
نماینده ولی فقیه در لرستان:

وضعیت اقتصادی لرستان نامطلوب است

نماینده مردم کوهدشت و رومشگان:

قوه قضائیه مبارزه 
قاطعانه با گلوگاه های 

فساد را ادامه دهد

رئیس کل دادگستری لرستان:

مخالن نظام اقتصادی 
در لرستان محاکمه 

علنی می شوند

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس:

در لرستان از پتانسیل مجلس 
استفاده نشده است

دستگیری جاعل ۱۰ 
میلیاردی در لرستان

مخالن نظام اقتصادی در 
لرستان محاکمه علنی می شوند

افتتاح کتابخانه درجه یک 
الیگودرز در هفته دولت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان:

۵۶ پروژه »جهش تولید« در لرستان 
اجرا می شوندفضاهای آموزشی استان

عضو مجلس خبرگان رهبری:
نقش معنوی گردشگری، فراهم 
آوری تجلی، عبرت و دعا است
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سبد سنگین هزینه برای 
خانواده ها

حمل ونقل، لوازم خانگی و پوشــاک بیشترین 
نرخ تورم ۱۲ مــاه منتهی به خرداد را در بین 
کاالها و خدمات مصرفی کشــور داشــته اند. 
همچنین تورم نقطه به نقطه بخش حمل ونقل 

۴۸/۶ درصد بوده است.
و  خانواده هــا  بــرای  زندگــی  هزینه هــای 
سرپرستان شان ماجراهای زیادی دارد. بررسی 
نمودارهای نرخ تورم خردادماه نشان می دهد 
که حمل ونقل، لوازم خانگی و پوشاک بیشترین 
نرخ تورم ۱۲ مــاه منتهی به خرداد را در بین 
کاالها و خدمات مصرفی کشــور داشــته اند. 
همچنین تورم نقطه به نقطه بخش حمل ونقل 
۴۸/۶ درصد بوده است. در این گزارش جزئیات 

آن را بررسی می کنیم.

مرکــز آمار در پایان هر ماه نرخ تورم آن ماه را 
اعالم می کند. بر این اســاس، نرخ تورم بخش 
حمل ونقــل در خردادماه در مقیاس ســاالنه 
۴۵/۱ درصد رشــد داشته است؛ این در حالی 
اســت که ضریب اهمیت حمل ونقل در بین 

خانوارهای کشور ۹/۴۱ بوده است.
مســکن که باالترین ضریب اهمیت را در بین 
خانوارهای کشور دارد و ضریب اهمیت آن برابر 
۳۵/۵ اســت، نسبت به اردیبهشت ۱/۴ درصد 
و نســبت به خرداد سال گذشته ۲۱/۷ درصد 
رشد داشته است. نرخ تورم ساالنه مسکن در 

این دوره برابر ۲۲/۶ درصد است.
براساس اعالم این مرکز، نرخ تورم خوراکی ها 
۲۶/۵ درصد است. ضریب اهمیت خوراکی ها 
در میان خانوارهای کشور عدد ۲۵/۵۵ را نشان 
می دهــد. نرخ تورم اقالم نوشــیدنی همچون 

چای، قهوه، کاکائو،...
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سرپرســت وزارت صنعــت، معدن 
و تجارت از مصوبه شــورای پول و 
واحدهای  بازگرداندن  جهت  اعتبار 
تولیدی تملک شده با شرایط آسان، 

به صاحبان اولیه آنها خبر داد.

به گزارش هفته نامــه کلماکره به نقل از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، حســین 
مدرس خیابانــی گفت: واحدهای تولیدی 
که به دلیل بدهــی، راکد مانده اند باید به 
ستاد تســهیل و رفع موانع تولید مراجعه 
کنند تا مسائل آنها مورد حل و فصل قرار 

بگیرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افزود: همچنین شــورای پول و اعتبار نیز 
مصــوب کرده تــا بانک ها، آن دســته از 
واحدهــای تولیدی تملک شــده به دلیل 
بدهی را، با شرایط آسان به صاحبان اولیه 

خود برگردانند.

وی با اشــاره به رســیدن پویش »تولید، 
تداوم امید« به ایستگاه سوم با بهره برداری 
از طرح های بزرگ صنعتــی و معدنی در 
روز گذشــته، تصریح کرد: در حال حاضر، 
سراسر نقاط کشــور همانند یک کارخانه 
بزرگ ســازندگی اســت و در جای جای 

آن، فعالیت های توســعه ای در حال انجام 
اســت، این در شرایطی اســت که پویش 
تولید، تداوم امید بــه منظور بهره برداری 
از ۲۰۰ طرح بــزرگ صنعتی و معدنی با 
ســرمایه گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی 
و اشــتغالزایی ۴۱ هزار نفــری به صورت 

مستقیم، موید این موضوع است.

مدرس خیابانی با اشــاره بــه بازدیدهای 
صورت گرفته از واحدهای تولیدی مختلف 
اعالم کرد: تولیــد در واحدهای صنعتی، 
به صورت افزایشــی در حال انجام است و 
بیشتر واحدهای تولیدی، طرح های توسعه 
خــود را نیز افتتاح کرده انــد که این برای 

کشور یک افتخار است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ادامــه داد: ایــن موضوع نشــان می دهد 
علیرغم اینکه کشــور تحت خصمانه ترین 
تحریم های ظالمانه قرار گرفته، اما ذره ای از 
مسیر تولید، توسعه و پیشرفت خارج نشده 

که این افتخار بزرگی است.

وی اضافه کرد: باید نقدینگی و سرمایه های 
سرگردان کشور به سمت امور مولد خارج 

از واسطه گری هدایت شود.

حجت االســام محمدرضا مبلغی گفت: هرگونه 
حرکت قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد در 
جهت امیدوار کردن هرچه بیشــتر و بهتر مردم 

به نظام و انقاب اسامی، تأثیر بسزایی دارد.

به گزارش هفته نامه کلماکره، حجت االسالم محمدرضا 
مبلغی؛ نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس 
یازدهم در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به همکاری 
قوه قضائیه و مجلس اظهار داشــت: قوای مختلف اصواًل 
باید با یکدیگر همکاری داشــته باشــند، در این میان 
همــکاری قوه قضاییه و قوه مقننــه که یکی در عرصه 
قانون گذاری و دیگری در زمینه پیگیری مسائل قضایی 

کشور فعالیت دارد، بسیار مهم، حیاتی و ضروری است.

وی اضافــه کرد: عــالوه بر حمایت، خواســتار برخورد 
جدی تر و قاطعانه تر قوه قضائیه با فســاد هستیم، آنچه 
که موجب ناامیدی مردم می شــود این است که با فساد 
مبارزه نشود، هرگونه حرکت در راستای مبارزه با فساد 
در زمینه امیدوار کردن هرچه بیشتر و بهتر مردم به نظام 
و انقالب اسالمی می باشد و هم چنین در جهت تثبیت 
پایه های محکم این نظام مقدس که بر اســاس اسالم و 
خون شهدا پایه ریزی شــده، مؤثر است، بنابراین بسیار 
امیدوارکننده اســت و باید این مســئله مبارزه با فساد 
اعم از اداری، اقتصادی و … تحقق، اســتمرار و شدت 

بیشتری داشته باشد.

مبلغی تصریح کرد: عدم  تبعیض در برخورد با فســاد، 
خواســت رهبــری و مردم اســت و هــم صداقت این 
حرکت عظیم را به نمایش خواهد گذاشــت و  مطالبه 

همگان این اســت کــه هم این مبارزه با شــدت ادامه 
پیداکرده و هم همه گیر باشد و هم تبعیضی در برخورد 

با فاسد و فساد وجود نداشته باشد.

به گفته وی  مبارزه قاطعانه دســتگاه قضایی با کسانی 
همچون طبری که صاحبان قدرت بوده و دچار فســاد 
شدند، بسیار امیدوارکننده و نوید خوبی برای همگان به 
ارمغان می آورد و به فرموده مقام معظم رهبری، یکی از 
موانع پیشرفت اقتصادی کشور، وجود گلوگاه های فساد 
است که به شدت باید از آن ترسید و با آن مقابله و مبارزه 

کرد.

وی اظهار داشــت: قوه قضائیه باید باقوت و قدرت کار 
خود را ادامه دهد و طبیعی اســت کسی که فاسد بوده 
صدای اعتراضش باال رود، مــا موظف به اجرای عدالت 
هســتیم و عدالت را به هر قیمتی هم که شده بایستی 

پیاده و اجرا کرد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اعتراض یک شــخص معترض نسبت به اجرای عدالت، 
اعتراض به جایی نیست، آنچه را که وظیفه قانونی است، 
باید به همان عمل کرد و در برخورد با فاســد تبعیضی 
بین افراد و موقعیت ها، وجود نداشــته و با همه برخورد 

شود، چراکه این کار برای مردم امیدوارکننده است.

وی عنوان کرد: شهید بهشتی )ره( در راه اجرای عدالت و 
انجام وظایف انقالبی خود به شهادت رسید ، همان راهی 
است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید ویژه دارند و ما 

نیز همین راه را باید با همه توان ادامه دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان 
گفت: پس از دستور رئیس جمهور 
مبنی بر بازگشــایی فعالیت های 
گردشــگری در کشور طی چند 
روز گذشته اجازه فعالیت به این 
مجموعه ها در استان لرستان نیز 

داده شده است.

ســید امین قاسمی امروز در گفت وگو 
بــا خبرنــگاران، اظهار داشــت: پس 
از شــیوع کرونا در کشــور و لرستان 
تمام فعالیت های حوزه گردشــگری و 

فرهنگی تعطیل شد.

وی بــا بیــان اینکه پس از دســتور 
بازگشــایی  بر  مبنی  رئیس جمهــور 
فعالیت های گردشگری و صنایع دستی 
در کشــور طی چند روز گذشته اجازه 
فعالیت به این مجموعه ها داده شــده 
است، افزود: البته این واحدها بایستی 
پروتکل های بهداشــتی را با دقت اجرا 

کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری لرستان بیان کرد: بایستی 
در ایام کرونا عالوه بر حفظ ســالمتی 
مردم به مشکالت معیشتی و اقتصادی 
آنان نیز توجه شــود و نباید هیچ کدام 
را فدای دیگری کرد بلکه بایســتی با 
رعایت اصول بهداشــتی به زندگی در 

کنار  بیماری کرونا عادت کنیم.

قاســمی با اشــاره بــه اینکــه تمام 
فعالیت های گردشگری و تفریحی آغاز 
به کار کرده انــد، تصریح کرد: در حال 
حاضر تنهــا فعالیت مجموعه های آب 

درمانی در استان ممنوع است.

وی خاطرنشــان کرد: کرونا باعث شد 
چهار مــاه از فصل گردشــگری را از 
دست بدهیم اما برای کاهش ضررهای 
حاصل شــده از این بیماری بایستی از 
تمام ظرفیت فصل تابســتان استفاده 

کنیم.

بانک ها مکلف به بازگرداندن امالک 
مصادره شده به صاحبان اولیه شدند

قوه قضائیه مبارزه قاطعانه با گلوگاه های فساد را 
ادامه دهد

بازگشایی تمامی مراکز گردشگری و 
تفریحی لرستان
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خبــر

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی 
لرستان منصوب شد

طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه در ناجا و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 
نیروی انتظامی، حجت االسالم سید اسماعیل حسینی به عنوان رئیس عقیدتی 

سیاسی نیروی انتظامی لرستان منصوب شد.

طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه در ناجا و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 
نیروی انتظامی، حجت االسالم سید اسماعیل حسینی به عنوان رئیس عقیدتی 

سیاسی نیروی انتظامی لرستان منصوب شد.

حجت االســالم حســینی مازندرانی پیش از این مســئولیت عقیدتی سیاسی 
اطالعات نیروی انتظامی اســتان مازندران را برعهده داشــته است و در کارنامه 
خدمتی خود مدیریت عقیدتی سیاسی در استان بوشهر واستان گلستان را نیز 

دارا است.

حجت االسالم سیداسماعیل حسینی مازندرانی در سال ۷۷ به دست مقام معظم 
رهبری ملبس به لباس روحانیت شدند و افتخار شاگردی در محضر حضرت آیت 
اهلل جوادی آملی، علوی گرگانی و آیت اهلل ســبحانی را نیز داشته اند، وی ضمن 
اینکه فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حوزه علمیه قم است، فارغ التحصیل رشته 
مدیریت دولتی نیز هســتند و دارای ســابقه تألیف و تدریس در حوزه علمیه و 

دانشگاه نیز است.

حجت االسالم سیداسماعیل حسینی مازندرانی ۱۲ سال سابقه اقامه نماز جمعه 
در اســتان بوشهر و اســتان مازندران را نیز در کارنامه فرهنگی خود دارند و از 
تاریخ. 5 تیر ماه 1399ریاست عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی لرستان را برعهده 

گرفتند.

.....................................

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان:

۵۶ پروژه »جهش تولید« در لرستان اجرا 
می شوندفضاهای آموزشی استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان از اجرای ۵۶ پروژه »جهش تولید« 
در این استان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش هفته نامه کلماکره ، ســمانه حســن پور در جلسه انعقاد تفاهم نامه 
اجرای پروژه های »جهش تولید« لرستان در سخنانی با اشاره به پیش بینی ۵۶ 
پروژه »جهش تولید« در استان، اظهار داشت: سرمایه گذاری در نظر گرفته شده 

برای این تعداد پروژه هزار و ۶۸ میلیارد است.

وی با اشــاره به اجرای این پروژه ها در حوزه های مختلف صنعت و معدن، آب، 
کشاورزی، گردشــگری، انرژی و…، عنوان کرد: از مجموع پروژه های یاد شده، 
هفت مورد مربوط به آب منطقه ای، ســه مــورد پارک علم و فناوری، پنج مورد 
جهاد کشاورزی، دو مورد راه و شهرسازی، دو مورد شرکت توزیع برق، یک مورد 
حوزه شیالت، ۲۵ مورد صنعت، ۱۰ مورد میراث فرهنگی و یک پروژه نیز بسیج 

سازندگی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه از مجموع پروژه های 
»جهش تولید« لرســتان ۴۱ مورد اقتصادی و ۱۵ پروژه نیز عمرانی هســتند، 
تصریح کرد: ایــن پروژه های »جهش تولید« شــامل پروژه ها نیمه تمامی باید 
تکمیل شــوند و یا پروژه های موجود اســتان که باید افزایش ظرفیت و توسعه 

داشته باشند، هستند.

حسن پور، تاکید کرد: همچنین پروژه های یاد شده باید تا پایان سال ۹۹ تکمیل 
شوند.

نماینده ولی فقیه در لرستان از وضعیت بیکاری، نرخ 
باالی تورم، قیمت باالی مســکن و ... در این استان 
انتقاد کرد و بر ضرورت رفع این معضالت از ســوی 

مدیران تاکید کرد.

به گزارش کلماکره، حجت االســالم سید احمدرضا 
شــاهرخی پنج شنبه در شــورای اداری شهرستان 
دلفان در ســخنانی با تبریک دهــه کرامت، اظهار 
داشــت: استان لرستان خاستگاه علما، اندیشمندان، 
فرهیختگان، برجستگان، عرفا و… است، همچنین 
شهرســتان دلفان پیشــینه ای کهــن در فرهنگ، 
علم، ادب، فقه، کالم و فلســفه دارد، بزرگانی از این 
شهرستان برخواســته اند که نامشان در تاریخ ثبت 

است.

وی با اشــاره به حضور رزمندگان شهرستان دلفان 
در هشت ســال دفاع مقدس و جبهه های نور علیه 
ظلمت، عنوان کرد: این شهرســتان شهدا زیادی را 
تقدیم انقالب کرده اند و دارای جانبازان و رزمندگان 
زیادی است که نشان دهنده پایبندی منطقه دلفان 

در دفاع از نظام اسالمی است.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه رزمایش 
مواسات شهرســتان دلفان، حضور گروهای جهادی 
و جوانان انقالبی، مجموعه ســپاه، نیروهای نظامی و 
عمــوم مردم در این صحنه برگ های زرینی برای این 
شهرســتان اســت، گفت: راه برون رفت از مسائل و 
مشکالتی که در کشور و استان ما وجود دارد این است 
که شعارهای اول پیروزی انقالب اسالمی را زنده کنیم.

حجت االســالم شــاهرخی با تاکید بر ضرورت توجه 
به مدیریت جهادی مبتنی بر ارزش ها، بیان داشــت: 
یــک مدیر جهادی تــوکل به خدا دارد، از گذشــته 
ناراحت نیســت از آینده هم ترسی ندارد، الگوی یک 
مدیر جهادی امام راحل اســت، ما مدیریت جهادی را 
در مقطعی از زمان و جنگ هشــت ساله هم مشاهده 
کردیم، جوانان بودنــد که به میدان آمدند و از میهن 

اسالمی دفاع کردند.

وی، گفت: بر اســاس بیانات مقام معظم رهبری، هر 
جایی که مدیران ما جهادی عمل کردند، توکل به خدا 
داشــتند، کار انبوه با همت مضاعف و مبتنی بر علم و 

درایت انجام دادند موفق بوده اند.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر ضرورت رفع 
مشکالت اساسی و کالن اســتان از سوی مسئوالن، 
افزود: در مقطعی هســتیم که نیاز است همه جهادی 

عمل کنیــم، نمایندگان مردم در مجلس، دســتگاه 
قضائــی، مدیران، ائمه جمعــه و جماعات باید صدای 
واحدی برای رفع مشــکالت اساسی اســتان داشته 

باشند.

حجت االسالم شاهرخی با بیان اینکه بیکاری معضل 
اول لرستان محسوب می شود، گفت: نرخ باالی تورم، 
عدم رونق مطلوب کسب و کار در استان باید رفع شود 
و با برنامه ریزی مبتنی بــر علم و درآیت، کار انبوه و 

مضاعف باید این مشکالت حل شوند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه باید مدیران 
اعالم کنند که تا پایان سال چه میزان شغل در استان 
ایجاد می شود، گفت: باید مشخص شود که با استفاده 
از مجموعه امکانات بخش خصوصی، سرمایه بانک ها 

و… در پایان سال به کجا می رسیم.

نماینده ولی فقیه در لرســتان با اشــاره به ظرفیت ها 
و توانمندی های لرســتان در حوزه های مختلف، ادامه 
داد: وضعیت لرستان در زمینه بیکاری، تورم و اقتصاد 
نامطلوب اســت و غیــر قابل قبول اســت، در چنین 

وضعیتی نباید مسکن و زمین گران باشد.

حجت االسالم شاهرخی با تاکید بر پیدا کردن راه حل 
برون رفت از این مشکالت، تصریح کرد: در سفری که 
به تهران داشتم با مسئوالن در سطح ملی گفت و گو 
کردم و بر ضرورت رفع مشکالت لرستان تاکید کردم، 
محرومیت در لرستان با وجود خدماتی که نظام ارائه 

داده زیاد است.

نماینده ولی فقیه در لرستان:

وضعیت اقتصادی لرستان نامطلوب است
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نماینــده مردم خرم آبــاد و چگنی در مجلس 
شورای اسامی بر استفاده از ظرفیت نمایندگان 

برای توسعه استان تاکید کرد.

مرتضــی محمودوند پنجم تیرماه در جلســه شــورا 
هماهنگی مدیران تابعه امور اقتصادی اســتان، بیان 
کرد: متاسفانه در استان ما از پتانسیل مجلس استفاده 

نشده است.

وی با بیــان اینکه نظارت عالــی در مملکت ما واقعا 
تاثیرگذار است، تاکید کرد: شما مدیران هر جا صالح 
دیدید که این پتانسیل برای مردم نجیب لرستان باید 
بکار گرفته شــود مدیون هســتید که به اطالع بنده 

نرسانید!

محمودوند اضافه کرد: احقاق حق مردم نجیب و مدافع 
این آب و خاک که بیشترین اجحاف در حق آنها شده 

باید به جد پیگیری شود.
نماینــده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شــورای 
اســالمی اظهار کرد: باید مشــکالت اداری پیش پای 

ســرمایه گذاران تسهیل شــده و حمایت تمام قد از 
سرمایه گذار برای پپشبرد اهداف اقتصادی استان انجام 

شود.

وی گفت: پیگیری هایی برای جذب سرمایه گذاری در 
استان انجام داده ام و امیدوارم با کمک مدیران محقق 

شود.

محمودوند بیان کرد: مــا امروز می توانیم قدمی برای 
رفع مظلومیت مردم این اســتان برداریم چرا که هر 

چه خیر دنیا و آخرت است در همین پیگیری هاست.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان 
گفت: تا به امروز 62 هزار تن گندم برای سیلو 
و 7 هزار تن برای بذر از کشاورزان خریداری 

شده است.

خرید 70 هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی
جــواد صالحیان امــروز در گفت وگو بــا خبرنگار 
فارس در خرم آباد، اظهار داشت: برداشت گندم در 
شهرستان های پلدختر، کوهدشت، خرم آباد و دورود 

در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تا به امروز کشــاورزان از 58 هزار 
هکتار از مزارع گندم دیم اســتان محصول خود را 
برداشت کرده اند، افزود: این میزان برای مزارع آبی 

حدود 9 هزار هکتار است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان 
کرد: تا به امروز از کشــاورزان لرستان 62 هزار تن 

گندم خریداری شده اما بر اساس پیش بینی میزان 
تولید حدود 90 هزار تن بوده است.

صالحیان با اشــاره به اینکه عــالوه بر گندمی که 
تحویل ســیلو داده شده تا به این 
لحظه هفت هزار تن گندم برای 
بذر نیز خریداری شــده اســت، 
تصریح کرد: سال گذشته با توجه 
به مشکالت ســیل و تخریب تا 
ســوم تیرماه تنهــا 37 هزار تن 

گندم خریداری شده بود.

میانگین  کرد:  خاطرنشــان  وی 
عملکــرد گندم در ســال جاری 
در مزارع آبــی به ازای هر هکتار 
چهار تن بــوده اما در مزارع دیم 
این میزان 900 کیلوگرم اســت 
که بر اساس پیش بینی ها انتظار 
داشــتیم که میزان برداشــت از مزارع دیم 1.2 تن 

در هکتار باشد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: 
امســال نسبت به سال گذشــته وضعیت برداشت 
مقدار کمی بهتر شــده بر همین اساس پیش بینی 
می شود که امســال 320 هزار تن گندم در استان 

خریداری شود.

الزم به ذکر است که سال گذشته میزان خرید گندم 
در لرستان 300 هزار تن بود همچنین میزان گندم 
خریداری شده معمواًل 80 درصد گندم تولیدشده در 

استان است.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس:

خرید 7۰ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانیدر لرستان از پتانسیل مجلس استفاده نشده است

محمد رزم در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه 
شهرستان خرم آباد ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و 
گرامی داشت یاد شهدای هفتم تیرماه به ویژه آیت اهلل 
شــهید بهشــتی، اظهار کرد: دو تن از شهدای هفتم 

تیرماه 1360، متعلق به لرستان بودند.

وی خاطرنشان کرد: آیت اهلل شهید بهشتی معمار کبیر 
قوه قضائیه و معمار اصلی قانون اساسی برخواسته از 
متون و مبانی اســالم و قرآن در جمهوری اســالمی 

بودند.

رئیس کل دادگستری لرستان، آیت اهلل بهشتی 
را شــهید راه عدالت و احیــا و اجرای حدود 
الهی عنوان و تصریح کرد: از روزهای نخست 
فعالیت، هجمه های زیادی علیه این شــهید 
بــزرگ به دلیل اعتقادات و ابعاد شــخصیتی 
فکری، دینی، سیاســی، انقالبــی و مبارزاتی 
وی به راه افتاد، به گونه ای که بارها از ســوی 
گروهک منافقین مورد توطئه قرار گرفته بود.

رزم در تشــریح برخی فعالیت های مجموعه 
دادگســتری لرستان، بیان داشــت: در حال 
حاضــر در این مجموعه، 27 کمیته راهبردی 
تشکیل شده، ضمن اینکه مسؤوالن هر کمیته 
مشخص و مصوبات و مقررات آن ها نیز تعیین 

شده است.
وی، کرامت انســانی و حفظ حقوق شــهروندی را از 
اولویت های اصلی دادگســتری لرســتان برشمرد و 
افزود: مردم مداری و تکریم ارباب رجوع در راســتای 
حفظ شخصیت انســانی از مهمترین اصول کاری در 

دادگستری استان است.

رئیس کل دادگســتری لرستان، رســالت اصلی این 
مجموعــه را انجام عدالت و قضــاوت عادالنه خواند و 
گفت: قضاوت عادالنه بایستی در جامعه منجر به ایجاد 
امنیت در جامعه شــود و به دنبال تأمین امنیت مردم 

استان باشد.

رزم، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و اجتماعی را یک 
اصل در مجموعه قضائی اســتان عنوان و خاطرنشان 
کرد: محاکمه عوامل اختالس،کالهبرداری و اختالل 
در نظام اقتصادی استان به صورت علنی برگزار خواهد 
شــد، همچنین نحوه رســیدگی و اعالم مشخصات 

متهمین نیز در انظار عمومی اعالم می شود.

وی بــر حمایت از جهش تولید و ســرمایه گذاری در 
استان تأکید و اظهار کرد: ما موظف به بررسی تمامی 
پرونده های معوقه اســتان هستیم، از 17 هزار پرونده 
معوقــه موجود، طی 6 ماهه اخیر 14 هزار مورد آن ها 

مختومه شده و 3 هزار پرونده نیز در جریان است.

رئیس کل دادگستری لرستان بیان داشت: همچنین 
با عوامل جرائم خشــن و شرارت آمیز در استان نیز با 

شدت برخورد خواهیم کرد.

رزم با با اشاره به ورود 281 هزار و 560 فقره پرونده به 
دادگستری استان طی سال گذشته، افزود: در مجموع 
همچنین ســال گذشــته، 294 هزار و 532 پرونده 

مختومه شده است.

وی بیان داشت: در ســه ماهه امسال، 56 هزار و 96 
فقره پرونده به مراجع قضائی اســتان وارد شده و 57 
هزار و 729 فقره نیز پس از بررســی، مختومه شــده 

است.

مخالن نظام اقتصادی در لرستان محاکمه علنی می شوند



افتتاح کتابخانه درجه یک الیگودرز در 
هفته دولت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان گفت: کتابخانه درجه یک الیگودرز 
هفته دولت افتتاح می شود.

احمد حسین فتایی درحاشیه دیدار با فرماندار الیگودرز به خبرنگاران اعالم کرد: 
الیگودرز یکی از شهرســتانهای توانمند اســتان در زمینه فعالیت های فرهنگی 
و هنری اســت و طی سالهای گذشته توانســته به خوبی از پس اجرا و برگزاری 

جشنواره ها و برنامه های مختلف بر آید.

 وی تصریح کرد: در طی یکســال گذشته و بر اســاس برنامه ریزی های صورت 
گرفتــه، تحول خوبی در زمینه فعالیت هــای عمرانی اداره کل صورت پذیرفت و 
تکلیف بســیاری از پروژه های فرهنگی و هنری این اداره کل مشخص شده و بر 
همین اساس پروژه ساختمان کتابخانه درجه یک الیگودرز در زمینی به مساحت 

یکهزارو۷۰۰ مترمربع در ۲ طبقه، هفته دولت سال جاری افتتاح می شود. 
فرماندار شهرستان الیگودرز نیز در این دیدار گفت: الیگورز از ظرفیت های خاصی 
در زمینه فرهنگی و هنری برخوردار اســت و نگاه به این نقطه از استان باید ویژه 

باشد.

حمید کشــکولی تصریح کرد: نهاد کتابخانه های عمومی باید در اســرع وقت در 
خصوص تخلیه و تحویل ســاختمان فرهنگســرای ارشاد شهرستان که سالها در 
اختیار این اداره کل بوده و هم اکنون بال استفاده است به مالک اصلی یعنی اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام نماید.
وی گفت: انتظار داریم اداره کل ارشاد اسالمی نیز در خصوص بازسازی و تجهیز 

این ساختمان تسریع نماید.

.....................................

فعالیت 74 نیروگاه خورشیدی 
خانگی در لرستان

قاســم ترابی در گفت وگو با خبرنگار فارس در خرم آباد اظهار داشــت: به منظور 
صیانت از منابع انرژی فسیلی، محافظت از محیط زیست و پدافند غیرعامل سازمان 
انرژی هــای نو ایران خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاه های تجدید پذیر و پاک 

غیردولتی از تاریخ 1395/2/19 آغاز کرده است.

وی بــا بیان اینکه نیــاز روزافزون به انرژی الکتریکــی و همچنین فناپذیر بودن 
سوخت های فسیلی باعث شده که بشــر به انرژی های نو رو بیاورد، افزود: میزان 
تابش خورشیدی در ایران بین 1800 تا 2200 کیلووات ساعت بر متر مربع در سال 

تخمین زده شده که باالتر از میزان متوسط جهانی است.

 مدیر دفتر بازار شــرکت توزیع برق لرســتان بیان کرد: در ایران به طور متوسط 
سالیانه بیش از 280 روز آفتابی گزارش شده که بسیار قابل توجه است.

ترابی با اشاره به اینکه 74 نیروگاه خانگی در لرستان در حال تولید برق با استفاده 
از سلول خورشیدی هســتند، تصریح کرد: این واحدها یک هزار و 277 مگاوات 

برق تولید می کنند.

وی خاطرنشان کرد: برق تولیدی توسط این واحدها توسط شرکت برق خریداری 
می شود که هزینه خرید آن 10 میلیارد و 966 میلیون ریال است.

 ترابی با اشــاره به شــرایط ثبت نام برای تولید برق خورشیدی، گفت: متقاضیان 
احداث نیروگاه های خورشیدی  کار برگ های مربوطه را )که از درگاه الکترونیکی 
ســاتبا قابل دریافت است( به همراه نامه درخواست کتبی که در آن نوع، ظرفیت 
محل احداث نیروگاه مشــخص شــده اســت با پیوست مســتندات را به دفتر 
مشــارکت های بخش غیردولتی سانا ارسال نمایند تا پروانه احداث برای ظرفیت 

مشخص درساختگاه معین صادر گردد.

وی در بخش پایانی صحبت های خود اظهار داشت: متقاضیان می توانند نسبت به 
www.satba. ثبت نام الکترونیکی از طریق درگاه الکترونیکی ســاتبا به آدرس

gov.ir اقدام نمایند.

حمل ونقل، لوازم خانگی و پوشاک بیشترین 
نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد را در بین 
کاالها و خدمات مصرفی کشــور داشته اند. 
همچنین تورم نقطه به نقطه بخش حمل ونقل 

۴۸/۶ درصد بوده است.

به گــزارش هفته نامه کلماکره، صبح نو نوشــت: 
هزینه های زندگی برای خانواده ها و سرپرستان شان 
ماجراهای زیادی دارد. بررسی نمودارهای نرخ تورم 
خردادماه نشان می دهد که حمل ونقل، لوازم خانگی 
و پوشــاک بیشــترین نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به 
خرداد را در بین کاالها و خدمات مصرفی کشــور 
داشــته اند. همچنین تورم نقطــه به نقطه بخش 
حمل ونقل ۴۸/۶ درصد بوده است. در این گزارش 

جزئیات آن را بررسی می کنیم.

مرکز آمار در پایان هر ماه نرخ تورم آن ماه را اعالم 
می کند. بر این اساس، نرخ تورم بخش حمل ونقل 
در خردادماه در مقیاس ســاالنه ۴۵/۱ درصد رشد 
داشته است؛ این در حالی است که ضریب اهمیت 
حمل ونقل در بین خانوارهای کشــور ۹/۴۱ بوده 

است.
مسکن که باالترین ضریب اهمیت را در بین خانوارهای 
کشــور دارد و ضریب اهمیت آن برابر ۳۵/۵ اســت، 
نسبت به اردیبهشــت ۱/۴ درصد و نسبت به خرداد 
سال گذشته ۲۱/۷ درصد رشد داشته است. نرخ تورم 

ساالنه مسکن در این دوره برابر ۲۲/۶ درصد است.
براســاس اعالم این مرکز، نرخ تورم خوراکی ها ۲۶/۵ 
درصد اســت. ضریــب اهمیت خوراکی هــا در میان 
خانوارهای کشــور عدد ۲۵/۵۵ را نشان می دهد. نرخ 
تورم اقالم نوشــیدنی همچون چای، قهــوه، کاکائو، 

نوشابه و موارد دیگر نیز ۴۹ درصد بوده است.
افزایش قیمت لوازم خانگی یکی از سوژه های داغ اقالم 
مصرفی خانوارهای کشور در شبکه های خبری است و 
اعداد مختلفی برای افزایش بهای آن عنوان می شود. 
مرکز آمار در گــزارش خود نرخ تورم ســاالنه لوازم 
خانگی را ۳۷ درصد اعالم کرد. بهای لوازم خانگی در 
خرداد امسال نسبت به ســال گذشته ۲۶/۶ درصد و 

نسبت به اردیبهشت ۳/۴ درصد افزایش یافته است.
تغییر شاخص قیمت کاال بر اساس ماه مشابه در سال 
قبل، شاخصی است که می تواند اطالعات مناسبی از 
تغییر حجم ســفره خانوار بدهــد. در ماه خرداد، این 
نرخ تورم به ۲۲/۵ درصد رسید، یعنی به طور متوسط 
خانوارها ۲۲/۵ درصد برای مخارج زندگی خود بیشتر 
از خرداد ۹۸ هزینه کرده اند؛ اما این هزینه برای خانوار 

شهری و روستایی تفاوت هایی داشته است که توجه به 
آن می تواند به منظور سیاست گذاری های مربوطه مورد 
توجه قرار گیرد. نرخ تــورم نقطه ای برای خانوارهای 
شــهری ۲۲/۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱/۴ 
واحد درصد افزایش داشــته است. همچنین این نرخ 
برای خانوارهای روستایی ۲۱/۱ درصد بوده که نسبت 

به ماه قبل ۱/۸ واحد درصد افزایش داشته است.

وضعیت تورم مسکن

بررســی ها در زمینه هزینه خانوار در بخش مســکن 
نشان می دهد که به صورت میانگین، مردم کل کشور 
برای مسکن نســبت به خرداد پارسال ۲۱/۷ درصد 
بیشــتر هزینه کرده اند. تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد 
برای این موضوع ۲۲/۶ درصد بوده اســت. همچنین 
تورم مسکن نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت سال 

۹۹، به میزان ۱/۴ درصد رشد داشته است.
بررســی تغییر قیمت در بخش شهری نشان می دهد 
تغییر قیمت مســکن در خرداد ۹۹ نسبت به خرداد 
۹۸، ۲۲/۲ درصــد و تغییر قیمت مســکن در بخش 

روستایی، ۱۵/۶ درصد بوده است.

وضعیــت تورم گوشــت قرمز و ســفید و 
فراورده های آنها

بررســی ها در زمینه هزینه خانوار در بخش گوشت 
قرمز و سفید و فراورده های آنها نشان می دهد که به 
صورت میانگین مردم کل کشــور برای گوشت قرمز 
و ســفید و فراورده های آنها نسبت به خرداد پارسال 
۱/۶ درصد بیشتر هزینه کرده اند. تورم ۱۲ ماه منتهی 
به خرداد برای این خوراکی ۲۴/۷ درصد بوده اســت. 
همچنین تورم گوشت قرمز و سفید و فراورده های آنها 
نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت سال ۹۹، به میزان 

۳/۷ درصد رشد داشته است.
بررسی تغییر قیمت گوشت قرمز و سفید و فراورده های 
آنها در بخش شهری نشان می دهد تغییر قیمت این 
خوراکی در خرداد ۹۹ نســبت به خــرداد ۹۸، ۱/۸ 
درصد و تغییر قیمت این خوراکی در بخش روستایی، 
۰/۷ درصد بوده اســت. نکته قابل توجه آنجاست که 
نرخ تورم نقطه به نقطه گوشــت قرمز و ماکیان برای 

خانوار روستایی منفی ۰/۶ بوده است.

وضعیت تورم حمل ونقل

بررسی ها در زمینه هزینه خانوار در بخش حمل ونقل 
نشان می دهد که به صورت میانگین مردم کل کشور 
حمل ونقل نسبت به خرداد پارسال ۴۸/۶ درصد بیشتر 
هزینه کرده اند. تــورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد برای 
این موضوع ۴۵/۱ درصد بوده اســت. همچنین تورم 

حمل ونقل نســبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت 
سال ۹۹، به میزان ۰/۵ درصد رشد داشته است.

بررسی تغییر قیمت حمل ونقل در بخش شهری 
نشان می دهد تغییر قیمت حمل ونقل در خرداد 
۹۹ نســبت به خرداد ۹۸، ۴۸/۱ درصد و تغییر 
قیمت حمل ونقــل در بخش روســتایی، ۵۱/۹ 

درصد
بوده است.

سال سخت ۹۹

بــرای پیش بینی دقیق نرخ تورم در ماه های آتی 
ابتدا باید ســناریوهای مختلف را معرفی کرده و 
بر اســاس آن نرخ تورم را پیش بینی کرد. در این 
گزارش پیش بینی نرخ تورم با اســتفاده از چهار 

سناریو انجام می شود.
سناریوی اول: استفاده از الگوی مشابه ماه پایانی 
سال ۱۳۹۷ و سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ است. 
با توجه به اینکه در ســال ۱۳۹۷ با تورم باالیی 
مواجه بودیم، این سناریو می تواند به عنوان حالتی 

بدبینانه در نظرگرفته شود.
سناریوی دوم: استفاده از الگوی مشابه ماه پایانی 
سال ۱۳۹۶ و سه ماه ابتدایی ۱۳۹۷ است و چون در 
این بازه با ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم، این 

سناریو حالتی خوش بینانه دارد.

سناریوی سوم: میانگین این دو حالت است
ســناریوی چهــارم: می تــوان از رابطــه نــرخ تورم 
تولیدکننده و مصرف کننده اســتفاده کرد. با توجه به 
اینکه شــاخص قیمت تولیدکننده بر اســاس قیمت 
تمام شده کاالهای تولیدشده محاسبه می شود، انتظار 
می رود تغییرات قیمت این بخش با یک وقفه زمانی به 
تورم مصرف کننده منتقل شود. بر این اساس سناریوی 
چهــارم تغییرات نرخ تــورم ماهانــه مصرف کننده، 
تغییرات نرخ تورم ماهانه ســه مــاه قبل تولیدکننده 
اســت. با توجه به اینکه نرخ تورم تولیدکننده فقط تا 
آذر تهیه شده، بنابراین پیش بینی بر اساس این سناریو 

فقط برای اسفند ۱۳۹۸ انجام شده است.
بر اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر 
اســت، روند نزولی نرخ تورم ساالنه ادامه داشته و در 
خرداد ۱۳۹۹ به ۲۷/۹ درصد می رسد؛ اما روند نزولی 
نرخ تورم نقطه ای در اردیبهشت ۱۳۹۹ در عدد ۲۰/۹ 
درصد متوقف شده و در خرداد همین سال با افزایش 

۰/۸ درصدی به ۲۱/۷ درصد می رسد.

رتبه رشد اقتصادی ایران در دولت یازدهم و 
دوازدهم نســبت به دولت نهم و دهم ۳۶ پله 

سقوط کرده است.

 متوسط رشد اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم 
در هفت ســال اخیــر ۰.۶ )شــش دهم( درصد بوده 
است بر این اساس ایران یکی از پایین ترین رشدهای 

اقتصادی جهان در این مدت را داشته است.

بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، از سال ۱۳۹۲ 
که دولت یازدهم در ایران بر سر کار آمد تا سال ۱۳۹۸ 

رشد اقتصادی ایران به شرح جدول زیر بوده است.

آمار صندوق بین المللی پول بر مبنای آمار ارائه شــده 
از ســوی بانک مرکزی ایران است. این آمار به خوبی 
بیانگر عملکرد ناموفق دولت های یازدهم و دوازدهم در 

شاخص رشد اقتصادی کشور است.

بر اســاس این آمار، رقم شش دهم درصدی متوسط 
رشــد اقتصادی کشور در دوره هفت ساله دولت آقای 
روحانی سبب شــده ایران از بین ۱۹۳ کشور جهان، 
رتبه ۱۷۱ را به دست آورد. یعنی ایران جزو کشورهای 
با رشد بسیار پایین در سطح دنیا در هفت سال اخیر 

بوده است.

این در حالی است که آقای روحانی بارها اعالم کرده 
که دولت وی در رشد اقتصادی موفق بوده است. آقای 
روحانی همچنین چندین بار اعالم کرده که ایران در 
سال ۱۳۹۵ )۲۰۱۶ میالدی( باالترین رشد اقتصادی 

جهان را داشته است.

اما آمار صندوق بین المللی پول بیانگر آن است که در 
ســال ۲۰۱۶ باالترین رشد اقتصادی جهان متعلق به 

عراق بوده که رشد ۱۵.۲ درصدی را به دست آورد.

بانک جهانــی هم در ســال ۲۰۱۶ باالترین رشــد 
اقتصادی جهان را متعلق به جزایر ماریانای شــمالی 

با ۲۸ درصد و عراق با ۱۵.۲ درصد اعالم کرده است.

البته حتی اگــر ایران در ســال ۲۰۱۶ هم باالترین 
رشــد اقتصادی جهان را کســب کرده بود، این رشد 
نمی توانســت معیار مناســبی برای ارزیابی عملکرد 
دولت هــای یازدهم و دوازدهم باشــد چراکه رشــد 
اقتصادی را باید به صورت دوره های چندساله ارزیابی 

کرد.

آقای روحانی فقط به رشــد اقتصادی ســال ۱۳۹۵ 
استناد می کند که در آن سال به مدد افزایش صادرات 
نفت خام پس از برجام، رشد اقتصادی کشور به بیش 
از ۱۲ درصد رسید که یک رشد موقت و مقطعی بود، 
اما به ثبت چهار رشــد منفی اقتصادی در هفت سال 
اخیر در دولت های یازدهم و دوازدهم اشاره نمی کند.

به گفتــه کارشناســان، نمی توان رشــدهای منفی 
اقتصادی در هفت ســال اخیر را نادیده گرفت و صرفًا 
یک رشــد مثبت ۱۲ درصدی در یک سال را مالک 

عمل دولت قرار داد.

این در حالی است که در دوره هشت ساله دولت های 
نهــم و دهم وضعیت رشــد اقتصادی ایران بســیار 

مناسب تر از دولت روحانی بود.

بر اســاس آمار صندوق بین المللی پول، متوسط رشد 
اقتصادی کشــور در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ 
بالــغ بر ۲.۲۷ درصد بود و ایران از این لحاظ در میان 

۱۹۳ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۳۵ را داشت.

بر این اســاس، رتبه رشــد اقتصادی ایران در دولت 
روحانی نســبت به دولت احمدی نژاد ۳۶ پله سقوط 

کرده است.
/ مشرق

 فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری جاعل و کشف یک 
فقره کاله برداری ۱۰ میلیارد ریالی در شهرستان خرم آباد 

خبر داد.

سردار حاجی محمد مهدیان نسب در تشریح این خبر گفت: در 
پی شــکایت فردی مبنی بر اینکه یک قطعه زمین کشاورزی به 
مســاحت یک هزار متر را در یکی از روستاهای اطراف خرم آباد 
خریداری کرده که پس از مدتی فرد دیگری ادعای مالکیت آن را 
می کند با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی به پرونده در دستور 

کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی لرستان 
تحقیقات  در  داد:  ادامه 
انجــام  و بررســی های 
شده توســط مأموران و 
کارشناســان اداره مبارزه با جعل و کاله برداری آگاهی محرز شد، 
فروشنده فردی کاله بردار بوده و با تبانی یک بنگاه مشاور امالک 
با تنظیم قولنامه جعلی ملک مذکور را به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال 

به شاکی فروخته است.

وی بیان کرد: پس از شناســایی متهم با هماهنگی مقام قضائی 
وی در مخفیگاهش دستگیر و به جرم خود معترف که برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع ذی صالح معرفی شد.

مهدیان نســب در پایان به شــهروندان توصیه کرد: قبل از انجام 
هرگونــه معامالت ملکی ضمن دریافت اســتعالم مبنی بر تائید 

اصالت ملک و یا مورد معامله، برای انعقاد قرارداد حتماً از طریق 
مراجع قانونی و بنگاه های ملکی معتبر اقدام کنند.

/ ایسنا

خبــر
سبد سنگین هزینه برای خانواده ها

سقوط 3۶ پله ای رتبه ایران در رشد اقتصادی

دستگیری جاعل ۱۰ میلیاردی در لرستان
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قیمت: 1000 تومان

واکنش اردشیر زاهدی به ساخت جنگنده توسط ایران

اکانت منتســب به اردشیر زاهدی در توییتر نوشت: چه آن ترامپ چهل پدر خوشش 
بیاید و چه نه امروز ایران جت جنگنده ساخت صادقانه میگویم امروز با تمام وجود به 
جوانان ایرانی افتخار کردم، به این جوانان که دراوج تحریم هواپیما میســازند میدانم 
زیاد زنده نخواهم بود و میدانم در غربت دفن خواهم شــد اما بدانید ایران امروز باعث 

غرور من است.

صدای مهیب در شرق تهران و نارنجی شدن آسمان

بامداد جمعه هم زمان با شنیده شدن صدای مهیب در شرق تهران، نور بزرگ 
نارنجی در آسمان دیده شد.

به گزارشــک کلماکره به نقل از مشــرق، بامداد جمعه صدای مهیب در شرق 
تهران شنیده شد.

بر اســاس این گزارش، به طور هم زمان نیز نور بزرگ نارنجی در آسمان دیده 
شد.

هنوز علت این صدا و نور مشــخص نیســت، اما این صدا در پردیس، بومهن و 
مناطق اطراف به وضوح شنیده شد.

قاَل اَمیرُاملُْوِمنیَن َعلِیُّ بُْن اَبیطالب)علیه السالم(: 

اَْحِبْب َحبیبََک َهْونًا ما َعسی اَْن یَْعِصیََک یَْوًما ما. َو اَبِْغْض بَغیَضَک َهْونًا ما 
َعسی اَْن یَُکوَن َحبیبََک یَْوًما ما.

با دوستت آرام بیا، بسا که روزی دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که 

روزی دوستت شود.

خبر

هفتـه نـامه فرهنگی 
اجتماعی کلمـاکـره

حجت االسام و المسلمین مبلغی 
گفت: حوزه های علمیه ابعاد تجلی 
در ادبیــات دینی و روایی را برای 

مردم روشن کنند.

به گزارش خبرگزاری رسا، عضو مجلس 
خبرگان رهبری با اشــاره به اینکه باید 
تئوری گردشــگری از نگاه دین کشف 
و ارائــه کنیــم، گفــت: از نــگاه دین، 
گردشگری دارای نقشی مؤثر در ایجاد 
معنویت در انسان  به صورت مراتبی و 

اقتضائی است.

حجت االسالم و المسلمین احمد مبلغی 
در مراســمی تحــت عنــوان " واکاوی 
توریســم دینی در تراث فقهی شیعه" 
خاطرنشــان کرد: نقش گردشگری در 
انســان، ایجاد استعداد در او جهت نیل 
به یکی از سه  وضعیت "تجلی"، "عبرت"، 

و "دعا" است.

وی افزود: حوزه علمیه باید معنای تجلی 
را که در ادبیات دینی قرآنی و روایی به 
صورت صریــح و مکرر محل توجه قرار 

گرفته اســت را تبیین و ابعاد آن را برای مردم روشن 
کنند تا هم رابطه یقین بخش قلبی برای مردم از این 
رهگذر حاصل شود و هم، با آشکار شدن ابعاد آن،  این 

مقوله احیانا مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

رئیس مرکز تحقیقات اســالمی مجلس با بیان اینکه 
نقش گردشــگری  اقتضائی اســت، گفت: از آنجا که 
انسان با تغییر شــرایط جغرافیایی و مکانی "فرصت 
استعداد دریافت" او افزایش پیدا می کند، گردشگری 
زمینه های توجه انسان به خداوند را  ایجاد و یا تقویت 
می نماید، به همین دلیل از نظر منطق دینی "ذكر اهلل" 

در پهنای "ارض اهلل" قابل تحقق است.

حجت االســالم و المسلمین مبلغی افزود: این نقش، 
علت تامه نیست، بلکه اقتضائی است یعنی در صورت 
فقــدان موانع می تواند تاثیر بگذارد، بر این اســاس، 
نقش معنویت ساز گردشگری به دلیل رخداد گناهان، 

تضعیف و یا حتی منتفی می شود.

وی همچنین با بیان اینکه نقش گردشگری مراتبی 

است، بیان داشــت: بعضی از گردشگری ها اقتضای 
بیشــتری را نســبت به معنویت دارند و برخی نیز از 

حداقل های این نقش برخور دار می باشند.

حجت االسالم و المسلمین مبلغی تاکید کرد: آگاهانه 
سازی توجه به نقش گردشگری در معنویت،  توان و 

قدرت نقش آن را افزایش می دهد.

نقش گردشگری در تجلی

 رئیس مرکز تحقیقات اســالمی مجلس با اشــاره به 
نقش گردشــگری در تجلی گفــت: از آنجا که تجلی 
خداوند در فراخنای زمین )ارض اهلل الواســعة( قابل 
تحقق است، گردشــگری می تواند، خاستگاه تجلی 
خداوند برای بندگان باشــد، به همین جهت یکی از 
انواع تجلی، "تجلی خداوند در خلق برای خلق" است.

وی عبارت حضرت امام علی بن ابیطالب )ع(  "الحمد 
هلل المتجلي لخلقه بخلقه؛ حمد خدایی را اســت که 
برای خلقش با خلقش تجلی پیدا می کند"، را مصداق 

این نوع تجلی دانست.

تجلی، انکشاف از راه دل است

وی با تاکید بر اینکه تجلــی غیر از فعالیت ذهنی - 
مفهومی نسبت به خداوند است، گفت: فعالیت ذهنی 
- مفهومی نســبت به خداوند )به رغم ضرورت(  در 
معرض اشکاالتی است؛ اشکاالتی که در تقدیر و اندازه 
گیری نسبت به خداوند نهفته است؛ در حالی که در 
تجلی چنین آسیبی وجود ندارد چون  واقعیت آن از  
سنخ رؤیت دل، و توجه قلبی به خداوند است؛ بدون 

آنکه از رهگذر مفاهیم ماهیت ساز صورت بگیرد.

وی گفت: البته هر دو مسیر باید توامان با هم و کنار 
هم  انجام بگیرند.

حجت االسالم و المســلمین مبلغی تصریح کرد: به 
همین جهت امام علی )ع( فرمود: خداوند سبحان در 
قرآن برای آنان تجلی یافت بدون آن که او را ببینند.

)فتجلى لهم ســبحانه في كتابه مــن غیر أن یكونوا 

رأوه..(، از این عبارت استفاده می 
شود که تجلی مسیری غیر مادی 

است.

پویای  خاستگاه  تجلی، 
معنویت

وی با اشاره به این که تجلی برای 
معنویت، عاملی تمام نشدنی، پویا 
و فعال اســت، گفت: پیامبر خدا 
)ص( در تفسیر آیه "ولدینا مزید"، 
فرمود: یتجلى لهم الرب عز وجل.؛ 
از این ســخن پیامبر به دســت 
می آیــد آنچه کــه در آن زیادتی 
معنوی وجود دارد، تجلی است. به 
بیان دیگــر، جمله "لدینا مزید" از 
حیث معنایی، عبارتی بسیار عظیم 
و بزرگ اســت و  پیامبر خاستگاه 
و محل "زیــادت معنوی بازتولید 
شــونده"  را  تجلی معرفی کرده 

است.

عضو مجلس خبــرگان رهبری با 
بیان اینکه عبرت آموزی  یکی از 
نتایج مترتب بر گردشــگری است، گفت: البته عبرت 
الیه های مختلفی دارد و باید کوشید الیه های عمیق 

تر عبرت در گردشگری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: از کلمات و سیره امام علی )ع( استفاده 
می شود که آن حضرت می کوشید تا از آثار گذشتگان 
عبــرت های دقیق تر، فکری تر و عمیق تری به عمل 

بیاید.

نقش گردشگری در دعا

حجت االسالم و المســلمین مبلغی همچنین گفت  
گردشــگری نقش مهمی در برانگیختن درون و قلب 
انسان به سمت دعا در پیشگاه خداوند ایفا می نماید 
و این نقش،  در اماکن ویژه دینی و مشــاهد مشرفه  
تحقق به صورت انبوه دارد  و در آن ها زمینه های دعا 
و توسل به صورت انبوه  فراهم می آید ولی این نقش 

در اماکن دیگر نیز قابل تحقق می باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری:

نقش معنوی گردشگری، فراهم آوری تجلی، عبرت و دعا است
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