی شهرها است.
وی بیان کــرد: ظرفیت ها و اعتبارات باید در مســیر 

معیشــت، آموزش، رفاه و درمان کشور هزینه شود که 
متاســفانه بخاطر بی توجهی به این موضوع ظرفیت ها 
برای بازآفرینی بافت های فرسوده شهرها مورد استفاده 

قرار نمی گیرد.
وی بــا تاکید براینکــه نباید در جذب ایــن اعتبارات 
فرصت سوزی شود، افزود: دبیرخانه ستاد بازآفرینی در 
شهرداری ها فعال شود و گزارش خود را به فرمانداران 
ارائه دهند تا دبیرخانه استانی زیر نظر راه و شهرسازی 
اســتان، پس از جمع بنــدی گزارش خــود را به این 

معاونت ارسال کند.
دالوند خاطرنشــان کرد: سیاست ها و ضوابط تشویقی 

نوسازی بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری توسط 
شهرداری ها به روش های مختلف اطالع رسانی شود تا 

مورد استقبال مردم قرار گیرد.
وی با تاکید بر اولویت بندی نوسازی محله های دارای 
بافت  فرسوده و ناکارآمد ادامه داد: بسیاری از ساکنان 
این مناطق تحت پوشــش کمیته  امداد و بهزیســتی 
هستند که با استفاده از طرح های تشویقی این نهادها 

بهتر می شود اقدام کرد.
به گفته وی برخی ضوابط تشویقی نوسازی بافت های 
فرســوده و ناکارآمد شهری شــامل اعطای یک یا دو 
طبقه تشویقی نســبت به تراکم طرح مصوب، تسهیل 
در ضوابط پارکینگ، امکان احداث واحدهای مسکونی 
با زیربنای کمتر از حدنصاب و عدم احتساب مساحت 
بالکن و تراس در محاســبه تراکم ســاختمانی البته با 

رعایت شرایط است.

 رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی لرستان گفت: 
در اســتان مــا بیــش از ۲۰ درصد از نــژاد آرین 

جوجه ریزی می شود.
سیدعماد شاهرخی اظهار کرد: ما یک نقطه عطفی 
را در بحث خرید مرغ مازاد در جهت مردمی سازی 
یارانه ها پشــت سر گذاشــتیم که در آن مقطع در 
یک اقدام بی سابقه بیش از ۲۵۰۰ تن مرغ مازاد را 
خریداری کرده و توانستیم با درایتی که در استان 
اتفاق افتاد و همدلی و وفاقی که در اســتان وجود 
داشــت با توجه به اینکه ما مرغ را خریده بودیم و 
بعــد از چند ماه هنوز پول مرغــدار را نداده بودیم 
و بخشــی از این مرغ منجمد کرده بودیم، در ایام 

عیــد نوروز و ماه رمضان به همــکاران داده بودیم 
آمدیم یک اقدام خالقانــه انجام دادیم که الگویی 
برای کشور شد، تهاتر کردیم، نهاده های مورد نیاز 
مرغ داران را از طریــق اتحادیه مرغداران به عنوان 
مباشــر در اختیار آن ها گذاشــتیم و آن رقم را به 
جــای طلب مرغداران محاســبه کردیم که در آن 

مقطع کل بدهی آن ها تسویه حساب شد.
وی ادامه داد: اما برای مقطع جدید که یک مقداری 
افزایش تولید داشــتیم، نژاد آرین را که نژاد ایرانی 
و مورد حمایت اســت ۱۲۰۰ تــن خرید کردیم و 
پیش بینی ما این اســت که ۱۰۰۰ تن دیگر را نیز 

خرید کنیم.

شــاهرخی افزود: در استان ما بیش از ۲۰ درصد از 
نژاد آرین جوجه ریزی می شود.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: 
در ســایر نژادها پنج اســتان را به عنــوان پایلوت 
گذاشــته بودند که اتحادیه های مرغــداران تولید 
مــازاد را خریداری کنند، با اصــرار و پیگیری که 
اتحادیه مرغداران و ما داشتیم لرستان را به عنوان 
استان ششــم اضافه کردند و ۳۰ میلیارد تومان به 
ما اختصــاص دادند که بتوانیــم از طریق اتحادیه 

مرغداران الیگودرز این کار را انجام دهیم.

وی بیــان کرد:منتظریــم اقدامــات بهداشــتی و 
دامپزشکی انجام شــود، حدود ۵۰ میلیارد تومان 
بابت خرید گوشت قرمز داریم که معاونت پشتیبانی 
امور دام آمادگی پرداخت آن را دارد که بتوانیم این 

کار را نیز با تهاتر نهاده انجام دهیم.

نماینده دانشــگاه علوم پزشــکی لرستان گفت: سه 
هزار و ۱۵۰ پرونده مربوط به بیماران خاص و سخت 
درمان برای دریافت تسهیالت ارزان قیمت از طریق 

سامانه به بانک های عامل ارجاع شده است.
 طهماســب نظری در جلســه چهارمیــن کارگروه 
اســتانی صندوق بیماری های خاص و صعب العالج 
اســتان افزود: پنج هــزار پرونده بیمــاران خاص 
متقاضی استفاده از تسهیالت بانکی ثبت شده است.
وی اظهــار داشــت:  از این تعداد ســه هزار و ۱۵۰ 
پرونــده از طریق ســامانه به بانک معرفی شــده و 
یک هزار و ۸۵۰ پرونده نیز تکمیل شــده اســت و 

لرستان اکنون مقام چهارم کشور را از نظر پرداخت 
این تسهیالت دارد.

نظــری افزود: امســال اعتبارات خوبــی به این امر 
اختصــاص یافته کــه اعتبار تخصیصــی آن ۴۱۶ 
میلیارد تومان است و بخشی از آن نیز توسط بانک 
های عامل به بیماران خاص و صعب العالج اســتان 
پرداخت شــده که مقام چهارم کشــوری را از نظر 

پرداخت این تسهیالت بانکی را دارا هستیم .
مدیرکل بیمه ســالمت لرســتان نیز گفت: تاکنون 
دو هــزار و ۶ پرونده پذیرش شــده که از این تعداد 
یک هزار و ۴۷۹ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و 

۹۴۹ مورد هم ثبت سیستم شده است .
محسن اسدبیگی افزود : تعداد بیماران صعب العالج 
نشــان دار در لرســتان ۱۶ هزار و ۱۹۵ نفر و تعداد 

بیماران خاص نیز ۱۸ هزار و ۱۷ نفر است.
وی تصریح کرد:  واگذاری رســیدگی اسناد بیماران 
خــاص و صعب العالج ســازمان هــای بیمه گر به 
ســازمان مربوطه اقدام مهمی است که باید اجرایی 
شود چراکه تعداد مراجعه کنندگان به بیمه سالمت 
زیاد شــده به طوری که خدمات سالمت شامل این 
طرح در اســتان ، از ۹ به ۵۰ خدمت افزایش یافته 

است .

لزوم بهسازی جاده های لرستان

بازرس کل لرســتان گفت: ضروری اســت با 
توجه به نزدیک شدن به سال جدید و شروع 
مسافرت های نوروزی سریعًا نسبت به بهسازی 
جاده ها با اولویت جاده های ترانزیتی و پر تردد 

اقدام و تالش مضاعف صورت گیرد.
ســعید رازانی در دیدار بــا مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای لرســتان در خصوص 
احصاء  نواقص جاده  ای، بهسازی آسفالت، لکه 
گیری، خط کشــی و تأمین روشنایی و رفع 
استان،  مواصالتی  محورهای  خاموشــی های 
اظهار کرد: مجموعه راهداری اســتان تالش 
خود بر آراســتگی و  ایمن سازی جاده ها  از 
جمله بهســازی و لکه گیــری جاده ها، علی 

الخصــوص جــاده ترانزیتی و نقــاط حادثه 
خیز  با قید فوریــت متمرکز کند تا تغییرات 

چشمگیری را در این زمینه شاهد باشیم.  
وی گفت: متأســفانه در سطح جاده ترانزیت 
و پر ترافیک در بســیاری از نقاط آســفالت 
تخریب شــده و چاله ها در دســت اندازهای 
بســیار بزرگی بــه وجود آمده کــه عالوه بر 
وقوع  مســافرین،  اتومبیل های  به  خســارت 
تصادفات ناگوار نیز دور از انتظار نیست و گاهًا 
رانندگان برای نیافتادن در چاله ها و دســت 
اندازهــای مذکور یا به صورت مارپیچ حرکت 
کرده یا ترمزهای ناگهانی کرده یا با ســرعت 
بســیار کم حرکت می کنند که این اقدامات 
بخصوص در شــب زمینه ساز وقوع تصادفات 
پر خطر بوده و موجب نارضایتی شــهروندان 
از وضعیــت نامطلــوب شــده و همچنیــن 
آســفالت های نامناســب و چاله های ناهموار، 
استهالک وســایل نقلیه را در برخی نقاط به 

باالترین حد رسانده است.
رازانی افزود: هر چنــد در جهت رفع نواقص 
جاده ای پیگیری های مســتمر صورت گرفته 
ولی ضروری اســت با توجه به نزدیک شدن 
به ســال جدید و شروع مسافرت های نوروزی 
ســریعًا نسبت به بهســازی جاده ها با اولویت 
جاده های ترانزیتی و پــر تردد اقدام و تالش 
مضاعف صورت گیــرد تا هیچ گونه حادثه ای 
بــرای رانندگان به وجود نیاید و ســفر امن و 
بی خطری داشــته باشند و نتیجه اقدامات را  
با قید فوریت به این بازرسی کل اعالم کنند.

در ادامه مرتضی شیروانی مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای لرستان نیز بخش اعظم 
تخریــب جاده را بار ترافیکی و نمک پاشــی 
در جاده ها دانســت و افزود: پیگیر موضوعات 
هســتیم  و در صورت تامین اعتبار الزم سایر 

نواقص در اسرع وقت برطرف خواهد شد.

هشت طرح ورزشی نیمه تمام 

در بروجرد وجود دارد

 رییــس اداره ورزش و جوانان بروجرد گفت: 
هشــت طرح ورزشــی نیمه تمام با پیشرفت 
فیزیکی ۱۰ تا ۹۰ درصد در شهرستان وجود 

دارد.
مرتضی آذر خــوش افزود: از این تعداد پروژه 
چهار پروژه فعال و چهــار پروژه تعطیل می 
باشند که اعتبار در نظر گرفته شده برای این 
پروژه ها ۸۳ هزار و ۹۲۷ میلیون ریال است.

وی بیــان کرد: این پروژه ها شــامل تکمیل 
بازسازی اســتادیوم علی بیات، احداث زمین 
چمن مصنوعی فوتبال، احداث ســالن چند 
منظوره مســکن مهر، بازســازی زمین چمن 
مصنوعی روستای طنجور، احداث سالن چند 
منظوره اشــترینان، احداث خوابگاه و ســلف 
سرویس، سالن شمشیر بازی، استادیوم والیت 

است.
رییس اداره ورزش و جوانــان بروجرد اضافه 
کرد: ســرانه فضای ورزشی در شهرستان هم 
اکنون ۴۷ ســانتی متر اســت که در صورت 
تکمیل پروژه های ورزشی به ۵۰ سانتی متر 

خواهد رسید.

آذرخوش با اشــاره به اینکه استاندارد سرانه 
فضای ورزشــی حدود ۷۰ تا ۸۰ سانتی متر 
است، ادامه داد: اکنون ۱۳ هزار نفر ورزشکار 
ســازمان یافته در شهرســتان بروجرد وجود 

دارد.
وی اظهــار داشــت: شهرســتان بروجرد هم 
اکنون دارای ۱۸ مکان ورزشی دولتی و ۱۱۰ 

باشگاه ورزشی خصوصی است.

هوشمندسازی مناطق حفاظت 
شده گامی برای افزایش 

گونه های حیات وحش
 لرستان است

دادســتان مرکز لرســتان گفت: هوشمندسازی 
مناطق و پوشــش تصویــری آنالیــن مناطق 
حفاظت شــده اقدامی خوب و مؤثر برای حفظ 

و افزایش گونه های حیات وحش استان است.
داریوش شاهون وند در بازدید از منطقه حفاظت 
شده ســفیدکوه خرم آباد ضمن بازدید از پاسگاه 
محیط بانی سراب ِکی و گفت وگو با محیط بانان 
منطقــه، از تالش شــبانه روزی محیط بانان در 
حفاظت از زیستگاه و احیاء حیات وحش منطقه 
و بخصــوص ایجاد مــودت و همدلی و اقدامات 
منتج به افزایش ســطح حفاظتی مناطق تحت 

مدیریت استان تقدیر کرد.
وی هوشمندســازی مناطق و پوشش تصویری 
آنالین مناطق حفاظت شــده لرستان را گامی 
مهم برای افزایش ضریب حفاظتی مناطق تحت 
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و اقدامی 
خــوب و موثر برای حفــظ و افزایش گونه های 

حیات وحش استان دانست.
در ادامــه علی ســاالروند، مدیــرکل حفاظت 
محیط زیست لرســتان ضمن تشکر از دادستان 
عمومــی و انقالب مرکز اســتان، حضور وی را 
موجب دلگرمی همکاران و محیط بانان دانست 
و گزارشــی از وضعیت هوشمندسازی مناطق و 
اقدامات صورت گرفتــه جهت امکانات رفاهی و 
انگیزشی ایجاد شــده برای محیطبانان پرتالش 

ارائه کرد.

دیده شدن چهارمین پلنگ 
در زیستگاه های لرستان

مدیرکل حفاظت محیط زیســت لرستان از 
مشــاهده چهارمین پلنگ در سال جاری در 

زیستگاه های استان خبر داد.
علی ســاالروند اظهار کرد: با  تأیید مشاهده 
یــک قالده پلنگ در منطقه حفاظت شــده 
سفید کوه خرم آباد توسط کارشناسان محیط 
زیست لرستان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ در 
مجموع تعداد مشــاهده این گونه در ســال 

جاری در استان به چهار قالده رسید.  
وی گفت: پلنگ بعنوان گونه چتر یا سایبان 
Umbrella Species بــه جانداری گفته 
می شــود که حضورش در یک محیط برای 
ســایر گونه ها جنبه حمایتی دارد و نشــان 
دهنــده پویایــی آن زیســتگاه ها و تکمیل 

زنجیره غذایی منطقه دارد.  
ســاالروند بیان کــرد: در ایــران ۱۰ گونه 
گربه ســان وجود دارد که با انقراض شــیر 
ایرانی و ببر مازندران به هشت گونه کاهش 

پیدا کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ادامه 
داد: از هشت گونه گربه سان کشور تاکنون 
پنج گونه شامل پلنگ ایرانی، کاراکال، سیاه 
گوش، گربه جنگلی و گربه وحشی در استان 

شناسایی و ثبت شده اند.

قاچاق سمندر لرستانی در لرستان 
کاهش یافته است

مدیرکل حفاظت محیط زیســت لرســتان 
گفت: قاچاق سمندر لرستانی طی سال های 

اخیر در استان کاهش یافته است.
علی ســاالروند در جلسه بررسی راهکارهای 
حفاظــت و جلوگیــری از قاچاق ســمندر 
لرستانی اظهار داشت: سمندر به عنوان یک 
نماد جانوری و معروف اســتان لرســتان در 

حوزه تنوع زیستی به شمار می رود.
وی بر تالش مضاعف بــرای حفاظت از این 
گونه نادر و ارزشــمند تاکید کرد و تصریح 
کرد: بــا توجه بــه برنامه های چند ســال 
گذشته، قاچاق سازماندهی شده این گونه بر 
اساس تایید سازمان حفاظت محیط زیست 

کشور کاهش چشمگیری داشته است.

لرســتان  محیط زیســت  حفاظت  مدیرکل 
افزود: باتوجه به شناســایی زیســتگاه های 
جدیــد گونه ســمندر لرســتانی، اقدامات 
حفاظتی برای صیانــت از این گونه افزایش 
می یابــد که در این راســتا باید از ظرفیت 
همه دســتگاه ها و سمن های محیط زیستی 

استفاده کرد.   

اخباراخبار

۱۶۴ تبعه غیرمجاز 
در واحدهای 
اقتصادی لرستان 
شناسایی شدند

اقتدار و امنیت 
امروز ایران اسالمی 
مرهون خون شهدا 
است

لرستان قطب بزرگ تولید و صادرات دارو در کشور است بانویکارآفرینیکهآغازیدوبارهراتعبیرمیکند

بیش از سه هزار بیمار خاص در لرستان به بانک معرفی شدند

معاون استاندار لرستان:

ساخت و ساز غیراستاندارد در حاشیه شهرها در حال افزایش است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

جوجه ریزی ۲۰ درصدی نژاد آرین در لرستان

هوش مصنوعی چه تاثیری بر کسب وکارها خواهد گذاشت؟ مفرغ های لرستان نماد تاریخ و هنر استان

 سرپرســت منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: 
در طرح مردمی کاشــت یک میلیارد درخت، ســهم 
اســتان در طی چهار سال، کاشــت ۳۰ میلیون نهال 
است.حســین میرزایی در دومین جلسه کمیته علمی 
تولید و کاشــت یک میلیارد درخت در کشور، با اشاره 
به اهمیت فعالیت محققان به عنوان بازوان توانمند در 
فرآیند حفاظت از گونه ها و عرصه های منابع طبیعی، 
ایجاد تعامالت را از ملزومات برشــمرد.وی اظهار کرد: 

در تعامل با محققان به مقوله هم اندیشی و ارتباط مؤثر 
بــا آن ها اهمیت ویژه ای قائلیم و برای توفیق در کارها 
خود را از همکاری با این مجموعه ها بی نیاز نمی دانیم.
این مسئول اضافه کرد: برای اجرای برنامه ها و رسیدن 
به اهدافی همچون طرح مردمی کاشــت یک میلیارد 
درخت، که سهم لرســتان در طی چهار سال، کاشت 
۳۰ میلیون نهال اســت  بــه کمک یافته هــای نوین 

تحقیقاتی نیازمندیم.
وی افزود: امیدواریم درکنار یکدیگر بتوانیم عرصه های 
منابع طبیعی اســتان را از تخریب و آســیب ها حفظ 
کنیم.میرزایــی اضافه کــرد: امیدواریم بــا انجام کار 
علمی، تدریجی و عالمانه حاصل از اجرای طرح تولید 
و کاشت یک میلیارد درخت در سطح کشور، هم تولید 
کربن را کاهش بدهیم و هم تثبیت کربن بیشتر انجام 
گیرد و در این راستا مرکز جهت تشکیل کمیته علمی 
اســتانی و همکاری در اجرای طــرح تمام توان علمی 

خود را پای کار خواهد آورد.

 مدیرکل شــیالت لرســتان گفت: کل اســتان به 
ویژه شهرســتان های جنوبی اســتان شرایط ایجاد 

مجتمع های تولید ماهی خاویاری را دارند.
کیــارش بیرانوند در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
یکی از حوزه هایی که ما در لرســتان روی آن مانور 
می دهیم که مانند حوزه سردآبی و تولید بچه ماهی 
رتبه اول کشور را کسب کنیم، حوزه ماهیان خاویاری 
اســت.وی ادامه داد: ما سابقه تولید هیچگونه ماهی 

خایاری در اســتانمان نداشتیم ولی االن پنج مزرعه 
فعال خاویاری در سطح استان داریم.

بیرانونــد تصریح کرد: بــا توجه بــه مطالعاتی که 
مشــاورین ذی صــالح ما انجــام دادنــد می توانیم 
چندیــن مجتع خاویاری را بــا ظرفیت های ۱۰۰۰ 
و ۲۰۰۰ ُتن راه انــدازی کنیم.بیرانونــد افزود: این 
ظرفیت هــا هــم می توانــد ارزآوری و درآمد خوبی 
برای اســتان داشــته باشــد و هم می تواند اشتغال 
ایجاد کند.مدیرکل  خوبی برای هم اســتانی هایمان 
شــیالت لرستان بیان کرد: ماهیان خاویاری یکی از 
ظرفیت های بســیار ایده آل آبزی پروری است چون 
از لحاظ ســوددهی درآمد سرآمد حوزه آبزی پروری 
در کل کشور اســت.وی اظهار کرد: ما به دنبال این 
هســتیم که به افراد متقاضی تولید ماهی خاویاری 
تســهیالت بانکی بدهیم.بیرانونــد تصریح کرد: کل 
استان به ویژه شهرستان های جنوبی استان شرایط  

ایجاد مجتمع های تولید ماهی خاویاری را دارند.

شهرستان های جنوبی لرستان ظرفیت احداث مجتمع 
تولید ماهی خاویاری را دارند

کاشت ۳۰ میلیون نهال 
طی ۴ سال در لرستان
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ظهور هوش مصنوعی و چت باکس ها، به مباحثی در 
تغییر کسب وکارها در سال های آینده، بروز اختالل 
در کسب وکارهای سنتی و رشد سریع مشاغل حامی 

هوش مصنوعی و فناوری منجر شده است.
هــوش مصنوعی به کمک نســل پنجــم اینترنت، 
پیشــران تحول فناورانه در جوامع امروزی محسوب 
می شــود. در چند ماه اخیر، تحول خیلی جدی در 
زمینه هوش مصنوعی را شــاهد بودیم که رونمایی 
از chatGPT یکــی از این موارد بود. این رونمایی، 
هیجان هایی نیــز در جامعه ایجاد کــرد که برخی 

مثبت و خوش بینانه و برخی منفی و بدبینانه بود.
»انجمــن ایرانی مطالعات فرهنگــی و ارتباطات در 
دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران« در یک 
نشســت مجازی با عنوان »آینده کســب وکارها در 

عصر هوش مصنوعی« به این موضوع پرداخت.
»احسان چیت ساز« مدیرکل فناوری دانشگاه تهران 
در این نشســت مجازی گفت: آینده کســب وکارها 
در حــوزه هوش مصنوعــی با تغییــر و تحوالت و 
فرصت های قابــل توجهی تبیین می شــود. در این 
زمینــه فرصت هــا مهم تر از تهدیدهاســت و هوش 
مصنوعــی این پتانســیل را دارد که همه جنبه های 
کســب وکار را متحول کنــد. از بازاریابی تا مدیریت 
الیه های مختلف کســب و کار و مدیریت عملیات و 
زنجیــره تامین در این زمینه مطرح اســت. افزایش 
کارایی هوش مصنوعی این است که کارهای تکراری 
را مدل سازی کرده و تحلیل های پیش بینی کننده در 
اختیار کسب و کار قرار می دهد تا کسب وکار بتواند 
تصمیم های آگاهانه تری بگیرد و فرضیه سازی مبتنی 
بر داده انجام دهد. در نتیجه نیاز نیست ریسک را در 
یک کســب و کار به جان بخریم. از طرفی کارمندان 
می توانند آزادتر باشــند تا روی کارهای خالقانه تری 

متمرکز شوند.
وی ادامه داد: هوش مصنوعــی می تواند پیش بینی 
ســریع و تحلیل بــا کیفیتی را در اختیار کســب و 

کارها قرار بدهــد و در نتیجه می توانیم تصمیم های 
با کیفیت تــری بگیریم. از طرفــی، هوش مصنوعی 
مجموعــه تجربــه جدیــدی بــه وجود مــی آورد. 
چت باکس ها و دســتیاران مبتنی بر هوش مصنوعی 
این امکان را دارند که پشــتیبانی فوری فراهم کرده 
و تجربه های شخصی ســازی شده را به مشتری ارائه 
کــرده و در افزایش رضایت مشــتری کمک کنند. 
همچنین هوش مصنوعی می تواند مدل های تجاری 
کسب و کارهای ســنتی را مختل کرده و مدل های 
جدید به وجود بیاورد. در نتیجه کســب و کارهای 
ســنتی در مدل کسب و کار با اختالل جدی مواجه 
می شوند. در نتیجه اندازه رقابت افزایش پیدا می کند.

هوش مصنوعی می تواند پیش بینی ســریع و تحلیل 
با کیفیتی را در اختیار کســب وکارها قرار دهد و در 

نتیجه می توانیم تصمیم های با کیفیت تری بگیریم
به گفته چیت ســاز، آینده کســب وکارها در هوش 
مصنوعی با اختالل های قابل توجهی مواجه می شود 
و کســب وکارهایی کــه بتوانند از هــوش مصنوعی 

استقبال کنند، موفق تر خواهند بود.
مدیرکل فناوری دانشــگاه تهران گفت: بر اســاس 
برخی نظریه ها، فناوری های جدید می توانند کسب 
و کارهای ســنتی را با اختالل شــدید مواجه کرده 
و شــرکت هایی که نتوانند خــود را مطابق کنند، از 
عرصه عقــب خواهند ماند. پیامد این اختالل، حجم 
گســترده ای از بــی کاری و انحالل کســب و کارها 
خواهد بود. می توان مطمئــن بود که فاصله ای بین 
درآمــد متخصصان در رشــته های مختلــف ایجاد 
می شود. بازارهایی که نرخ ورود به آنها باالست، نرخ 

خروج هم باال خواهد بود.
وی ادامه داد: کسب و کارهای تثبیت شده مبتنی بر 
فناوری قبلی شاید در انطباق با فناوری جدید، کند 
عمل کرده و نتوانند با تازه واردان که چابک هستند، 

رقابت کنند.
چیت ساز گفت: آینده کسب وکارها در دوران هوش 

مصنوعــی مبتنی به انطباق اســت. نظریه شــبکه 
می گوید موفقیت یک شرکت به قدرت شبکه و روابط 
بستگی دارد. در عصر هوش مصنوعی، شرکت هایی 
کــه بتوانند از هوش مصنوعی برای رابطه با شــرکا 
و مشتری اســتفاده کنند، موفق تر می شوند. تئوری 
شبکه می گوید یک منبع نوآوری، دانش شبکه است 
که به کمک آن می توان محصول بهتری تولید کرد 

و توسعه داد.
وی افــزود: تئوری شــبکه می گویــد آینده هوش 
مصنوعی با روابط شرکت ها، ملت ها و کشورها تعیین 
می شــود. کســب وکارهایی که بتوانند از این روابط 
شبکه ای اســتفاده کنند، مزیت رقابتی و سودآوری 
باالتری خواهند داشت و می توانند در عرصه رقابت، 

پایدارتر باشند.
از بین رفتن و متولدشدن مشاغل با هوش مصنوعی

مدیرکل فناوری دانشــگاه تهران گفت: اگر به سال 
۲۰۰۸ در شرکت نوکیا نگاه کنیم، این شرکت برای 
باقی ماندن در صدر فروشــندگان تلفن همراه تالش 
می کرد اما در کمتر از یک ســال جایگاه اول خود را 
از دســت داد و در نتیجه تعداد زیادی از مشاغل از 
دســت رفتند. پیش بینی تعداد دقیق مشاغل که در 
عصر هوش مصنوعی متولد می شــوند، دشوار است 
اما بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون شــغل تا سال ۲۰۳۰ 

جایگزین خواهند شد.
روی  مصنوعــی  هــوش  تاثیــر  داد:  ادامــه  وی 
کســب وکارها به عواملی مثل سرعت توسعه، محیط 
نظارتی، توانایی درونی کســب وکار و زیرساخت ها و 
قابلیت های درونی وابسته است. هوش مصنوعی این 
پتانسیل را دارد که به طور قابل توجهی، بسیاری از 
صنایــع را مختل کرده و از طرفی فرصت های جدید 

ایجاد کند.
وی افزود در ایــن بازی، برخی بازنده و برخی برنده 
هســتند. این موضوع در الیه شــرکت ها و ملت ها و 
حتی افراد رخ می دهد. برخی دولت ها واکنش سریع 

به این موضوع خواهند داشــت. چند عامل در شکل 
دادن به چشــم انداز رقابتی اهمیت دارد. این که چه 
منابع غیرتکلیفی برای تغییر استراتژی داریم. این که 
از منابع شــرکت، اســتفاده دیگری کنیم. شاید ۳۵ 
درصد بودجه ســاالنه ســازمان ها باید به این شکل 
باشد که بتوانیم برای تغییر استراتژی از آن استفاده 

کنیم.
چیت ساز افزود: کشــورها و شرکت هایی که بتوانند 
استعدادهای برتر را در تحقیق و توسعه حفظ کنند، 
این مزیــت را دارند که باقی مانــده و مزیت رقابتی 
باالتــری را به دســت بیاورند. این نه تنها شــامل 
مهندســان و دانشمندان، بلکه شــامل کارشناسان 
صنایع مثل مراقبت های بهداشتی و مالی هم خواهد 

شد.
وی دربــاره اهمیت قانون گــذاری در زمینه هوش 
مصنوعــی نیز بیــان کــرد: وقتی یک فنــاوری را 
دیر بپذیریــم، رگوالتوری نیز دیر اتفــاق می افتد. 
کشورهایی که بتوانند مقررات موثر در زمینه اخالق، 
ایمنی و حکمرانِی داده ایجاد کنند، اعتماد بهتری را 
برای مشــتری ایجاد خواهند کرد و می توانند ارزش 
واقعی را برای مردم شکل داده و از خطرهای بالقوه 

اجتناب کنند.
وقتی یک فناوری را دیر بپذیریم، رگوالتوری نیز دیر 
اتفاق می افتد. کشــورهایی که بتوانند مقررات موثر 
در زمینه اخالق، ایمنی و حکمرانِی داده ایجاد کنند، 

اعتماد بهتری را برای مشتری ایجاد خواهند کرد
چیت ساز گفت: کشورهایی که بتوانند سرمایه گذاری 
هنگفتــی در زمینه هوش مصنوعــی انجام دهند، 
اســتعداد برتر جذب کرده و فناوری جدید را جلوتر 
از منحنی رشــد، شــکل خواهنــد داد. پیامد این 
موضوع، مزیت رقابتی اســت که از طریق به دست 
آوردن مشتری بیشــتر، منجر به افزایش ثروت نیز 
خواهد شد. بنابراین عصر هوش مصنوعی فرصت ها و 

چالش های فراوانی خواهد داشت.

 مدیرکل میــراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی لرستان از مفرغ های اســتان به عنوان نماد 

تاریخ و هنر این دیار یاد کرد.
عطا حسن  پور اظهار کرد: مفرغ های کشف شده در 
لرستان گواه قدمت و تاریخ چندهزار ساله سکونت 
بشــر در این منطقه و همچنین چیره دستی، هنر و 

ذوق سرشار سازندگان آن هاست.
وی بیان کرد: مفرغ کاری لرســتان وسیله ای برای 
انتقال هنر و ســنن اجــدادی، انتقــال مفاهیم و 
موضوعات مشترک مذهبی و بیان قانونمندی هایی 

بوده است که همه اقوام سوارکار، جنگاور و کشاورز 
دنیای قدیم را در بر می گیرد.

حســن پور با بیان اینکه معرفــی و حفاظت از این 
آثار مانــدگار تاریخی لرســتان در اولویت اداره کل 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
لرســتان به شــمار می رود افزود: در همین راستا با 
پیگیری های صورت گرفته ۱۰ اثر مفرغی اســتان 
اواخر بهمن ماه امســال در فهرست آثار ملی کشور 

به ثبت رسیده است.
مدیــرکل میــراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع 

دستی لرستان افزود: این آثار شامل تبرزین مفرغی 
با نقش انســان، تبرزین مفرغی با نقش شیر، چاغو 
تیزکن با نقش بز کوهی، خنجر مفرغی، دسته چاغو 
تیزکن با نقش سر اسب، دسته چاغو تیزکن با نقش 
سر شــیر، سر کلنگ، سرعلم، قوری لوله دار و لیوان 

مفرغی هستند.
وی با اشــاره به اینکه این آثار ثبت شــده در حال 
حاضر در موزه قلعه فلک االفالک خرم آباد در معرض 
نمایش هســتند، تصریح کرد: با ثبــت این ۱۰ اثر 
۱۴ اثر رسید.تعداد آثار مفرغی لرســتان در فهرست آثار ملی به 

رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
تبعه  لرستان گفت: ۱۶۴  اجتماعی 
از کشــورهای دیگر کــه به صورت 
غیرمجــاز در واحدهــای اقتصادی 
اســتان بــکار گرفته شــده بودند 
شناســایی و از محــل کار اخــراج 

شدند.
برخــی  افــزود:  جهانــی"  "علــی 

کارفرمایان به واسطه امرار معاش و 
کار در بنگاه های اقتصادی با حقوق 
اندک، اتبــاع غیرمجاز را به صورت 
غیر قانونی استخدام و فرصت های 
شغلی استان را به این افراد واگذار 

می کنند.
وی ادامــه داد: در این راســتا یکی 
از مهمترین برنامه ها، بازرســی از 

بنگاه هــای اقتصادی در این زمینه 
می باشد که امســال ۱۰ هزار ۳۹ 
مورد بازرســی از این واحدها انجام 

شده است .
جهانی نســبت به پیامدهای به کار 
گرفتــن اتباع بیگانــه غیر مجاز در 
واحدهای اقتصادی اســتان هشدار 
داد و گفــت: بــر اســاس بند "ج" 

مــاده ۱۱ قانون تنظیم بخشــی از 
کارفرمایی  هــر  دولت،  درآمدهای 
که از نیــروی کار خارجی غیرمجاز 
استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل 
تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، 
بــه پنج برابر حداقل دســتمزد هر 
کارگر برای هر روز اشتغال جریمه 

می شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل)ع( 
لرستان گفت: اقتدار امروز  ایران 
اســالمی در دنیــا، مرهون خون 
جانبازان،  جانفشــانی  و  شــهدا 

آزادگان و ایثارگران است.
ســردار مرتضــی کشــکولی، در 
دیدار با مدیرکل و مسئول حوزه 

دربنیاد  فقیــه  ولی  نمایندگــی 
شــهید و امور ایثارگران لرستان 
با گرامیداشــت روز پاسدار و روز 
و  امنیت  اظهارداشــت:  جانبــاز 
اقتدار امروز کشــور مرهون خون 
شــهدا و جانفشــانی رزمندگان 
هشت سال جنگ تحمیلی است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل)ع( 
لرستان با اشــاره به توطئه های 
دشــمن در طول سال های عمر 
انقالب افزود: ملــت ما در دوران 
جنگ تحمیلی با دست خالی در 
برابر دشمن به پیروزی رسیدند و 

همواره پیروز میدان هستند.

وی با اشــاره به اینکه انقالب به 
نصــرت الهی به پیروزی رســید 
و بعــد از انقالب واژه »شــهید« 
همگانی شــد، خاطرنشــان کرد: 
دین آمده اســت که سرنوشــت 
بشــیرت را عوض کنــد و همه 

ناکامی ها را جبران کند.

 اســتاندار لرستان گفت: این اســتان قطب بزرگ 
تولید و صادرات دارو در کشــور است و زمینه ایجاد 
شرکت تولید ســرم دیالیز نیز در منطقه فراهم می 

شود.
فرهاد زیویار در دیدار اعضای هیات مدیره بزرگترین 
شرکت تولید تجهیزات دیالیز کشور )مدوی( اظهار 
کرد: باتوجه به ذخایر آبی مناســب استان، ظرفیت 
ایجاد شرکت تولید ســرم دیالیز در این دیار وجود 

دارد.
وی با اشــاره به اینکه بــرای ایجاد این مجموعه در 
لرســتان حمایت الزم صورت خواهد گرفت گفت: 
باید مکانی را برای آغاز ســاخت این پروژه انتخاب 

کرد که حداقل تا ۲۰ سال آینده آب مورد نیاز تولید 
سرم را تامین کند.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به اینکه لرستان 
قطب بزرگ تولید و صادرات دارو در کشــور است، 
اظهار کرد: ظرفیت های باالیی در این زمینه وجود 
دارد بنابراین باید تمرکز و تالش بیشتری را نسبت 

به ایجاد این گونه صنایع معطوف کنیم.
پس از این دیدار و طبق دستور استاندار لرستان بنا 
شد مکان مناسب ســاخت این مرکز تولید سرم با 
هماهنگی معاون اقتصادی اســتاندار، اعضای هیات 
مدیره شرکت و مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط 

انتخاب و مقدمات شروع کار انجام شود.

ساالنه ۳۰ میلیون لیتر سرم برای بیماران دیالیزی 
کشــور کمبود وجود دارد که از دیگر کشورها وارد 
می شود و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، 
با ســاخت این شرکت ساالنه ۴۵ میلیون لیتر سرم 
در اســتان تولید می شــود که عالوه بر تامین نیاز 

کشور، ظرفیت صادرات فراهم می شود.
همچنین با ایجاد این شــرکت در اســتان، لرستان 
تبدیل به قطب تولید و توزیع ســرم دیالیز در غرب 
کشــور خواهد شد که برای تولید این حجم از سرم 
ساالنه ۶۰ میلیون لیتر آب نیاز است که طی بررسی 
هــای صورت گرفتــه آب منطقه لرســتان یکی از 
باکیفیت ترین ها برای تولید سرم دیالیز می باشد.

بانوی سرپرســت خانوار کارآفرینی که روزهای پایانی 
عمر همسر بیمارش را خوب بخاطر دارد، آنجا که دیگر 
هیچ دارایی برای تهیه آخرین نسخه های پیش از مرگ 
همسر برایشان باقی نمانده و با نامه از بیمارستان راهی 
کمیته امداد شهر شد و اکنون در شمار بانوان کارآفرین 

بروجرد است.
پنج ســال از فوت همســرش می گذرد روزهای سخت 
پایان عمر همســر را که تمام دارایی هایشان را صرف 
هزینه های درمان نسخه های گران قیمت سرطان کرده 
بودند را همیشــه بخاطر دارد و از گفتن و یادآوری آنها 
دریغ نمی کند تا دیگران که شــرایطی مشابه داشته یا 
دارند را گواهی دهد که می توانند از ســختی ها عبور 
کنند و شــروعی دوباره را برای خود و فرزندانشان رقم 

بزنند.
ایــن بانوی سرپرســت خانوار که خود و همســرش از 
خانواده ای توانمنــد بوده و زمانی از خیرین و حامیان 
کمیته امداد محسوب می شدند، پس از بیماری همسر 
که چندین ســال به طول می انجامد و با مرگ همسر 
خاتمه مــی یابد حاال این بانوی کارآفرین سرپرســت 
خانــوار با تکیه بــر مهارتی که در هنر شــیرینی پزی 
و کیــک به دســت آورده می تواند زندگــی خود و ۲ 
فرزندش و چندین نفر دیگر را که در کارگاه او کار می 

کنند را تامین نماید.
فریبــا کردی یکی از حدود هفت هزار زن سرپرســت 
خانواری اســت که تحت حمایت کمیته امداد بروجرد 
قرار دارد، کارآفرینی بابرند منتخب کشــوری در زمینه 

کیک پزی است، در کارگاه او چند نفر دیگر و از جمله 
زنان سرپرســت خانوار دیگری هم مشغول به کار شده 

اند.
این بانوی سرپرســت خانوار گفت: روزهای سخت زنان 
سرپرســت خانوار را خوب می شناســد اما هیچ گاه از 
آموختن و فراگیری مهارت نباید درنگ داشــت، روزی 
که این کار را شــروع کردم هیچ اطالعاتی و توانایی در 
این رشته نداشتم هر چند آشپزی خوبی داشتم ولی در 

زمینه کیک و شیرینی چیز زیادی نمی دانستم.
وی افزود: دوره های آموزشــی اولیه این رشــته را فرا 
گرفتم، ترجیح دادم کار را به صورت حرفه ای در منزل 
انجام دهم تا هم در کنار ۲ فرزند خردســالم باشم که 
پس از مرگ پدرشان وابستگی بیشتری به من داشتند 

و هــم اینکه خودم چندان عــادت و تمایلی به کار در 
بیرون از خانه نداشتم.

ایــن بانوی کارآفریــن ادامه می دهد: پس از کســب 
مهارت در زمینه کیک و شــیرینی با ارائه گواهی نامه 
مهارت توانستم از کمیته امداد وام دریافت کنم و کارم 
را شروع کردم، ابتدا فقط در بین اقوام و خویشاوندان و 
معرفی به همدیگر کار می کردم و این زنجیره ارتباطی 
به خصــوص در مهمانی ها و دورهمی هــای اقوام به 

معرفی به دوستان و آشنایان گسترش یافت.
وی افزود: عالوه بر این در فضای مجازی نیز کســانی 
فراتر از حلقه دوستان و آشنایان برای مراسم تولد، عقد 
و مناسبت های مختلف سفارش کیک می دادند و کار 
رونق گرفت، افراد بیشــتری در کارگاه مشغول به کار 
شده اند، با تسهیالت دیگری که از طریق کمیته امداد 
برای زنان سرپرســت خانوار به منظور خوداشــتغالی 
دریافــت و تجهیزات جدیدتــر و فضای بزرگتری تهیه 

کردم.
کردی بیان کرد: عالوه بر کیک شیرینی پزی را هم به 
فعالیت خود اضافه کنیم تا به سلیقه سفارش دهندگان 
پاسخ داده باشند.این بانوی برگزیده اجالس بین المللی 
بانوان برند آفرین می گوید: زنان سرپرست خانوار باید 
مورد حمایت و مشــاوره قرار گیرند تا هر کدامشان از 
هر هنری که دارند استفاده کنند و توانمندی را تمرین 
کنند و بــا اعتماد به نفس متکی بر همان مهارت خود 
از کار کردن نترسند و شــروعی دوباره را برای خود و 

افرادی که تحت حمایت دارند، را آغاز کنند.

رییــس کمیته امداد امام خمینــی )ره( بروجرد گفت: 
هفت هزار و ۲۲۹ خانوار با سرپرســت زن با جمعیتی 
معــادل ۱۴ هزار و ۴۵۰ نفــر از حمایت های این نهاد 
در حوزه های مختلف در شهرســتان بروجرد برخوردار 
هســتند.محمد باجــالن اظهار داشــت: خانوارهای با 
سرپرســت زن با هــدف توانمندســازی در طرح های 
مختلف کمیته امــداد اعم از اشــتغال، بیمه بیکاری، 
حمایت های حوزه مســکن، تحصیلی فرزندان و تامین 

جهیزیه برای دختران بهره مند هستند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر این افراد بر اثر فوت همسر 
سرپرست خانوار شــده اند، افزود: عالوه بر این طالق، 
متارکه، زنان بدسرپرست، اعتیاد همسر، همسر زندانی 
و متواری بودن همســر از دیگر دالیلی اســت که زنان 
به عنوان سرپرســت خانوار تحت پوشش کمیته امداد 
قــرار گرفته اند و به صورت ماهانه مســتمری دریافت 

می کنند.
رییس کمیته امداد بروجرد با بیان اینکه بیشــتر زنان 
سرپرست خانوار در رده سنی ۲۰ تا ۵۵ سال قرار دارند، 
بیان کرد: زنان سرپرســت خانوار باالی ۵۵ سال نیز به 

صورت تامین بیمه بیکاری مورد حمایت قرار دارند.
وی در خصوص اشــتغال زنان سرپرست خانوار تحت 
پوشش اظهار داشت: بسته های تشویقی اعم از پرداخت 
وام با سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای کارفرمایان در نظر 
گرفته شده که در صورت به کار گرفتن زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشــش کمیته امداد و یا فرزندان آنها به 

کارفرمایان و کارآفرینان داده می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار لرستان گفت: 
همچنان شــاهد رشد ساخت و سازهای بدون مجوز و 
غیراستاندارد در حواشی شــهرها هستیم که ضرورت 
دارد با همکاری دســتگاه های اجرایی و شهرداری ها از 
ایجاد اینگونه محله ها جلوگیری و برخورد قانونی شود.
 احمدرضا دالوند در جلسه ســتاد بازآفرینی استان با 
اشاره به تلفات جانی و مالی حوادث طبیعی در اقصی  
نقاط جهان اظهــار کرد: وجود بافت های فرســوده و 
ناکارآمد از دیرباز به دلیل عدم کنترل، نبود نظارت در 

ساخت و سازها و رشد بی رویه حواشی شهرها است.
وی بیان کــرد: ظرفیت ها و اعتبارات باید در مســیر 

معیشــت، آموزش، رفاه و درمان کشور هزینه شود که 
متاســفانه بخاطر بی توجهی به این موضوع ظرفیت ها 
برای بازآفرینی بافت های فرسوده شهرها مورد استفاده 

قرار نمی گیرد.
وی بــا تاکید براینکــه نباید در جذب ایــن اعتبارات 
فرصت سوزی شود، افزود: دبیرخانه ستاد بازآفرینی در 
شهرداری ها فعال شود و گزارش خود را به فرمانداران 
ارائه دهند تا دبیرخانه استانی زیر نظر راه و شهرسازی 
اســتان، پس از جمع بنــدی گزارش خــود را به این 

معاونت ارسال کند.
دالوند خاطرنشــان کرد: سیاست ها و ضوابط تشویقی 

نوسازی بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری توسط 
شهرداری ها به روش های مختلف اطالع رسانی شود تا 

مورد استقبال مردم قرار گیرد.
وی با تاکید بر اولویت بندی نوسازی محله های دارای 
بافت  فرسوده و ناکارآمد ادامه داد: بسیاری از ساکنان 
این مناطق تحت پوشــش کمیته  امداد و بهزیســتی 
هستند که با استفاده از طرح های تشویقی این نهادها 

بهتر می شود اقدام کرد.
به گفته وی برخی ضوابط تشویقی نوسازی بافت های 
فرســوده و ناکارآمد شهری شــامل اعطای یک یا دو 
طبقه تشویقی نســبت به تراکم طرح مصوب، تسهیل 
در ضوابط پارکینگ، امکان احداث واحدهای مسکونی 
با زیربنای کمتر از حدنصاب و عدم احتساب مساحت 
بالکن و تراس در محاســبه تراکم ســاختمانی البته با 

رعایت شرایط است.

 رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی لرستان گفت: 
در اســتان مــا بیــش از ۲۰ درصد از نــژاد آرین 

جوجه ریزی می شود.
سیدعماد شاهرخی اظهار کرد: ما یک نقطه عطفی 
را در بحث خرید مرغ مازاد در جهت مردمی سازی 
یارانه ها پشــت سر گذاشــتیم که در آن مقطع در 
یک اقدام بی سابقه بیش از ۲۵۰۰ تن مرغ مازاد را 
خریداری کرده و توانستیم با درایتی که در استان 
اتفاق افتاد و همدلی و وفاقی که در اســتان وجود 
داشــت با توجه به اینکه ما مرغ را خریده بودیم و 
بعــد از چند ماه هنوز پول مرغــدار را نداده بودیم 
و بخشــی از این مرغ منجمد کرده بودیم، در ایام 

عیــد نوروز و ماه رمضان به همــکاران داده بودیم 
آمدیم یک اقدام خالقانــه انجام دادیم که الگویی 
برای کشور شد، تهاتر کردیم، نهاده های مورد نیاز 
مرغ داران را از طریــق اتحادیه مرغداران به عنوان 
مباشــر در اختیار آن ها گذاشــتیم و آن رقم را به 
جــای طلب مرغداران محاســبه کردیم که در آن 

مقطع کل بدهی آن ها تسویه حساب شد.
وی ادامه داد: اما برای مقطع جدید که یک مقداری 
افزایش تولید داشــتیم، نژاد آرین را که نژاد ایرانی 
و مورد حمایت اســت ۱۲۰۰ تــن خرید کردیم و 
پیش بینی ما این اســت که ۱۰۰۰ تن دیگر را نیز 

خرید کنیم.

شــاهرخی افزود: در استان ما بیش از ۲۰ درصد از 
نژاد آرین جوجه ریزی می شود.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: 
در ســایر نژادها پنج اســتان را به عنــوان پایلوت 
گذاشــته بودند که اتحادیه های مرغــداران تولید 
مــازاد را خریداری کنند، با اصــرار و پیگیری که 
اتحادیه مرغداران و ما داشتیم لرستان را به عنوان 
استان ششــم اضافه کردند و ۳۰ میلیارد تومان به 
ما اختصــاص دادند که بتوانیــم از طریق اتحادیه 

مرغداران الیگودرز این کار را انجام دهیم.

وی بیــان کرد:منتظریــم اقدامــات بهداشــتی و 
دامپزشکی انجام شــود، حدود ۵۰ میلیارد تومان 
بابت خرید گوشت قرمز داریم که معاونت پشتیبانی 
امور دام آمادگی پرداخت آن را دارد که بتوانیم این 

کار را نیز با تهاتر نهاده انجام دهیم.

نماینده دانشــگاه علوم پزشــکی لرستان گفت: سه 
هزار و ۱۵۰ پرونده مربوط به بیماران خاص و سخت 
درمان برای دریافت تسهیالت ارزان قیمت از طریق 

سامانه به بانک های عامل ارجاع شده است.
 طهماســب نظری در جلســه چهارمیــن کارگروه 
اســتانی صندوق بیماری های خاص و صعب العالج 
اســتان افزود: پنج هــزار پرونده بیمــاران خاص 
متقاضی استفاده از تسهیالت بانکی ثبت شده است.

وی اظهــار داشــت:  از این تعداد ســه هزار و ۱۵۰ 
پرونــده از طریق ســامانه به بانک معرفی شــده و 
یک هزار و ۸۵۰ پرونده نیز تکمیل شــده اســت و 

لرستان اکنون مقام چهارم کشور را از نظر پرداخت 
این تسهیالت دارد.

نظــری افزود: امســال اعتبارات خوبــی به این امر 
اختصــاص یافته کــه اعتبار تخصیصــی آن ۴۱۶ 
میلیارد تومان است و بخشی از آن نیز توسط بانک 
های عامل به بیماران خاص و صعب العالج اســتان 
پرداخت شــده که مقام چهارم کشــوری را از نظر 

پرداخت این تسهیالت بانکی را دارا هستیم .
مدیرکل بیمه ســالمت لرســتان نیز گفت: تاکنون 
دو هــزار و ۶ پرونده پذیرش شــده که از این تعداد 
یک هزار و ۴۷۹ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و 

۹۴۹ مورد هم ثبت سیستم شده است .
محسن اسدبیگی افزود : تعداد بیماران صعب العالج 
نشــان دار در لرســتان ۱۶ هزار و ۱۹۵ نفر و تعداد 

بیماران خاص نیز ۱۸ هزار و ۱۷ نفر است.
وی تصریح کرد:  واگذاری رســیدگی اسناد بیماران 
خــاص و صعب العالج ســازمان هــای بیمه گر به 
ســازمان مربوطه اقدام مهمی است که باید اجرایی 
شود چراکه تعداد مراجعه کنندگان به بیمه سالمت 
زیاد شــده به طوری که خدمات سالمت شامل این 
طرح در اســتان ، از ۹ به ۵۰ خدمت افزایش یافته 

است .

لزوم بهسازی جاده های لرستان

بازرس کل لرســتان گفت: ضروری اســت با 
توجه به نزدیک شدن به سال جدید و شروع 
مسافرت های نوروزی سریعًا نسبت به بهسازی 
جاده ها با اولویت جاده های ترانزیتی و پر تردد 

اقدام و تالش مضاعف صورت گیرد.
ســعید رازانی در دیدار بــا مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای لرســتان در خصوص 
احصاء  نواقص جاده  ای، بهسازی آسفالت، لکه 
گیری، خط کشــی و تأمین روشنایی و رفع 
استان،  مواصالتی  محورهای  خاموشــی های 
اظهار کرد: مجموعه راهداری اســتان تالش 
خود بر آراســتگی و  ایمن سازی جاده ها  از 
جمله بهســازی و لکه گیــری جاده ها، علی 
الخصــوص جــاده ترانزیتی و نقــاط حادثه 
خیز  با قید فوریــت متمرکز کند تا تغییرات 

چشمگیری را در این زمینه شاهد باشیم.  
وی گفت: متأســفانه در سطح جاده ترانزیت 
و پر ترافیک در بســیاری از نقاط آســفالت 
تخریب شــده و چاله ها در دســت اندازهای 
بســیار بزرگی بــه وجود آمده کــه عالوه بر 
وقوع  مســافرین،  اتومبیل های  به  خســارت 
تصادفات ناگوار نیز دور از انتظار نیست و گاهًا 
رانندگان برای نیافتادن در چاله ها و دســت 
اندازهــای مذکور یا به صورت مارپیچ حرکت 
کرده یا ترمزهای ناگهانی کرده یا با ســرعت 
بســیار کم حرکت می کنند که این اقدامات 
بخصوص در شــب زمینه ساز وقوع تصادفات 
پر خطر بوده و موجب نارضایتی شــهروندان 
از وضعیــت نامطلــوب شــده و همچنیــن 
آســفالت های نامناســب و چاله های ناهموار، 
استهالک وســایل نقلیه را در برخی نقاط به 

باالترین حد رسانده است.
رازانی افزود: هر چنــد در جهت رفع نواقص 
جاده ای پیگیری های مســتمر صورت گرفته 
ولی ضروری اســت با توجه به نزدیک شدن 
به ســال جدید و شروع مسافرت های نوروزی 
ســریعًا نسبت به بهســازی جاده ها با اولویت 
جاده های ترانزیتی و پــر تردد اقدام و تالش 
مضاعف صورت گیــرد تا هیچ گونه حادثه ای 
بــرای رانندگان به وجود نیاید و ســفر امن و 
بی خطری داشــته باشند و نتیجه اقدامات را  
با قید فوریت به این بازرسی کل اعالم کنند.

در ادامه مرتضی شیروانی مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای لرستان نیز بخش اعظم 
تخریــب جاده را بار ترافیکی و نمک پاشــی 
در جاده ها دانســت و افزود: پیگیر موضوعات 
هســتیم  و در صورت تامین اعتبار الزم سایر 

نواقص در اسرع وقت برطرف خواهد شد.

هشت طرح ورزشی نیمه تمام 

در بروجرد وجود دارد

 رییــس اداره ورزش و جوانان بروجرد گفت: 
هشــت طرح ورزشــی نیمه تمام با پیشرفت 
فیزیکی ۱۰ تا ۹۰ درصد در شهرستان وجود 

دارد.
مرتضی آذر خــوش افزود: از این تعداد پروژه 
چهار پروژه فعال و چهــار پروژه تعطیل می 
باشند که اعتبار در نظر گرفته شده برای این 
پروژه ها ۸۳ هزار و ۹۲۷ میلیون ریال است.

وی بیــان کرد: این پروژه ها شــامل تکمیل 
بازسازی اســتادیوم علی بیات، احداث زمین 
چمن مصنوعی فوتبال، احداث ســالن چند 
منظوره مســکن مهر، بازســازی زمین چمن 
مصنوعی روستای طنجور، احداث سالن چند 
منظوره اشــترینان، احداث خوابگاه و ســلف 
سرویس، سالن شمشیر بازی، استادیوم والیت 

است.
رییس اداره ورزش و جوانــان بروجرد اضافه 
کرد: ســرانه فضای ورزشی در شهرستان هم 
اکنون ۴۷ ســانتی متر اســت که در صورت 
تکمیل پروژه های ورزشی به ۵۰ سانتی متر 

خواهد رسید.

آذرخوش با اشــاره به اینکه استاندارد سرانه 
فضای ورزشــی حدود ۷۰ تا ۸۰ سانتی متر 
است، ادامه داد: اکنون ۱۳ هزار نفر ورزشکار 
ســازمان یافته در شهرســتان بروجرد وجود 

دارد.
وی اظهــار داشــت: شهرســتان بروجرد هم 
اکنون دارای ۱۸ مکان ورزشی دولتی و ۱۱۰ 

باشگاه ورزشی خصوصی است.

هوشمندسازی مناطق حفاظت 
شده گامی برای افزایش 

گونه های حیات وحش
 لرستان است

دادســتان مرکز لرســتان گفت: هوشمندسازی 
مناطق و پوشــش تصویــری آنالیــن مناطق 
حفاظت شــده اقدامی خوب و مؤثر برای حفظ 

و افزایش گونه های حیات وحش استان است.
داریوش شاهون وند در بازدید از منطقه حفاظت 
شده ســفیدکوه خرم آباد ضمن بازدید از پاسگاه 
محیط بانی سراب ِکی و گفت وگو با محیط بانان 
منطقــه، از تالش شــبانه روزی محیط بانان در 
حفاظت از زیستگاه و احیاء حیات وحش منطقه 
و بخصــوص ایجاد مــودت و همدلی و اقدامات 
منتج به افزایش ســطح حفاظتی مناطق تحت 

مدیریت استان تقدیر کرد.
وی هوشمندســازی مناطق و پوشش تصویری 
آنالین مناطق حفاظت شــده لرستان را گامی 
مهم برای افزایش ضریب حفاظتی مناطق تحت 
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و اقدامی 
خــوب و موثر برای حفــظ و افزایش گونه های 

حیات وحش استان دانست.
در ادامــه علی ســاالروند، مدیــرکل حفاظت 
محیط زیست لرســتان ضمن تشکر از دادستان 
عمومــی و انقالب مرکز اســتان، حضور وی را 
موجب دلگرمی همکاران و محیط بانان دانست 
و گزارشــی از وضعیت هوشمندسازی مناطق و 
اقدامات صورت گرفتــه جهت امکانات رفاهی و 
انگیزشی ایجاد شــده برای محیطبانان پرتالش 

ارائه کرد.

دیده شدن چهارمین پلنگ 
در زیستگاه های لرستان

مدیرکل حفاظت محیط زیســت لرستان از 
مشــاهده چهارمین پلنگ در سال جاری در 

زیستگاه های استان خبر داد.
علی ســاالروند اظهار کرد: با  تأیید مشاهده 
یــک قالده پلنگ در منطقه حفاظت شــده 
سفید کوه خرم آباد توسط کارشناسان محیط 
زیست لرستان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ در 
مجموع تعداد مشــاهده این گونه در ســال 

جاری در استان به چهار قالده رسید.  
وی گفت: پلنگ بعنوان گونه چتر یا سایبان 
Umbrella Species بــه جانداری گفته 
می شــود که حضورش در یک محیط برای 
ســایر گونه ها جنبه حمایتی دارد و نشــان 
دهنــده پویایــی آن زیســتگاه ها و تکمیل 

زنجیره غذایی منطقه دارد.  
ســاالروند بیان کــرد: در ایــران ۱۰ گونه 
گربه ســان وجود دارد که با انقراض شــیر 
ایرانی و ببر مازندران به هشت گونه کاهش 

پیدا کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ادامه 
داد: از هشت گونه گربه سان کشور تاکنون 
پنج گونه شامل پلنگ ایرانی، کاراکال، سیاه 
گوش، گربه جنگلی و گربه وحشی در استان 

شناسایی و ثبت شده اند.

قاچاق سمندر لرستانی در لرستان 
کاهش یافته است

مدیرکل حفاظت محیط زیســت لرســتان 
گفت: قاچاق سمندر لرستانی طی سال های 

اخیر در استان کاهش یافته است.
علی ســاالروند در جلسه بررسی راهکارهای 
حفاظــت و جلوگیــری از قاچاق ســمندر 
لرستانی اظهار داشت: سمندر به عنوان یک 
نماد جانوری و معروف اســتان لرســتان در 

حوزه تنوع زیستی به شمار می رود.
وی بر تالش مضاعف بــرای حفاظت از این 
گونه نادر و ارزشــمند تاکید کرد و تصریح 
کرد: بــا توجه بــه برنامه های چند ســال 
گذشته، قاچاق سازماندهی شده این گونه بر 
اساس تایید سازمان حفاظت محیط زیست 

کشور کاهش چشمگیری داشته است.

لرســتان  محیط زیســت  حفاظت  مدیرکل 
افزود: باتوجه به شناســایی زیســتگاه های 
جدیــد گونه ســمندر لرســتانی، اقدامات 
حفاظتی برای صیانــت از این گونه افزایش 
می یابــد که در این راســتا باید از ظرفیت 
همه دســتگاه ها و سمن های محیط زیستی 

استفاده کرد.   

اخباراخبار

۱۶۴ تبعه غیرمجاز 
در واحدهای 
اقتصادی لرستان 
شناسایی شدند

اقتدار و امنیت 
امروز ایران اسالمی 
مرهون خون شهدا 
است

لرستان قطب بزرگ تولید و صادرات دارو در کشور است بانویکارآفرینیکهآغازیدوبارهراتعبیرمیکند

بیش از سه هزار بیمار خاص در لرستان به بانک معرفی شدند

معاون استاندار لرستان:

ساخت و ساز غیراستاندارد در حاشیه شهرها در حال افزایش است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

جوجه ریزی ۲۰ درصدی نژاد آرین در لرستان

هوش مصنوعی چه تاثیری بر کسب وکارها خواهد گذاشت؟ مفرغ های لرستان نماد تاریخ و هنر استان

 سرپرســت منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: 
در طرح مردمی کاشــت یک میلیارد درخت، ســهم 
اســتان در طی چهار سال، کاشــت ۳۰ میلیون نهال 
است.حســین میرزایی در دومین جلسه کمیته علمی 
تولید و کاشــت یک میلیارد درخت در کشور، با اشاره 
به اهمیت فعالیت محققان به عنوان بازوان توانمند در 
فرآیند حفاظت از گونه ها و عرصه های منابع طبیعی، 
ایجاد تعامالت را از ملزومات برشــمرد.وی اظهار کرد: 

در تعامل با محققان به مقوله هم اندیشی و ارتباط مؤثر 
بــا آن ها اهمیت ویژه ای قائلیم و برای توفیق در کارها 
خود را از همکاری با این مجموعه ها بی نیاز نمی دانیم.
این مسئول اضافه کرد: برای اجرای برنامه ها و رسیدن 
به اهدافی همچون طرح مردمی کاشــت یک میلیارد 
درخت، که سهم لرســتان در طی چهار سال، کاشت 
۳۰ میلیون نهال اســت  بــه کمک یافته هــای نوین 

تحقیقاتی نیازمندیم.
وی افزود: امیدواریم درکنار یکدیگر بتوانیم عرصه های 
منابع طبیعی اســتان را از تخریب و آســیب ها حفظ 
کنیم.میرزایــی اضافه کــرد: امیدواریم بــا انجام کار 
علمی، تدریجی و عالمانه حاصل از اجرای طرح تولید 
و کاشت یک میلیارد درخت در سطح کشور، هم تولید 
کربن را کاهش بدهیم و هم تثبیت کربن بیشتر انجام 
گیرد و در این راستا مرکز جهت تشکیل کمیته علمی 
اســتانی و همکاری در اجرای طــرح تمام توان علمی 

خود را پای کار خواهد آورد.

 مدیرکل شــیالت لرســتان گفت: کل اســتان به 
ویژه شهرســتان های جنوبی اســتان شرایط ایجاد 

مجتمع های تولید ماهی خاویاری را دارند.
کیــارش بیرانوند در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
یکی از حوزه هایی که ما در لرســتان روی آن مانور 
می دهیم که مانند حوزه سردآبی و تولید بچه ماهی 
رتبه اول کشور را کسب کنیم، حوزه ماهیان خاویاری 
اســت.وی ادامه داد: ما سابقه تولید هیچگونه ماهی 

خایاری در اســتانمان نداشتیم ولی االن پنج مزرعه 
فعال خاویاری در سطح استان داریم.

بیرانونــد تصریح کرد: بــا توجه بــه مطالعاتی که 
مشــاورین ذی صــالح ما انجــام دادنــد می توانیم 
چندیــن مجتع خاویاری را بــا ظرفیت های ۱۰۰۰ 
و ۲۰۰۰ ُتن راه انــدازی کنیم.بیرانونــد افزود: این 
ظرفیت هــا هــم می توانــد ارزآوری و درآمد خوبی 
برای اســتان داشــته باشــد و هم می تواند اشتغال 
ایجاد کند.مدیرکل  خوبی برای هم اســتانی هایمان 
شــیالت لرستان بیان کرد: ماهیان خاویاری یکی از 
ظرفیت های بســیار ایده آل آبزی پروری است چون 
از لحاظ ســوددهی درآمد سرآمد حوزه آبزی پروری 
در کل کشور اســت.وی اظهار کرد: ما به دنبال این 
هســتیم که به افراد متقاضی تولید ماهی خاویاری 
تســهیالت بانکی بدهیم.بیرانونــد تصریح کرد: کل 
استان به ویژه شهرستان های جنوبی استان شرایط  

ایجاد مجتمع های تولید ماهی خاویاری را دارند.

شهرستان های جنوبی لرستان ظرفیت احداث مجتمع 
تولید ماهی خاویاری را دارند

کاشت ۳۰ میلیون نهال 
طی ۴ سال در لرستان
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همایون آزادی، بازرس و عضو هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری 
استان لرســتان در نشست مطبوعاتی باخبرنگاران ضمن تبریک روز 
وکیل مدافع به ذکر تاریخچه تشــکیل کانون وکالی دادگســتری از 
دوره وزارت دادگستری و نخست وزیری مرحوم داور  تا دوره مرحوم 

مصدق پرداخت.
وی افزود اتحادیه بین المللی وکالء در ســال ۱۹۴۷ تشکیل شده و 
ایران نیز دو سال بعد به عضویت در کانون جهانی درآمده و از اعضای 
اصلی و قدیمی این اتحادیه اســت و همواره بعنوان عضوی مستقل و 

تاثیرگذار حضور داشته است
وی با اشــاره به هفتاد سال قدمت استقالل کانونهای وکالء در ایران، 
بر ضرورت حفظ این اســتقالل تأکید نمود و وجود کانون مستقل و 

وکیل مستقل را تضمین کننده رعایت حق و عدالت دانست.

اعمال تبصره ماده ۴۸ خالف شرع است
 عضو هیئت مدیره کانون وکالی دادگســتری استان لرستان گفت: 
از بزرگترین دســتاوردهای بشــر، قواعد و اصولی است که بر روابط 

انســانها و جوامع حاکم است و  در 
قالب وضع قانون می باشــد. وی به 
اهمیت وجود قانون و نقش آن در 
نظم دهی زندگی بشــر اشاره نمود 
و افــزود: همانطور کــه مهم ترین 
است،  قانون  بشــر،  های  دستاورد 
یکــی از مدافعان قانــون، وکالی 
دادگستری هســتند و تبلور اصلی 

قانون در دادگاه نمایان می شود.
 عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد خرم آباد در ادامه 
افزود: حضور وکیل در پرونده باعث 
آســودگی خاطر موکل می شــود. 

حتی در پرونده هایی که اشــخاص با اتهامات سنگین مواجه هستند 
که بعضًا ممکن اســت سالب حیات باشد اگر وکیل در کنار این افراد 
باشــد احساس آسودگی خاطر بیشــتری می کنند که کسی بعنوان 

وکیل درکنارشان از حقوق آنها دفاع می کند.
 رئیس سابق کانون وکالی استان، نقش  دیگر وکیل را ایجاد محتوای 
حقوقی مورد استناد در محاکم دانست و گفت: محتوای حقوقی مورد 
اســتناد در محاکم اغلب توسط وکالی دادگستری ایجاد و ساخته و 

پرداخته می شود.
 احمــدی در پایان، تصویــب و إعمال تبصره مــاده ۴۸ قانون آئین 
دادرســی کیفری که در جرائم امنیتی تنها قادر به انتخاب وکیل از 
لیســت محدود مورد تائید قوه قضاییه هستند را خالف اصل آزادی 
انتخاب وکیل )تصریح شــده در قانون اساســی( و حتی خالف شرع 
دانســت که با توجه به صالحیت عام وکال در بدو ورود وکالت مورد 
قبول نیست و حتی کلیت قوه قضائیه موافق اجرای این تبصره نیست.

فرهنگ استفاده از وکیل ضعیف است

 محســن ملکشاهی با اشاره به فرهنگ اســتفاده از وکیل در جوامع 
مختلف گفت: حتی در بین اســتانهای کشور، اختالف زیادی در بحث 
میزان اســتفاده از تجارب وکالء در پرونده هــای قضایی وجود دارد. 
برای نمونه در استان قزوین حدود ۲۵ درصد پرونده ها به وکیل ارجاع 
می شود اما در استان لرستان این نسبت فاصله زیادی با مطلوب دارد.

وی یکــی از علل عــدم حضور وکالء در پرونده هــای قضایی را بنیه 
ضعیــف اقتصادی مردم اســتان دانســت و افزود: البته بســیاری از 
همکاران از مراجعین به دفاتر خود، حق مشــاوره دریافت نمی کنند 
و مــردم می توانند از علم و تجربه وکالء در این موارد بصورت رایگان 

بهره مند شوند.
نایب رئیس کانون وکالء در ادامه حضور خود در نشست مطبوعاتی به 
مناسبت ســالروز استقالل نهاد وکالت تصریح کرد: استقالل وکیل نه 
بــه معنی تقابل با حاکمیت بلکه به معنی آزادی دفاع از حقوق مردم 
بدون نظارت و دخالت حاکمیت است بدون آنکه سایه تعلیق و ابطال 

پروانه بر سر همکاران باشد.

رفاهیات وکال از اولویتهای کانون است
دکتــر کیانوش هــادی پور ریاســت هیئت مدیــره کانون وکالی 
دادگســتری استان لرســتان که پیش از ظهر پنج شــنبه چهارم 
اســفند ۱۴۰۱ و به مناسبت هفتادمین سالروز استقالل کانون های 
وکالی دادگستری در نشستی مطبوعاتی میزبان خبرنگاران بود در 

خصوص رفاهیات کانون مطالبی عرضه داشت.
 رئیس کانون وکالی دادگســتری اســتان لرستان گفت:هم اکنون 
مجموع همکاران زیر نظر کانون عالوه بر کادر اداری،  ۷۸۰ وکیل و 

۱۹۰ کارآموز را شامل می شود.
هادی پور افزود: کانون وکالء، نهادی خودگردان اســت و برای اداره 
امــور و تأمین هزینه نه از دولت بودجــه ای دریافت می کند و نه 
تســهیالتی اخذ می کند. با این وجود در سه سال گذشته بیش از 
یکصد و هشتاد میلیارد ریال تســهیالت در اختیار همکاران وکیل 

قرار داده شده است.
 وی تصریح کرد در دوره ششم تالش شده بیش از پیش به رفاهیات 
همکاران توجه شــود در همین جهت تیم فوتســال وکالی استان 
به المپیاد کشوری کانونهای وکالء 
اعزام شــده و با عقد قراردادهایی 
ســالن ورزشــی و اســتخر برای 
در  همــکاران  عمــوم  اســتفاده 

اختیارشان قرار داشته است. 

طــی مذاکره با صندوق حمایت از 
وکالء مبلغ پانصد میلیارد ریال به 
کانون لرستان اختصاص داده شده 
که بخشــی از آن جذب شده و در 
اعطاء تســهیالت جدید در  قالب 
اختیار همکاران وکیل قرار خواهد 

گرفت.

در نشست مطبوعاتی به مناسبت سالروز استقالل نهاد وکالت مطرح شد؛در نشست مطبوعاتی به مناسبت سالروز استقالل نهاد وکالت مطرح شد؛

کانونی برای رعایت حق و عدالت


