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رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ۴۳۵:هزار هکتار از اراضی ،دیم هستند که این موضوع یک نقطه ضعف برای حوزه کشاورزی استان به شمار میرود
کاهش آبدهی
 90درصد چاههای
الیگودرز
خشکسالی ،نبود بارندگی و
در نهایت کاهش سطح منابع
زیرزمینی ،آبدهی این منابع را
به  30درصد رسانده است

نمایی از بارگاه امام جواد(ع)  /عکس :فرهنگ نیوز

غروب نهمین الگوی برتر رستگاری
امام جواد(ع) جوانترین امام و کســی بود که مردم
در رفتار و آداب اجتماعی و علــم و تقوا او را بهترین
یاد میکردند...

امامی که بر اســاس یکی از روایتهای تاریخی به
دستور معتصم عباسی شهید شد .امام محمد تقی(ع)
پس از شــهادت پدرش امام رضا (ع) در سال 203

طرحهای بدون ارزیابیهای
زیستمحیطی قانونی نیستند
نبیاللـه قائد رحمتی

معاون فنی ادارۀ کل حفاظت محیط زیست لرستان

اجــرای طرحهــای عمرانــی ،اگــر ارزیابیهــای
زیستمحیطی نداشــته باشــند ،قانونی نیست و در
تخریب محیطزیست نقش خواهد داشــت .بنابراین
یکی از روشهای مدیریت در محیطزیســت ارزیابی
آثار زیستمحیطی است .ارزیابی آثار زیستمحیطی،
ابزاری برای کاهش پیامدهای فعالیتهای مختلف بر
محیطزیست است .با کمک ارزیابی آثار زیستمحیطی،
تأثیر گوناگون فعالیتهای انسانی در محیطزیست در
دو بخش ســاختمانی و بهرهبرداری ،بررسی میشود و
در نهایت با بهکارگیری راهکارهای مدیریتی مناســب و متناسب با شرایط منطقۀ
مطالعهشده ،این آثار نامطلوب بر محیطزیست کاهش خواهد یافت.
احداث خط آهن از پروژههای مشمول قانون ارزیابی محسوب میشود .ارزیابی آثار
زیســتمحیطی طرح خط راهآهن دورود-خرم آباد-اندیمشک به این دلیل که این
طرح از بیشتر زیستگاههای اســتان عبور میکند ،ضرورت دارد .باید مالحظههای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی طرح به درستی بررسی در نظر گرفته
شود .احداث چنین طرحهایی بدون صدور و دریافت مجوز ارزیابی زیستمحیطی،
غیر قانونی است .اگر بر اساس قانون ،مجوز الزم صادر شــود ،امکان احداث و انجام
فعالیتهای فیزیکی مانعی ندارد.
با توجه به اینکه رشد و توسعه پایدار استان نیازمند ایجاد زیرساختهاست راهآهن نیز
به دلیل ایمنی باال ،ارزانی و اینکه از پاکترین گزینههای حمل و نقل است ،باید مورد
توجه قرار بگیرد .احداث خط آهن باید با رعایت کامل ضوابط و معیارهای اســتقرار
واحدهای صنعتی و تولیدی صورت بگیرد .ضرورت دارد واحدهای وابسته به عملیات
ساخت و ساز ،راهسازی ،تمامی محوطهها و کارگاههای ساختمانی با هماهنگی ادارۀ
کل حفاظت محیط زیست اســتان ،خارج از مناطق تحت مدیریت و زیستگاههای
حساس و بکر و گذرگاههای عبور حیات وحش جانمایی شوند .از سوی دیگر با توجه
به عبور خط پیشنهاد شده از تاالب تنوردر محدوده کیلومتر  8تا  ،12اصالح مسیر و
خارج کردن این قسمت از خط به بیرون تاالب تنوردر ضرورت دارد .بر اساس مصوبات
در مورد عبور راهآهن از مراتع و جنگلهای استان و افزایش خطر آتشسوزی در مسیر
هم باید برنامه مدیریتی و کنترلی بازنگری به ویژه در مناطق جنگلی لحاظ شود .با
توجه به عبور مسیر راهآهن از کنار رودخانههای مهم استان و مناطق جنگلی مقرر شد
چگونگی دفع و انبار باطلهها در قالب یک برنامه مدون و با مختصات دقیق برای نظارت
و احتراز از انواع آلودگیهای محیطزیستی ارائه شود .تمامی دستگاههای عضو کارگروه
ب ه ویژه منابع طبیعی ،شرکت آب منطقهای ،دانشگاه علوم پزشکی و میراث فرهنگی
موظفند با توجه به طرح ارسالی ،نظرات اصالحی خود را برای آگاهی مشاوران طرح
به ادارۀ کل محیط زیست استان اعالم کنند.

یادداشت

قمری ،مقام امامت را در هشــت
سالگی بر عهده گرفت و آن را با
راستی و درستی به مقصد عالی رسانید.

اخبار کوتاه
کاهش آبدهی  90درصد چاههای الیگودرز
مدیر امور منابع آب از کاهش آبدهی بیش از  90درصد چاههای الیگودرز خبر داد .به
گزارش ایسنا« ،علی اکبری» گفت :بیش از هزار حلقه چاه در الیگودرز وجود دارد که 90
درصد آن با مشکل کاهش آبدهی مواجه هستند .در بعضی از این چاهها آبدهی به 30
درصد رسیده و علت آن هم خشکسالی ،نبود بارندگی و در نهایت کاهش سطح آب منابع
زیرزمینی است .وی افزود :در کل کشور مشکل کمبود آب وجود دارد و برای همین نیاز
به مدیریت بهینه و صحیح منابع آب است .اکبری درباره پروژه قمرود عنوان کرد :این
طرح یک پروژه ملی بود که خسارتهایی وارد آورد ،اما در جریان آن حق و حقوق افراد
پرداخت شد .ممکن است برخی افراد هنوز حقوقشان پرداخت نشده باشد اما پرونده
آنان در جریان است .این پروژه انتقال آب از یک حوضه به حوضهای دیگر است و باید با
تخصیص و یا احداث یک سد مشکالت به وجود آمده در مسیر آن را بهبود بخشید .این
مسئول تاکید کرد :هم اکنون مسئوالن در حال پیگیری موضوع هستند و در راستای
کاهش مشکالت آن تمام سعی خود را به کار بستهاند.

آتشسوزی در نیزارهای تاالب «گری بلمک»
مراتع و نیزارهای تاالب «گری بلمک» شهرستان پلدختر دچار آتشسوزی شد .به
گزارش مهر «شهرام میررضایی» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
پلدختر با اشاره به مهار آتش سوزی گسترده در این تاالب اظهار کرد :این آتش سوزی
در نیزارهای تاالب «گری بلمک» به وقوع پیوســت و با تالش نیروهای اداره منابع
طبیعی ،واحد آتشنشانی شهرداری پلدختر ،انجمن احیاگران طبیعت و اهالی منطقه
مهار شد« .نعمتاهلل دستیاری» فرماندار پلدختر با بیان اینکه علت آتش سوزی باز
هم انسان بوده است گفت :تعدادی از کســانی که شب به این تاالب رفته بودند آتش
را بهطور کامل خاموش نکردند و همین مساله باعث آتشسوزی شده بود .این آتش
سوزی با حضور به موقع  ۲اکیپ واحد آتش نشانی و نیروهای امدادی به طور کامل مهار
شد .میزان خسارت ناشی از این آتش سوزی از سوی کارشناسان اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری در دست بررسی است.

مشتری جعلی تسهیالت غیرمجاز بانکی دستگیر شد
رئیس پلیس آگاهی استان لرستان از دستگیری فردی که در خرم آباد با جعل اسناد اقدام
به دریافت تسهیالت بانکی غیرمجاز کرده بود ،خبر داد .به گزارش ایرنا ،سرهنگ «عباس
نظری» گفت :پس از دریافت خبری مبنی بر پرداخت تسهیالت بانکی غیرمجاز به فردی
در یکی از بانکهای خرمآباد موضوع برای بررسی در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه
با جرائم اقتصادی آگاهی استان لرستان قرار گرفت .پس از تحقیقات گسترده و بررسی
موضوع مشخص شد فردی با ارائه مدارک هویتی یکی از آشنایان خود و جعل امضای وی،
اقدام به اخذ تسهیالت بانکی به مبلغ  2میلیارد ریال کرده است .این متهم در یک عملیات
غافلگیرانه با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و با تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

برگزاری مانور آتشنشانی در شهرکهای صنعتی لرستان
مدیرعامـــــل شــرکت
مانور
شــهرکهای صنعتـــی
لرستان از برگزاری مانور
آتشنشانی در شــهرک صنعتی شماره
۲خرمآباد خبر داد« .بختیار رازانی» به
مهر گفت :برگزاری مانورهای آتشنشانی
فرصت مناسبی برای نشاندادن آمادگی

نیروهای آتــش نشــان در حفاظت از
سرمایههای صنعتگران در شهرکهاست.
این مانور هم در راستای باال بردن ضریب
امنیت شهرکها ،توانسنجی ،آمادگی و
آموزش نیروهای آتش نشــانی در زمان
حریق و حوادث مشابه برگزار شد .وی
افزود :آشنایی کامل نیروهای آتش نشان

صفحه  7را
بخوانید

مســتقر در شــهرک با نــوع حریق و
روشهای مقابله بــا آنها ،آموزش کامل
استفاده از امکانات آتش نشانی موجود در
ایستگاه و نحوه کار با تجهیزات خودرو
آتش نشانی و همچنین شناسایی نقاط و
گلوگاههای حساس و حادثه خیز شهرک
از دستاوردهای برگزاری این مانور بود.

طلب ۴۸میلیارد
تومانیشرکت
آبفا از مشترکان
لرستانی

کاهشتعدادمناطق
نمونهگردشگریدراستان

نمایش
دستهای دراز
همتهای کوتاه

صنعت گردشگری امروز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین
صنعتهای جهان مطرح اســت .صنعتــی که درصورت
برنامهریزیهای مدون میتواند به توسعه و رونق اقتصادی منجر شود .لرستان
به رغم ظرفیتهای گردشگری متعدد در بخشهای مختلف ...

 |6فرهنگ

مدیرعامــل
شرکتآبفای
لرستان میزان مطالبه شرکت آبفا از
مشترکان لرســتانی را  ۴۸میلیارد
تومــان عنــوان کــرد« .حمیدرضا
کرموند» با بیان اینکه موضوع بدهی...
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صفحه  8را
بخوانید

صفحه  2را
بخوانید

برداشت بادام
درخرمآباد
آغاز شد

خدا را صدا بزن

2

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری :مناطق
نمونه گردشگری لرستان از 35منطقه به 10منطقه کاهش خواهد یافت
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 |3زندگی

کتابخانه عمومی
در مطب دکتر

«خانه رحمتی» اولین موزه روستایی
غرب کشور
 500میلیون ریال برای ساماندهی و مرمت خانه رحمتی مصوب شده است 8
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تخصیص 1/5میلیارد تومان برای تامین
هزینه دارو و شیمیدرمانی بیماران سرطانی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان از وجود
سالمت  2هزار بیمار ســرطانی در اســتان و تخصیص 1/5
میلیارد تومان اعتبــار برای تامین هزینــه دارو و
شــیمیدرمانی خبر داد« .پیمان آســترکی» به ایســنا گفت:
شایعترین سرطانها در لرستان به ترتیب دستگاه گوارش ،سینه
(در خانمها) ،تومورهای مغزی و سرطان خون است.
آسترکی با بیان اینکه طی چند سال اخیر در بحث سرطان فراتر
از قولهایمان عمل کردهایم ،اظهار کــرد :در بحث تامین نیروها
و پزشکان تخصصی آنکولوژیســت قب ً
ال یک نفر تمام وقت و یک
نفر پارهوقت داشــتیم و این در حالی اســت که در حال حاضر 3
آنکولوژیست بالغین در خرمآباد و یک نفر در بروجرد داریم .بخش
آنکولوژی اطفال هم در بیمارستان شهید رحیمی راهاندازی شده
است.
این مســئول با بیان اینکه بــرای تامین منابــع دارویی بیماران
ســرطانی ســال گذشــته  1/5میلیارد تومان هزینــه داروها و
شــیمیدرمانی را تامین اعتبــار کردیم ،عنوان کــرد :برخی از
داروهای بیماران سرطانی  100درصد رایگان است و برخی بین
 40تا  50درصد تخفیف دارد.

برداشت بادام در خرمآباد آغاز شد
مدیر جهاد کشاورزی خرمآباد از برداشت بادام پوست
محصول کاغذی از باغهای شهرستان خبر داد.
به گزارش ایســنا «مراد بیرانوند» گفــت :بادام از
درختان کم آب دوســت اســت که از نظر اقتصادی میتواند در
معیشت و درآمد کشاورزان تحول ایجاد کند .این محصول قابلیت
خوبی جهت غرس در اراضی شــیبدار و کشت بهصورت دیم را
دارد.
وی افزود :در حوزه عمل جهاد کشاورزی خرمآباد  ۲۲۰هکتار باغ
بادام وجود دارد که  ۱۱۰هکتار بارور و بقیه حداکثر تا  2سال آینده
به بار خواهند نشست.
بیرانوند با بیان اینکه در خرمآبــاد بادام در  2مرحله چغاله و بادام
آجیلی در اوایل بهار و اواخر تابستان برداشت میشود ،عنوان کرد:
تولید چغاله بادام در خرمآباد در بهــار بیش از  ۵۰تن بوده که در
بازار مصرف شهری عرضه شــده است .پیشبینی میشود حدود
 ۶۰تن بادام آجیلی و خشک نیز در سال جاری برداشت و به بازار
مصرف عرضه شود.
وی تاکید کرد :ارقام بادام ترویج شــده از سوی جهادکشاورزی
ارقام پرمحصول و باکیفیــت بوده که با توجه بــه مصرف پایین
آب مورد توجه باغداران آبی قرار گرفته و پیشبینی میشــود با
برنامهریزیهای صورت گرفته در فصل درختکاری ســال جاری
بیــش از  ۳۰۰هکتار از اراضی شــیبدار بــا حمایتهای جهاد
کشاورزی به احداث باغهای بادام دیم اختصاص یابد.

02123023914

33310253

امحای  100تن کاالی قاچاق در خرمآباد
 100تن مواد غذایی ،بهداشتی و آرایشی قاچاق در خرمآباد امحا شــد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما «حسن رضاییان» مدیرکل
جمعآوری و فروش اموال تملیکی لرستان با اعالم این مطلب گفت :این مواد در حمایت از تولید داخلی و تحقق منویات مقام معظم رهبری
در مبارزه با قاچاق کاال امحا شد .ارزش این میزان مواد غذایی ،بهداشتی و آرایشی بیش از  100میلیارد ریال بود.

پيامك شما را درباره
روزنامه لرستان م 
يخوانيم

 75درصد زمینهای کشاورزی استان زیر کشت دیم

لرستان به دلیل اجرای شیوه سنتی دیمکاری در آبیاری زمینهای کشاورزی در تولید ،بازدهی پایینی دارد
عباس دارایی

لرستان آبی هستند و بقیه به صورت دیم کشت
میشــوند ،عنوان میکند ۴۳۵ :هزار هکتار از
اراضی استان دیم هســتند که این موضوع یک
نقطه ضعف برای حوزه کشاورزی استان به شمار
میرود.
«عبدالرضا بازدار» میافزایــد :در حالی اراضی
مــا عمدتا دیم هســتند که به دلیــل پراکنش
نامناسب بارشها در لرســتان در زمینه کشت
دیم همواره با مشکل مواجه هستیم و کشاورزی
ما در این زمینه آسیبپذیر است 42 .هزار هکتار
از اراضی کشــاورزی لرســتان به سیستم نوین
آبیاری تجهیز شدهاند که  15هزار هکتار از این
میزان مربوط به  4سال اخیر بوده است .در این
زمینه برای افزایش راندمان جذب روی مسائل
بهزراعی و بهنژادی کار کردهایم و به نتایجی هم
رسیدهایم.

خرم آباد  -خبرنگار

لرســتان در حالــی دارای حجم
کشاورزی وسیعی از اراضی کشــاورزی دیم
است که همین امر به چالشی جدی
در حوزه کشاورزی این استان تبدیل شده است.
بر اساس اعالم مســئوالن بیش از  75درصد از
اراضی کشاورزی لرســتان به صورت دیم کشت
میشوند.
شــبکه رودخانهای اســتان دارای  30رودخانه
دائمــی در مجموع به طــول  2هــزار و 450
کیلومتر در 2حوزه دز و کرخه است به طوری که
شبکههای رودخانهای استان یکی از غنیترین
شبکههای آب روان کشــور محسوب میشود
که بالغ بــر  12/5میلیارد متــر مکعب آب را در
دریاچههای سدهای دز و کرخه تخلیه میکند
اما با وجود این ســرمایه غنی همچنان لرستان
در حوزه کشــاورزی با چالش دیم بودن اراضی
کشاورزی خود مواجه است .کشاورزی در لرستان
به عنوان پایه اقتصاد اســتان به شــمار میرود
به طوری که ســهم  30درصدی این بخش در
حوزه اشتغال استان میتواند اهمیت کشاورزی
را در تولیــد و رفع بیکاری در اســتان بیشــتر
روشن کند.
 12درصد آبهای جاری کشور در لرستان

«رضا بهاروند» کارشــناس حــوزه آب و خاک
میگوید :اشــتغال در حوزه کشــاورزی ارتباط
تنگاتنگی با مکانیزاســیون و آبی بودن اراضی

طلب  ۴۸میلیارد
تومانی شرکت آبفا
از مشترکان لرستانی

کشاورزی سنتی ،منابع آب و خاک استان را در معرض نابودی قرار داده است عکس :تسنیم

کشاورزی دارد که در لرستان این  2امر در سایه
قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکــه به دلیل دیم بــودن اراضی،
کشاورزی لرســتان یک کشــاورزی معیشتی
است ،میافزاید :لرستان دارای  12درصد آبهای
جاری کشور اســت ولی همچنان نه تنها از این
داشته استفاده نکرده بلکه در حوزه مهار آبها
مطابق با ظرفیتهای خود کاری از پیش نبرده
است .لرستان با وجود دارا بودن شرایط مناسب
برای تولید محصوالت زراعــی ،به دلیل اجرای
شــیوه ســنتی دیمکاری در آبیاری زمینهای
کشــاورزی در تولید و بهرهوری بازدهی پایینی
دارد.

مدیرعامل شرکت آبفای لرستان میزان
آبفا
مطالبه شرکت آبفا از مشترکان لرستانی
را  ۴۸میلیارد تومان عنوان کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان« ،حمیدرضا
کرموند» با بیــان اینکه موضوع بدهی مشــترکان
بهعنوان یکی از چالشهای جدی مطرح میشــود
اظهار کرد :مطالبات شــرکت آبفای لرستان مربوط

بهاروند عنــوان میکند :دیمکاری كشــاورزی
لرســتان را با چالش روبهرو كرده و سبب شده
اســت عالوه بر پایین آمدن بهــرهوری و تولید،
شاهد از دست رفتن ســرمایههای آب و خاک
این دیار نیز باشــیم .لرســتان از استانهای پر
آب کشور است ولی بهدلیل نبود سدهای کافی
و عدم مدیریت آب در این اســتان هرسال ۱۳
میلیارد مترمکعب آب بدون اســتفاده از استان
خارج میشود.
آبی بودن  25درصد از اراضی

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی لرستان هم با
بیان اینکه تنها  25درصد از اراضی کشــاورزی

به دستگاههای دولتی و اشتراکهای خانگی است.
وی با اشاره به این مطلب که پیگیر دریافت مطالبات
از سوی مشترکان هستیم ،افزود :در همین خصوص
اقداماتی را در دستور کار خود قرار دادهایم تا مشترکان
به پرداخت بدهی خود ترغیب شــوند .اســتفاده از
پیمانکاران یکی از مواردی است که به کار گرفتهایم تا
مشترکان چه در بخش خانگی و چه در بخش دولتی

تمرکز بر سیستم آبیاری میکرو

بازدار بیان میکند :در حال حاضر شبکه آبیاری

ثقلی نداریــم و تمرکز فعالیتها در ســازمان
جهاد کشاورزی لرســتان روی سیستم میکرو
اســت .اکنــون روی  ۶۳۰۰هکتــار از اراضی
استان این اقدامات در حال انجام است .با توجه
به اینکه در لرســتان با مشــکل تخصیص آب
مواجه هســتیم4 ،هزار و  800هکتــار اراضی
کشاورزی نیز روی شبکه ســدها داریم ،انتظار
مــیرود در تخصیصهــا بازنگــری صــورت
گیرد.
این مســئول تاکید میکند :اصالح شبکههای
فرعی ســدها در ســطح  14هزار و  744هکتار
از اراضی استان در  2ســال از جمله پروژههای
اقتصــاد مقاومتی جهاد کشــاورزی لرســتان
اســت .بهرهبرداری از پروژههای سد سازی در
استان و ایجاد شبکههای فرعی و تغییر سیستم
آبیاری از ثقلی به نوین و تکمیل ایســتگاههای
در دست احداث آب از جمله راهکارهایی است
که میتواند به افزایش سطح اراضی آبی استان
منجر شود.

لزوم تالش برای بهره برداری از پروژههای آبی
«مهدی عزیزی» کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی میگوید :کشــاورزی سنتی منابع آب و خاک استان را در
معرض نابودی قرار داده است و تداوم این روند موجب از بین رفتن اقتصاد استان در حوزه کشاورزی خواهد شد.
تنها یکپنجم از اراضی کشاورزی ما آبی است ،میانگین اراضی آبی کشوری  45درصد است که این امر نشان میدهد
ما در لرستان حتی از نصف میانگین کشور هم پایینترهستیم .وی ادامه میدهد :اراضی دیم استان وابسته به باران
هستند و در این زمینه تاکنون اقدامی در خور انجام نشده است .از سوی دیگر در مورد روشهای کشت متناسب
با اقلیم استان هم اقدام خاصی انجام نشده است و در خصوص تغییر سیستم آبیاری هم متناسب با علم روز پیش
نرفتهایم .در حال حاضر در لرستان با مشکل بهرهوری آب مواجه هستیم و نتوانستهایم متناسب با ظرفیتها از منابع
آبی خود برای توسعه کشاورزی استفاده کنیم .مسئوالن استان باید به دنبال افزایش تخصیصها و بهرهبرداری از
پروژههای آبی و تغییر سیستم آبیاری به منظور بهرهوری مناسب از آب باشند ،زیرا در صورتی که این وضع تداوم
پیدا کند کشاورزی لرستان در آیندهای نه چندان دور برچیده خواهد شد.

به پرداخت بدهــی خود اقــدام کنند.کرموند ،قطع
انشعاب ،اجرای طرحهای تشویقی و تقسیط کردن
بدهیهــا را از دیگر راهکارهایی بیــان کرد که برای
وصول مطالبات شرکت آب و فاضالب از مشترکان به
کار گرفته میشود.
وی به پیامــد نامطلوب پرداخت نکــردن مطالبات
از ســوی مشــترکان اشــاره کرد و گفت :پرداخت

نکردن مطالبات از ســوی مشــترکان باعث کاهش
خدمات به دیگر مشــترکان میشــود .همچنین به
بحث اصالح و توســعه شــبکهها ارتباط مســتقیم
دارد .از صاحبــان اشــتراک آب و فاضالب در بخش
خانگــی و دســتگاههای دولتی تقاضــا داریم برای
پرداخت بدهی خــود در ســریعترین زمان ممکن
اقدام کنند.

تحولاقتصادیدلفاندرگرومهارتآموزی

در سند اشتغال استان برای دلفان ایجاد  ۲۱۲۴شغل در نظر گرفته شده است
ایمان مریدی

خرمآباد – خبرنگار

ضرورت آموزش و مهارتآموزی

فرماندار دلفان با اشــاره به نامگذاری سال جاری

غروب نهمین الگوی برتر رستگاری
مریم رضوی

خبرنگار

امام جواد(ع) جوانترین امام و کسی
مناسبت بود که مردم در رفتار و آداب اجتماعی
و علم و تقوا او را بهترین یاد میکردند...
امامی که بر اســاس یکی از روایتهــای تاریخی
به دستور معتصم عباسی شهید شــد .امام محمد
تقی(ع) پس از شــهادت پدرش امــام رضا (ع) در
ســال  203قمری ،مقام امامت را در هشت سالگی
بر عهده گرفت و آن را با راستی و درستی به مقصد
عالی رسانید.
پنجم ذیالحجه تاریخ شــهادت امامی است که به
جوانی و بخشــایش معروف شــده ...مردی از تبار
پاک رســولاهلل(ص) که این جهان فقط  25سال
از نور وجودش بهره گرفت .امام جواد (ع) در ســن
 8سالگی به مدت  16سال امامت را بر عهده داشت
و مکتب علمــی  -اجتماعی شــیعه را جلوه خاص
بخشید .تال شهای چشــمگیر ایشــان عباسیان
را آنچنــان غافلگیر کرد که نتوانســتند حضرت را
تحمل کنند و سرانجام با توطئه معتصم به شهادت
رسید.
شهادت

در زمینه شهادت این امام همام مطالب مختلفی نقل
شده است .از جمله روایتی از کتاب «آشنایی با قرآن
کریم» نوشته استاد شهید مطهری.
ایشــان ازدواج دختران بنیعباس بــا ائمه (ع) را
یکی از ترفندهای این سلسله برای در دام کشیدن
ائمهاطهار(ع) میدانستند.
ت نظر داشته
عباسیها چون میخواستند ائمه را تح 
باشند ،به زور و اجبار ،یکی از دخترهایشان را برای
ازدواج با ائمه پیشنهاد میدادند .میگفتند :دختر و
داماد ما باید همین جا کنار خودمان باشند! برای این
که به یک شکلی که مردم نفهمند اینها را تحت نظر
و مراقبت داشته باشند.
وقتی هم امام جواد(ع) مســموم شد ،همه متوجه
شدند این کار از سوی خلیفه صورت گرفته و مراسم
تدفین امام(ع) با ترس و لرز بســیار انجام شــد .در
برخی منابع نقل شده که ابتدا از کفن و دفن امام(ع)

گزارش تصویری

اشتغال

شهرستان دلفان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی
از ظرفیتهای خوبی در حوزه کشاورزی و باغداری،
دامپروری و صنایع دستی برخوردار است و صادرات
حبوبات تولیدی دلفان به کشورهای خارجی موید
این مطلب اســت .بیشــک توسعه و ســاماندهی
ایــن حوزهها با توجه مســئوالن و از ســوی دیگر
طرحهایی برای اجرای آموزشهای فنیوحرفهای و
مهارتآموزی در این شهرستان میتواند در افزایش
اشتغال و تحول اقتصادی منطقه موثر باشد.
«جعفر طوالبی» فرماندار دلفــان با بیان اینکه این
شهرســتان به عنوان شهرســتان پایلوت اقتصاد
مقاومتی انتخاب شده و بناست که از سوی مسئوالن
نگاه ویژهای به شهرستان شــود ،اظهار کرد :سند
توســعه دلفان تدوین و به قرارگاه مرکزی اقتصاد
مقاومتی ارائه شده است .براساس این سند و برای
اجرایی شــدن آن هم از طریق بخش دولتی و هم
بخش غیردولتی قرار است اقداماتی صورت گیرد.
رایزنیهایی هم بــا برخی نهادهای ســرمایهگذار
صورت گرفتــه تا هر کــدام در بخشهای مختلف
اقتصــادی ،اجتماعــی و عمرانی این شهرســتان
سرمایهگذاری کنند .طوالبی افزود :این شهرستان
در حوزه کشــاورزی ،دامپروری و صنایع دســتی
استعداد خوبی دارد و رویشگاه گیاهان دارویی است
به نحوی که حدود  ۲۵۰گونــه گیاهان دارویی در
دلفان شناسایی شده است .در زمینه پرورش زنبور
عسل و تولید حبوبات هم استعدادهای بسیار خوبی
در این شهرستان وجود دارد؛ به گونهای که حبوبات
دلفان به خارج از کشور نیز صادر میشود .چنانچه
آموزشهای فنی و حرفهای در این زمینه ارائه شود
به خوبی میتوانند در توسعه اشتغال موثر باشند.

پلمب واحد تولیدی دستمالکاغذی با نشان جعلی استاندارد
رئیس اداره استاندارد بروجرد از پلمب خط تولید یک واحد تولید دستمالکاغذی با نشان جعلی استاندارد در بروجرد خبر داد .به گزارش مهر«عنایت شرفی»
گفت :واحد مذکور با نام تجاری «ماه گل» اقدام به تولید و بسته بندی انواع دستمال کاغذی و کاغذ توالت با مشخصات جعلی در محل پارکینگ یک واحد
مسکونی میکرد که اقدامات قانونی از جمله پلمب ،معرفی به دستگاه قضایی ،توقیف و جمع آوری در این مورد صورت گرفت.

عکس :ایرنا

مسابقات لیگ برتر
دوچرخهسواری در بروجرد
اولین مرحله مسابقات لیگ برتر
دوچرخهسواری کشور یادواره زندهیاد
قهرمان «محمدعلی نوروزیان» در بروجرد
برگزار شد .در ماده تایم تریل انفرادی
«آروین معظمی گودرزی»« ،سعید صفرزاده»
و «میرصمد پورصیدی» بر سکو ایستادند.
در رقابتهای رشته استقامت جادهای هم
«آروین معظمی گودرزی»« ،قادر میزبانی» و
«بهنام ملکی» اول تا سوم شدند.

دلفان در حوزه کشاورزی ،دامپروری و صنایع دستی استعداد خوبی دارد و رویشگاه گیاهان دارویی است

به نام ســال اقتصاد مقاومتی؛ تولید -اشــتغال از
ســوی مقام معظم رهبری اظهار کــرد :در حوزه
فنی و حرفهای و اشــتغال ،اگر فــردی مهارتی در
حوزهای داشته باشــد هیچگاه بیکار نخواهد ماند،
بنابراین حرف اول را مســائل آموزشــی و مهارتی
میزند.
طوالبی افزود :یکی از محورهای اصلی و اساسی که
میتواند در بحث تولید و اشــتغال و بهبود اقتصاد
مردم موثر باشد ،بحث توسعه مراکز آموزش فنی و
حرفهای و رشتههای مهارتی است .ما در این حوزه
متناسب با شــرایط فرهنگی و اقلیمی شهرستان
اســتعدادهای خوبی داریم .اگر شرایط فراهم شود
و ابزار و امکانات مراکز آموزشی توسعه یابد ،کمک
بسیار خوبی در رابطه با مســائل اشتغالزایی ،رفع
بیکاری ،بهبــود وضع معیشــتی و اقتصادی مردم
خواهد بود.
گذر از مدرک گرایی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان هم در این
باره اظهار کرد :یکی از موضوعات بسیار مهمی که

آموزش فنی و حرفهای برای  2300نفر
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای لرستان عنوان کرد :امسال در استان سند اشتغال و مهارت تنظیم شده و در حال اجراست.
ما برش شهرستانی سند مهارت را نیز به همه شهرستانها ابالغ کردیم و برای هماهنگی بیشتر در مقاطع سه ماهه نیز آن
را بازنگری خواهیم کرد.
«رحمان قالوند» افزود :در سند اشتغال استان امسال برای دلفان ایجاد حدود  ۲۱۲۴شغل در نظر گرفته شده است .هم در
مراکز آموزش فنی و حرفهای توانمندسازی مهارتی حدود  ۲۱۰۰تا  ۲۳۰۰نفر را در برنامه کاری خود قرار دادهایم که با توجه
به صحبتهای فرماندار باید بتوان این توانمندسازی را با در نظر گرفتن حدود  60درصد سکونت در روستا و  40درصد در
شهر انجام داد .اگر این دقت وجود نداشته باشد ما نمیتوانیم به نیاز واقعی جامعه پاسخ بدهیم .در واقع توجه به آموزشهای
مورد نیاز جامعه روستایی براساس آنچه برای اقتصاد و معیشت خانوار روستایی ضرورت دارد ،دارای اهمیت است.

اگر درست به آن پرداخته نشود ،باعث عقیمماندن
بسیاری از بخشهای برنامههای توسعهای خواهد
شــد ،همین آموزشهای فنی و حرفهای اســت.
بین آموزشهــای فنی و حرفــهای ( )Trainingو
آموزشهای کالسیک ( )Edjucatioاز منظر هدف،
نحوه و محل اجــرا و توالی و تسلســل تفاوتهای
زیادی وجود دارد.
«رحمان قالونــد» ادامــه داد :آموزشهای فنی و
حرفهای با هدف تربیت نیروی انســانی برای رفع
یکی از نیازهای اساســی جامعه صورت میگیرد و
دارای زمان کوتاهتری بوده و قلمرو آن معموال فنون
مرتبط با بازار کار و اشــتغال است  .در آموزشهای
کالسیک چنین رویکرد و نحوه اجرایی وجود ندارد.
این مســئول بیان کرد :برای اجــرای آموزشهای
فنی و حرفهای به کارگاههای مجهزی نیاز اســت
که بعضا تــا چند صد برابر آموزشهای کالســیک
سرمایهگذاری برای تامین تجهیزات نیاز دارد ،این
در حالی است که آموزشهای کالسیک و تئوریک
در یک کالس درس با تعــدادی صندلی و یک تابلو
قابل اجراست.
قالوند با اشــاره به اینکه هر چنــد موضوع اقتصاد
مقاومتی یک موضوع متعالی و بسیار چارهساز است،
اظهار کرد :تمام ارکان اقتصاد مقاومتی بر توسعه و
تربیت نیروی انسانی توانمند و کارآمد مبتنی است.
اگر توسعه و تربیت نیروی انسانی برای فعالیت در
بخشهای مختلف به خوبی مورد توجه قرار نگیرد
و از مدرک گرایی به سمت تخصص گرایی مبتنی
بر نیاز جامعه نرویم ،اهداف ترســیم شــده محقق
نخواهند شد.

امتناع میکردند اما هر روز که میگذشت ،پیکر امام یادگاران بسیاری به جا نمانده؛ با این حال هر کدام
جواد(ع) خوشبوتر میشد .به همین دلیل معتصم از از روایتهای ایشــان میتواند چــراغ راهی برای
ترس ارادت مردم دستور کفن و دفن داد.
شیعیان باشد.
از فضایل امــام جواد(ع) موضوعهای بســیاری در
امامت
کتابهای تاریخی شــیعه نقل شــده است .نکاتی
مزار امام نهــم شــیعیان در شــهر کاظمین و در که نشان میدهد میتوان در عنفوان جوانی الگوی
جوار جدشــان امام کاظم (ع) ،میعادگاه عاشــقان انسانهای بیشــماری بود و بر صفحه تاریخ خوش
اهلبیت(ع) است و برگبرگ زندگی کوتاه آن امام درخشید.
میتواند آغاز راهی برای بهتر زیستن در این جهان نقل شــده وقتی امام جــواد(ع) به دنیــا آمد ،امام
باشد.
رضــا(ع) فرمودنــد« :حق
امام جــواد(ع) در ســال
تعالی فرزندی بــه من عطا
کرد که همچون موســیبن
 203قمــری و در ســن
 7ســالگی بعد از شهادت
عمران دریاها را میشکافد و
امام نهم(ع) با وجود سن کم در مقام
مثل عیسیبن مریم خداوند
پدر بزرگوارش مســئولیت
هدایت مــردم را به عهده رهبری امت اسالم ،به عنوان الگوی
مادرش را مقدس گردانیده و
گرفت .ســن و ســال کم دانشــمندان جوان چنان در عرصه او طاهر و مطهر آفریده شده
ایشــان در آن زمان حرف علم و دانش درخشید که دوست و است ».آن وقت گفت« :این
و حدیثهای بســیاری به دشمن را به تعجب و شگفتی واداشت .کودک به جور و ستم کشته
همراه آورد امــا تأکیدات گفتوگوها ،مناظر هها ،پاســخ به خواهد شد و اهل آسمانها
همیشــگی امام هشتم(ع) شبهههای عصر ،گفتارهای حکیمانه برایش گریــه خواهند کرد،
مبنی بــر جایگزینی امام و خطابههای آن امام همام گواهی بر خدای متعال بر دشــمن و
جواد(ع) به جای ایشــان ،این مدعاست که سن و سال نمیتواند قاتل او غضــب خواهد کرد؛
راه را برای شیعیان راستین عامل برتری در مکتب تشیع باشد آنها بعــد از قتل او بهرهای
هموار کرد.
بلکه باید دانش و تقوا و صداقت را به از زندگی نخواهند برد و به
زودی به عذاب الهی واصل
امام نهم(ع) با وجود سن کم عنوان معیارهای اصلی در نظر گرفت
خواهند شد».
در مقام رهبری امت اسالم،
به عنوان الگوی دانشمندان
از مناظرههــای علمی امام
جوان چنــان در عرصه علم و دانش درخشــید که جــواد(ع) در دوران جوانــی مطالب بســیاری در
دوست و دشــمن را به تعجب و شــگفتی واداشت .کتابهای شیعه و سنی نقل شده است؛ مناظرههایی
گفتوگوها ،مناظرهها ،پاســخ به شبهههای عصر ،که بهحق بودن امام(ع) را اثبات کرده و الگویی پیش
گفتارهــای حکیمانه و خطابههــای آن امام همام روی جوان مسلمان قرار داده است .جوانی با تقوا که
گواهی بر این مدعاست که ســن و سال نمیتواند با سالح دانش در مســیر اطاعت پروردگار حرکت
عامل برتری در مکتب تشیع باشد بلکه باید دانش میکند.
و تقوا و صداقت را به عنوان معیارهای اصلی در نظر
بخشندگی و سخاوت
گرفت.
در روایتهای شیعی آمده است که امام نهم(ع) در حجتاالســام و المســلمین «ســیدمحمد
سن  9سالگی در مجلسی علمی که بزرگان آن زمان میرتبار» ،عضو گــروه مبلغان ســازمان فرهنگ و
حضور داشتند و هر کس ســؤالی میپرسید ،تعداد ارتباطات اســامی با تسلیت فرارســیدن سالروز
امام نهم شــیعیان ،امام جــواد(ع) ،اظهــار کرد:
زیادی پرسش علمی را پاسخ داد.
از امام جواد(ع) بــه دلیل خفقان دوران عباســی امام جواد(ع) در شــرایطی زندگــی میکردند که
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یکی از مهمترین مأموریتهای امام جواد آماده کردن مردم
برای دوران غیبت دوازدهمین پیشوای شیعیان بود
(ع)

نمایی از بارگاه امام جواد در شهر کاظمین عکس :فرهنگ نیوز
(ع)

دسیسه عباســیان بر این قرار گرفته بود که کانون
اهلبیت(ع) و جریان امامــت را تحقیر کنند ،ولی
با هوشمندی امام جواد(ع) عباســیان راه به جایی
نبرد.
وی با بیان این که امام جواد(ع) در سنین کودکی به
امامت رسید ،گفت :در شرایط خفقان دوران عباسی،
تربیت محدثان بزرگ و شــاگردان نامی ،موضوع با
اهمیتی بود که امام جــواد(ع) با ظرافت خاصی آن
را انجام دادهاند.
به گفته این پژوهشگر حوزه دین ،مبارزه با فرقههای
انحرافی یکــی از مهمتریــن اقدامهــای امام نهم
شیعیان در زندگی کوتاه خود بود .وی امام جواد(ع)
را زمینهساز جریان مهدویت در آخرالزمان دانست.
چرا که در سن کودکی به امامت رسید و ارتباطش
با عامــه مردم بــه دلیل خفقان حکومت عباســی
محدود بود.
حجتاالســام میرتبــار ،بــا بیان این کــه جود،

بخشــندگی و ســخاوت امام جــواد(ع) از نکات
بارز شــخصیتی ایشان محسوب میشــود ،گفت:
امامجواد(ع) همواره از افراد نیازمند و انســانهای
مختلف ،دستگیری میکردند و اصوال این شاخصه،
در وجود امام جواد(ع) بسیار بارز و زبانزد دوست و
دشمن بود.
آمادهکردن مردم برای دوران غیبت

جملههای پرمغز و عبارتهــا و حکایتهای زیبای
بسیاری از امام جواد(ع) نقل شده اما شاید زیباترین
جملهها مربوط به مهمترین مأموریتهای ایشــان
باشــد .یکی از مهمترین مأموریتهــای این امام
بزرگوار آماده کردن مردم برای غیبت دوازدهمین
پیشوای شیعیان بود.
همچنان که به روایت شــیخ صــدوق ،عبدالعظیم
حسنی در روایتی گفته اســت :بر آقا و موالیم امام
جواد(ع) ،وارد شدم و میخواستم راجع به جضرت

قائم (عج)از او سؤال کنم که آیا قائم آل محمد ،همان
مهدی علیهالسالم است یا نه؟
حضرت قبل از ســؤال من ،شــروع به جواب دادن
کرد و به من فرمــود:ای ابوالقاســم! همانا قائم ما،
همان مهدی است که واجب است در روزگار غیبت،
منتظرش بمانند و در ظهــورش ،فرمانبرداریاش
کنند و او سومین فرد از فرزندان من است .سوگند
به آن خدایی که حضرت محمد(ص) را به پیامبری
برانگیخت و ما را به امامت مأمور فرمود ،اگر از دنیا
زمانی باقی نماند جز یک روز ،هر آینه خداوند آن را
طوالنی خواهد کرد تا قائــم ما ظهور کند و زمین را
از عدل و داد آکنده ســازد ،چنان که از ظلم و جور،
پر شده باشــد و خدای متعال البته در یک شب کار
او را ســامان میدهد ،چنانکه کار موسای کلیم را
سامان بخشید.
سپس فرمود :برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج
است.

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

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

پست الكترونيكlorestan@hamshahri.org :

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

کاهش تعداد مناطق نمونه گردشگری در استان

صدای همشهری
33310253

مناطقی از این طرح خارج میشوند که حفاظتشده یا دارای محدودیتهای ساخت و ساز هستند
نسرین صفربیرانوند

زیر بار بخشــی از هزینه ها به لحــاظ اعتباری
نرفتهاند .همچنین براســاس این طرح قرار بود
طی یــک فرایند مطالعه و امکانســنجی مورد
نیاز صورت بگیرد که بخشی از این اتفاق جهت
رونق گردشگری محقق شد اما بخشی به مشکل
تبدیل شد ،زیرا غیر کارشناسی بود و عمال تحقق
پیدا نکرد.
چراغی عنوان میکند :فرایند سرمایهگذاری در
طرح مناطق نمونه گردشگری از طریق مزایده در
سطح کشور انجام شده است.
وی با بیان اینکه لرســتان در بخش گردشگری
دارای ظرفیتهای ویژهای است ،تاکید میکند:
با توجه به اینکه تامین هزینه و اعتبارات مورد نیاز
مستلزم حضور سرمایهگذاران است ،باید تالش
شود تا موانع پیش روی سرمایهگذاری در استان
برداشته شود.

خرمآباد – خبرنگار

صنعت گردشگری امروز به عنوان
گزارش یکی از تاثیرگذارترین صنعتهای
جهان مطرح اســت .صنعتی که
درصــورت برنامهریزیهای مــدون میتواند به
توســعه و رونق اقتصادی منجر شود .لرستان به
رغم ظرفیتهای گردشگری متعدد در بخشهای
مختلف مانند اماکن تاریخی ،طبیعی و تفریحی
همچنین آداب و رســوم و فرهنگ غنی تاکنون
نتوانســته از این قابلیت در راســتای توســعه
گردشگری به نحواحسن استفاده کند.
طرح مناطق نمونه گردشگری که حدود  9سال
پیش مصوب شــده از طرحهایی اســت که در
صورت مطالعه و امکانســنجی دقیق و صحیح
میتواند نقش مهمی در افزایش ورود گردشگر
و به تبع آن رونق اقتصادی و اشتغال زایی استان
داشته باشد.
مناطق نمونه گردشــگری مناطقی هستند که
درطرحهای توسعه و عمران منطقهای ،ناحیهای و
جامع تصویب شدهاند و دارای محدوده و مساحت
معینی هســتند .این مناطق درکنار جاذبههای
تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی ،طبیعی و اماکنی که
از ظرفیت گردشگری برخوردار هستند تعریف
شدهاند.
این طــرح امــا در لرســتان آنطور کــه انتظار

معــاون گردشــگری اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری:
درمناطقی مانند مخملکوه و شــوراب
ساختوساز با محدودیتهایی روبهرو
اســت و مناطقی مانند دریاچه گهر یا
اشــترانکوه جزو مناطق حفاظت شده
هستند که ایجاد زیرساختها برای اجرای
طرح مناطق نمونه گردشــگری در آنها
امکانپذیر نیست

غار کوگان عکس :همشهری

ضرورت بازنگری درطرح

میرود ،اجرا نشــده و روال کندی داشته است.
تعــدد طرحهای منطقــه نمونه گردشــگری،
همکاری نکــردن برخی دســتگاههای اجرایی
و غیرکارشناســی بودن برخی مناطق از جمله
چالشهــای پیــش روی طرح مناطــق نمونه
گردشگری در استان اســت .به منظور آگاهی از
چند وچون موضوع با معاون گردشــگری اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
لرستان گفت وگو کردیم که صحبتهایش را در
ادامه میخوانید.
موانع پیشروی طرح

معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری لرســتان با اشاره به
این مطلب که طرح مناطق نمونه گردشــگری
از مصوبات ســفرهای اســتانی بود ،میگوید:
هــزار و  168منطقــه نمونــه گردشــگری در
کشور شناسایی شده اســت که از این تعداد 35
منطقه نمونه گردشــگری مربوط به لرســتان
است.



«دیانوش چراغــی» میافزاید :قلعــه تاریخی
فلکاالفالک ،پارک جنگلــی مخلمکوه ،پارک
جنگلی شــوراب و غار کوگان از شــاخصترین
مناطق نمونه گردشــگری لرســتان به شــمار
میروند که دارای جاذبههای خاص هم به لحاظ
طبیعی و هم تاریخی هستند .البته ما معتقدیم
انتخاب برخی از این مناطق غیرکارشناسی است.
روند طوالنــی صدور مجــوز ســرمایه گذاری
و توجیهپذیر نبودن مناطق مصــوب به عنوان
مناطق نمونه گردشگری هم از مشکالت و موانع
عمده این طرح اســت که چراغی به آن اشــاره
میکند.
همکاری نکردن دستگاههای اجرایی

این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری لرستان با بیان این که مقرر
شده است بخشی از دســتگاههای دولتی مانند
برق ،گاز ،آبفار و راه و شهرسازی زیرساختهای
مورد نیاز را تا ابتدای مناطق نمونه گردشــگری
ایجاد کنند ،اظهار میکنــد :تا کنون این نهادها

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

چراغی با اشاره به اینکه مناطق نمونه گردشگری
بایــد محدودتر باشــند ،میگویــد :معتقدیم
مناطق نمونه گردشــگری استان باید محدودتر
باشــند زیرا برخی از آنها غیرکارشناسی است.
مکاتبات متعددی را در این زمینه انجام دادهایم
که  35منطقه نمونه گردشــگری به  10منطقه
کاهش پیدا کنــد .در واقع مناطقــی را از طرح
خارج خواهیم کرد ،زیرا در برخی مناطق مانند
مخلمکوه و شوراب ساختوساز با محدودیتهایی
روبهرو اســت و مناطقی ماننــد دریاچه گهر یا
اشــترانکوه جزو مناطق حفاظت شده هستند
که ایجاد زیرساختها در این مناطق امکانپذیر
نیست.
معاون گردشگری استان تاکید میکند :بنابراین
یکی از مطالبات جدی ما بازنگری در طرح مناطق
نمونه گردشــگری اســت و تاکنون در جلسات
مختلف این موضوع را مطــرح کرده ایم و به جد
پیگیرآن هســتیم .البته با توجــه به این مطلب
که وسعت مناطق نمونه گردشگری زیاد است،
اعتبارهای کالنی برای ایجاد زیرســاختها باید
تامین شود.

وجود ظرفیتهای متعدد
یک فعال گردشگری هم با اشاره به اینکه امروزه
صنعت گردشگری یکی از صنعتهای پررونق است
میگوید :لرستان یکی از استا نهایی است که به
لحاظ ظرفیتهای گردشــگری بسیارغنی است.
وجود بیش از  5هزار اثر باستانی و  2هزار و  300اثر
تاریخی ثبت شده در لرستان نشان دهنده ظرفیت
باالی لرستان در بحث گردشگری است ،ظرفیتی که
بنا به دالیل مختلف مغفول مانده است.
«داریوش ابدالی» در خصوص طرح مناطق نمونه
گردشــگری عنوان میکند :با توجــه به کمبود
اعتبارات دولتی باید برای جذب سرمایه گذاران و
بخش خصوصی برای اجرای این طر حها درسطح
استان اقدام شود .برای اجرای طرح مناطق نمونه
گردشگری و برای توسعه گردشگری استان ضرورت
دارد مدیران رده باال ،مدیران استانی و جوامع محلی
در کنار هم قرار بگیرند .همچنین برای توســعه
گردشــگری تنها زیرســاختهای فیزیکی مهم
نیست بلکه زیرساختهای فرهنگی هم میبایست
آماده باشند .یعنی جوامع محلی آمادگی پذیرش
گردشگران را داشته باشــند .وی تاکید میکند:
موضوع دیگر این اســت که در بحث زیرساختها
میبایست روحیات و عالیق گردشگران مورد توجه
قرار بگیرد ،یعنی فضا متناسب با خواستههای آنها
فراهم شود .در این زمینه شناسایی مناطق نمونه
گردشگری استان باید کامال کارشناسی شده باشد
و همه جوانب سنجیده شود.

-

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] .

کمبود سرویس بهداشتی در شهر

خرمآباد مقصد و معبر گردشگرانی است که به خصوص در ایام تعطیل و فصل
تابستان شاهد حضور آنها در مرکز استان هستیم .مسافران بسیاری از شهرهای
دور و نزدیک برای گردش به این شهر سفر میکنند .اما بسیاری از خیابانهای
شهر بدون سرویس بهداشتی است .مسافران باید به سرویس بهداشتی مساجد
مراجعه کنند؛ این در حالی است که مساجد در ساعات خارج از زمان اقامه نماز
تعطیل هستند .لطفا مدیران شهری برای این مشکل تدبیری بیندیشند.
یک گردشگر
ضرورت ساماندهی حمام «باشی»

حمام تاریخی « باشی» باید همانند حمام « گپ» ساماندهی و مرمت شود تا زمینه
بازدید گردشگران از آن فراهم شود .شهر خرمآباد سرشار از آثار تاریخی است اما
از ظرفیت ارزشمند این آثار برای جذب توریست و اشتغالزایی استفاده نمیشود.
سپهر از خرمآباد
کارگران را دریابید

از نمایندگان اســتان در مجلــس خواهش میکنیم مشــکالت کارخانههای
پارسیلون و چرم و پوست و یخچالسازی خرمآباد را پیگیری و رفع کنند تا ما
کارگران شرمنده خانوادههایمان نشویم.
یک کارگر از خرمآباد

ساماندهی قبور مطهر شهدای مدافع حرم در لرستان
توسعه پایدار گردشگری

معاون گردشگری لرستان به مزایای اجرای طرح
مناطق نمونه گردشگری اشاره میکند و میگوید:
ایجاد مناطق نمونه گردشگری زمینه اشتغال افراد
بومی منطقه را نیز فراهم میکند وبه تعبیری ورود
گردشگر به مناطق نمونه به توسعه همه جانبه و
توسعه پایدار گردشگری منجر میشود .گردشگری
یک عملکرد فرابخشی است و در ایجاد تاسیسات
گردشگری باید همه دستگاههای اجرایی درگیر
شوند .ما باید به دنبال این باشیم که فرهنگ و تفکر
توسعه پایدار را برای بسیاری از دستگاههای اجرایی
جا انداخته و به آنها تفهیم کنیم که گردشــگری
تفریح نیست بلکه توسعه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از ساماندهی قبور
خبر
مطهر  ۳شهید مدافع حرم با صرف  ۱۸۰میلیون اعتبار خبر داد .به
گزارش مهر «محمد اصالنــی» گفت :دســتگاههای اجرایی به
ساماندهی گلزار شهدا اهتمام جدی داشته باشند و احترام به مقام شهدا باید در
عمل نشان داده شود .بر این اساس طبق دستور اســتاندار لرستان و طی یک
موافقتنامه مبلغی برای ساماندهی گلزار شهید مدافع حرم «رضا رستمیمقدم»
پیش بینی شد.
اصالنی عنوان کــرد :در حال حاضر اعتبــار تخصیص یافته بــه موافقتنامه
ساماندهی و بهسازی مزار شهید رستمیمقدم  ۳۴میلیون تومان است که این
مبلغ تا  ۶۰میلیون تخصیص پیدا میکند لذا بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان
طرح ساماندهی مزار این شهید را باید اجرا کند .طبق دستور استاندار لرستان،
مبلغ  ۶۰میلیون تومان برای ساماندهی هر یک از مزارهای  ۳شهید مدافع حرم
لرستان اختصاص یافت.

گردشگری

«خانهرحمتی»اولینموزهروستاییغربکشور
موزه روستا یی در این خانه تاریخی پس از پایان عملیات مرمت راهاندازی خواهد شد

خانه رحمتی ،یکی از بینظیرترین آثار تاریخی سلسله
اســت که به دلیل قرارگیری در کنــار جاذبه طبیعی
سراب هنام ،همواره گردشگران بسیاری از اقصی نقاط
استان را به خود جذب میکند.
به گزارش ایرنا ،سلســله به دلیل برخورداری از آب و
هوای معتدل و داشــتن آثار تاریخی و باستانی فراوان
و برخورداری از جاذبههای بینظیر و بکر گردشــگری
همواره مورد توجه گردشگرانی از سراسر استان و حتی
کشور است.
این شهرستان با قرار گرفتن در شمال استان و داشتن
بیش از  400چشمه و سراب دارای آب و هوایی دلپذیر
و طبیعتی چشم نواز است و زیباییهای طبیعی و آثار
تاریخی بسیار آن سبب شده که گردشگران لقب بهشت
لرستان را به این شهرستان بدهند.
یکی از جاذبههای طبیعی و بکر سلســله ،سراب هنام
اســت ،ســرابی بینظیر که به دلیل موقعیت خاص و
چشماندازی زیبا در پس درختان سر به فلککشیده
و باغهای میوه و گردو در پایین دســت ســراب ،همه
ساله گردشگران بسیاری را برای بازدید به این منطقه
میکشاند .این سراب در  25کیلومتری جنوب شرقی
ع شده و آب آن از زیرآبادی برد بل و قسمتی از
الشتر واق 
آن از روستای پرسک سرچشمه گرفته و در دوآب وارد

رودخانه زز و رودخانه کهمان و چناره میشود و در قریه
امرایی به رودخانه کاکارضا میپیوندد.
رودخانه هنام نیز مانند رودخانه کاکارضا از مشرق به
طرف جنوب غربی جریــان دارد ،تمامی آب آن برای
ن که به جلگه هنام مشهور
کشاورزی زمینهای اطراف آ 
است مورد استفاده قرار میگیرد.
اما آنچه سبب وجه تمایز این سراب با سایر سرابهای
منطقه شده ،سرچشمه گرفتن آن از دل بنایی تاریخی
به نام خانه رحمتی اســت .موقعیــت منحصر بهفرد
سراب هنام و خانه تاریخی رحمتی و قرار داشتن بر سر
راه ارتباطی خرمآباد ،نورآباد و کرمانشــاه میتواند در
صورت برطرف کردن مشکالت ،مرمت خانه رحمتی
و شناســاندن و معرفی آن به گردشگران سبب جذب
گردشگران این مناطق و رونق صنعت توریسم در این
شهرستان شود.
وجود یک بنای تاریخی در کنار یــک جاذبه طبیعی
گردشگری شاید نه تنها در استان بلکه حتی در کشور
نیز منحصر ب ه فرد باشد و همین امر ضرورت توجه به آن
را از سوی مسئوالن مربوطه بیشتر میکند.
تصویب  500میلیون ریال اعتبار برای مرمت

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

راهکارهای جذب گردشگران
چندی پیش روستای «سراب هنام» از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان به عنوان روستای هدف توسعه و ترویج صنایع
دستی انتخاب و به سازمان میراث فرهنگی کشور معرفی شد و اکنون ،ضرورت مرمت و بازسازی بنای تاریخی خانه رحمتی
بیش از پیش احساس میشود.
شهرستان سلسله دارای توانمندیهای بسیاری در حوزه صنایع دستی بهخصوص گلیم است و همه ساله صنایع دستی
تولید شده و گلیمهای بافته شده این شهرستان در ایام نوروز در بازارچههای صنایع دستی برپا شده در استان و شهرستان
و برخی استانهای دیگر به فروش میرسند .بیشک تبدیل خانه رحمتی به عنوان اولین موزه روستایی در غرب کشور
در کنار این ظرفیتهای موجود در روستای هنام موجب جذب گردشگران و پویایی اقتصادی در این روستا خواهد شد.

شهرستان سلسله در این باره میگوید :خانه رحمتی
در سال  85از طرف مالک آن به اداره میراث فرهنگی
واگذار شده و به شماره  16079در فهرست آثار ملی به
ثبت رسیده است.
«علی جوانمرد» با اشــاره به اینکه ایــن اثر در دوران
پهلوی اول در سال  1320از سوی «مردان رحمتی»
ساخته شــده و به همین دلیل این بنای تاریخی خانه
رحمتی نا م گرفته است ،عنوان کرد :مساحت این بنا در
حدود  300متر مربع بوده و توسط دو معمار الشتری با
مصالحی از سنگ و چوب ساخته شده است .نما و شکل
کلی این اثر مشابه قلعه مظفری ،طاق ضربی است.
وی با اشــاره به ساخته شــدن خانه روی سراب هنام
به عنوان وجه شــاخص این بنا ،افزود :در ســرفصل
بودجه امســال  500میلیون ریال برای ساماندهی و
مرمت خانه رحمتی مصوب شــده اســت که با جذب
آن عملیات مرمــت و بازســازی این اثــر تاریخی از
ســوی اداره میراث فرهنگی شهرســتان آغاز خواهد
شد.
جوانمرد با اشاره به انجام گرفتن طرحهادی سراب هنام
از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و نقش چشمگیر
آن در جذب گردشــگران ،تاکید کــرد :تالش میراث
فرهنگی بر این است که پس از انجام عملیات و مرمت،
خانه رحمتی به عنوان اولین موزه روســتایی در غرب
کشور تجهیز شود .همچنین در کنار حفظ و مرمت این
جاذب ه طبیعی و تاریخی ،ایجاد مکانهایی برای اسکان
راحت مســافران در حریم این آثــار و جاذبهها و دایر
کردن بازارچههایی موقت برای فروش صنایعدســتی
و ســوغاتهای محلی میتواند نقش چشمگیری در
انتقــال فرهنگ اصیل قــوم لک و شناســاندن آن به
قومهای دیگر و ایجاد اشــتغال پایدار بــرای جوانان
روستا داشته باشد.

