یادبود

نگهبان خاطرات تهران قديم به خاك سپرده شد

داريوش تهامي عكاس و مالك عكاسخانه «فتو تهامي» بود كه
پنج جلد كتاب شامل عكسهاي تهران قديم را منتشر كرد .او در
قطعه نامآوران بهشتزهرا(س) به خاك سپرده شد.
ن هاش��مي ،رييس ش��وراي ش��هر تهران و احمد
محس�� 
مسجدجامعي عضو اين شورا در پيامهايي جداگانه ،درگذشت
اين عكاس را به خانواده او تسليت گفتند و اين پيامها در مراسم
خاكسپاري تهامي خوانده شدند.
داريوش تهامي بامداد  ۱۹شهريورماه بهعلت عارضه مغزي
در تهران از دنيا رفت .پسر تهامي پس از درگذشت پدرش ،از
تعطيل شدن عكسخانه تهامي خبر داد.
به گزارش ايسنا ،داريوش تهامي وارث «عكسخانه تهامي»
ب��ود .پدر او  -جواد تهامي  -عكاس بود و از تهران عكسهايي
را ثب��ت كرده كه ارزش تاريخ��ي زيادي دارند .داريوش تهامي
پس از درگذش��ت پدرش ،در اين عكسخانه كار كرد .او پيش
از اين اظهار كرده بود كه ميتواند از اجاره دادن مغازه پدرش،
درآمد زيادي داشته باشد اما بهخاطر عشق به عكس و عكاسي
و آرشيوي كه در اين عكسخانه وجود دارد ،ترجيح ميدهد آن
را به همين صورت نگه دارد.
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كافه كتاب

مهمان امروز :سيدني شلدون

سيدني شلدون 11 ،فوريه سال  1917در شيكاگوي آمريكا به دنيا آمد .وي پس از گذراندن
 6ماه در دانشكده  Northwesternدر دوران ركود اقتصادي آمريكا ،ناگزير شد به حمايت
مالي خانواده بپردازد و براي اين كار به عنوان طنزنويس راديو شروع به كار كرد.
شلدون همچنين طي مدتهاي طوالني در هاليوود ،با نوشتن نقد فيلمها و مشاوره در ساختن
تعدادي از فيلمهاي درجه دو ،كمكم پا به عرصه ادبيات و نوشتن گذاشت.
بع��د از وقف��هاي كه در طول جنگ جهاني دوم برايش به وج��ود آمد ،دوباره به دنياي
عالقهمنديهايش بازگشت و شروع به نوشتن تئاترهاي موزيكال براي تئاتر برادوي كرد و
در همين حال همزمان كار خود را با نوشتن فيلمنامه براي دو كمپاني بزرگ توليد فيلم،
« »MGMو «پارامونت» ادامه ميداد .شلدون طي اين سالها براي برنامههاي تلويزيون،
فيلمنامه مينوشت ،تا اينكه سال  1947اولين جايزه آكادميك خود را براي نمايشنامههايش
دريافت كرد .او  12س��ال بعد جايزه  Tony Awordرا براي فيلم موزيكال «مو قرمز»
از آن خود كرد.
اما سال  ،1969سيدني شلدون با نوشتن اولين رمان خود «صورتهاي عريان» و كسب جايزه
معتبر ادگار آلن پو ،نامش را همرديف پرفروشترين نويسندگان زمان خود قرار داد.
پس از آن با نوش��تن رمان «آن س��وي نيمهشب» كه عنوان پرفروشترين رمان سال را به
خود اختصاص داد ،توانس��ت جايگاه خود را در ميان مخاطبان تثبيت كند .از اين پس ديگر
نوشتن رمان براي شلدون تبديل به يك كار تماموقت شده و او تمام ذهنش را روي رمانهايش
متمركز كرده بود.

مشهد

فيالدلفيا مجموعهاي خيرهكننده از چيزهاي ديدني و انجامدادني بود .شنبهشبها
تريسي و چارلز به تماشاي باله يا شنيدن موسيقي اركستر فيالرمونيك رفتند و در
طول هفته محله نيوماركت و مغازههاي ديدني گران سو سيتي هيل را جستوجو
كردند .آنها در رستورانهاي بسيار گران فيالدلفيا شام خوردند.

جشنواره

حسين عليزاده در اختتاميه جشنواره «كهن آواهاي تنبور»:

موسيقي به لطف كسي نياز ندارد

حسينعليزادهدراختتاميهجشنواره«كهن
آواهاي تنبور» گفت :ايران كش��وري بس��يار
ثروتمند به لحاظ موسيقي است و اقوام مختلف
ايران هر كدام موسيقي غنياي دارند .اگر چه
ساليان درازي است كه به موسيقي كملطفي
ميشود اما موسيقي به لطف كسي نياز ندارد
و همواره راه خود را ميرود.
ت تار در
حسين عليزاده ،نوازنده چيرهدس 
مراس��م اختتاميه «كه��ن آواهاي تنبور» كه
همزمان با افتتاح «خانه تنبور» برگزار ش��د،
بيان كرد :امروز شاهد يكي از بهترين اتفاقات
در عرصه موسيقي كشور هستيم.
او با بيان اينكه عاش��ق موس��يقي كردي
هستم ،گفت :استاد ش��هرام ناظري و استاد
كيه��ان كلهر از بزرگان موس��يقي اين خطه
هستند.
اي��ن هنرمند همچنين با انتقاد از خطاب
كردن بزرگان موس��يقي با عناوين غيرايراني
همچون شواليه اظهار كرد :استاد شهرام ناظري

نياز به عنوان شواليه ندارد و اين عناوين به او
ارزش نميدهد ،استاد ناظري در قلب مردم جا
دارد و قلب ما براي او ميتپد.
در اين مراس��م كه با حضور هنرمنداني
همچون شهرام ناظري ،كيهان كلهر ،حسين
علي��زاده ،محمدرض��ا درويش��ي ،علياكبر
ش��كارچي و علياكبر م��رادي ،همزمان با
افتتاح خانه تنبور ،سهش��نبه شب گذشته
( 21ش��هريور) برگزار شد ،علي شبستري
مدير اجرايي جشنواره گفت :در اين جشنواره
 70نوازنده تنبور و مقامخوان حضور داشتند
ك��ه در دو بخ��ش گروهن��وازي ( 13گروه)
و تكن��وازي و مقامخوان��ي با هم به رقابت
پرداختند .او با اشاره به قدمت پنج هزار ساله
س��از تنبور گفت :انتقال موسيقي سنتي به
عنوان يك ميراث به آيندگان از اهداف برپايي
اين جشنواره بود كه به همت خانه تنبور و اداره
فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان و شهرستان
داالهو برگزار شد.

محسنشريفيان:بهآيندهنيانبانخوشبينم

محس��ن ش��ريفيان گفت :زماني نواختن
نيانبان در بوش��هر با محدوديتهاي زيادي
همراه بود .خان��واده من نيز يكي از مخالفان
نواختن اين ساز بودند اما خوشحالم كه وضعيت
اين س��از در بوشهر فرق كرده و من به آينده
نيانبان خوشبين هستم.
اي��ن نوازن��ده جنوبي و سرپرس��ت گروه
موسيقي «ليان» در نشست رونمايي از كتاب
و لوح فشرده آموزش نيانبان كه ظهر ديروز در
موسسه توسعه هنرهاي معاصر برگزار شد ،در

سخناني گفت :يكي از اهداف زندگيام نيانبان
بوده است و تالش كردم چه در كنسرتهايم
و چ��ه در برنامههاي ديگر و پژوهشها به آن
بپردازم .در نهايت تصميم گرفتم به همراهي
بابك شهركي متد آموزشي نيانبان را تاليف
و منتشر كنم.
او ادامه داد :ما در كشورهاي مختلف بيش
از  ۱۳۰گون��ه نيانبان داريم كه در اين كتاب
تالش كردهايم به آنها بپردازيم .اين اولين كتاب
آموزشي اين ساز است كه ميتواند مبناي خوبي

  موس�يقي هن�ري صلحج�و و
صلحآفرين
در ادام��ه يوس��ف شاهحس��يني ،معاون
سياسي امنيتي استانداري كرمانشاه با بيان
اينكه موسيقي هنري صلحجو و صلحآفرين
اس��ت ،گفت :صلح دروني و صلح بيروني از
آموختههايي اس��ت كه بايد از موسيقي ياد
بگيريم .موسيقي اصيل ما ريشه در معنويت
دارد و علت اقبال مردم به اين نوع موسيقي
نيز به همين دليل اس��ت .بايد قدر اين نوع
موسيقي(موسيقي اصيل) را بدانيم و از آن
حماي��ت كنيم ت��ا در رقابت ب��ا انواع ديگر
موس��يقي كه امروزه رواج يافته ،گزندي به
آن نرسد.
علياكبر مرادي از نوازندگان چيرهدس��ت
تنب��ور و متولي احداث خانه تنبور نيز با ابراز
خوشحالي از حضور بزرگان موسيقي در اين
مراس��م اظهار كرد :امروز روز خوبي براي من
است ،اما اي كاش همسرم زنده بود و پسرانم
نيز اينجا بودند.
او با بيان اينك��ه خانه تنبور مركزي براي
هنر اس��ت ،افزود :اي��ن مركز متعلق به همه
تنبورنوازان اس��ت .دوست خوبم بهروز بيات
براي ساخت خانه تنبور زحمات زيادي كشيد
كه جا دارد از او و همه مس��ووالني كه كمك
كردند مشكالت فراروي ساخت اين مركز رفع
شود ،تقدير كنم.
محمدرض��ا درويش��ي نيز يك��ي ديگر از
س��خنرانان اين مراس��م با بيان اينكه بسيار
خوشحالم كه اين جمعيت مشتاق را ميبينم
كه براي موسيقي اينجا دور هم جمع شدهاند،
گفت :آقاي مرادي خانه تنبور را با مايه گذاشتن
از جان و مال شخصي خود و بدون كمك هيچ
نهادي ساخت.
  عدهاي از ساخت خانه تنبور ممانعت
ميكردند
درويشي با بيان اينكه متاسفانه در سالهاي

گذشته عدهاي از ساخت اين مركز خانه تنبور
ممانع��ت ميكردند ،اف��زود :اينجا يك مركز
فرهنگي براي ساز تنبور است و اميدوارم جوانان
تنبورنواز از سراسر ايران براي آموزش به اين
مكان بيايند و مقامهاي اصيل تنبور در اين خانه
به نسل جوان انتقال پيدا كند.
او همچنين با بي��ان اينكه امروز تنبور به
يك س��از ملي تبديل شده و سازي منحصر
به منطقه كردنشين نيست ،گفت :تنبور ساز
باستاني ايران است.
در بخش بعدي اين مراسم شهرام ناظري
در س��خناني گفت :مايه سعادتم است كه در
اين روز مبارك به همراه ديگر اساتيد موسيقي
اينجا هستم.
او با ابراز خرسندي از ساخت خانه تنبور بيان
كرد :علياكبر مرادي از دوستان قديميام است
و به همراه ديگر دوستان و خصوصا مهندس
بهروز بيات تالش زيادي براي س��اخت خانه
تنبور داش��تند كه از همه آنها تقدير ميكنم.
افرادي مخالف ساخت خانه تنبور بودند و حتي
خواستند اين مكان را تخريب كنند كه امروز
روسياه هستند.
ناظري پس از س��خنانش به صورت زنده
قطعهاي از اشعار موالنا و همچنين يك قطعه
كردي را براي حاضران خواند كه مورد تشويق
دوستداران موسيقي قرار گرفت.
در ادامه نيز كيهان كلهر ،نوازنده برجسته
كمانچه در سخنان كوتاهي از حضور در اين
مراسم ابراز خرسندي كرد.
در مراسم اختتاميه جشنواره كهن آواهاي
تنبور ،استاد پرتو شاعر كرمانشاهي چند بيتي
از سرودههايش را براي حاضران خواند و چند
گروه موسيقي نيز اجرا كردند.
بخ��ش پاياني اي��ن برنامه ني��ز تقدير از
برگزيدگان جش��نواره در بخشهاي مختلف
بود و برگزيدگان لوح تقدير خود را از دستان
بزرگان موسيقي كشور گرفتند.

باشد .ما هيچ كاري نكرديم فقط به خودمان
جرات داديم اين كار را شروع كنيم.
شريفيان اضافه كرد :اين كتاب بايد تدريس
ميشد اما من در بوشهر اجازه تدريس ندارم و
نهادهايي كه ما را دوست ندارند به من اجازه
تاسيس آموزشگاه و موسسه را نميدهند اما
خواهيم ديد اين ساز عالقهمندان خودش را
پيدا ميكند .در ادامه محمد موس��وي ،ناشر
اي��ن كتاب بيان كرد :س��ازهاي اقوام ما رو به
فراموشي است و انتشار چنين كتابهايي خوب
و گام موثري در اين زمينه اس��ت .حميدرضا
نوربخش ،مديرعامل خانه موس��يقي نيز كه

در اين مراس��م حضور داشت گفت :شريفيان
يكي از چهرههاي ش��اخص موسيقي جنوب
اس��ت كه در اين سالها دلس��وزانه در داخل
و خ��ارج از ايران براي اين موس��يقي تالش
ميكند ونسبت به موسيقي بومياش مسووالنه
احساس تعهد ميكند ،ما نيز وظيفه داريم از او
پشتيبانيكنيم.
او ادامه داد :موسيقي شريفيان طرفداران
زيادي دارد و طي دو سالي كه مدير جشنواره
موسيقي فجر بودم ،ش��اهد بودم برنامههاي
او يك��ي از بهترين برنامههاي اين جش��نواره
بوده است.
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جشن خانه سينما

قس��مت آخر س��هگانه جديد «جنگ س��تارگان» حاال به
كارگرداني يكي از چهرههاي شناختهشده و موفق اين فرنچايز
ساخته خواهد شد.
بع��د از اينكه كالي��ن ت ِر ُورو هفته گذش��ته از پروژه «جنگ
ستارگان :اپيزود  »۹كنارهگيري كرد ،به اعالم كمپاني ديزني حاال
جيجي آبرامز جاي او را روي صندلي كارگرداني پر ميكند.
كتلين كندي ،رييس كمپاني لوكاسفيلم در بيانيهاي گفت:
با فيلم «نيرو بيدار ميشود» ،جيجي توانست تمام چيزهايي را
عملي كند كه ما اميدش را داشتيم و خيلي هيجانزده هستم كه
او تصميم گرفته بازگردد تا اين سهگانه را به پايان برساند.
آبرامز فيلم «جنگ ستارگان :نيرو بيدار ميشود» را در سال
 ۲۰۱۵تهيه و كارگرداني كرد .در فيلم جديد «آخرين جدايي»
كه ماه دسامبر اكران ميشود هم او به عنوان تهيه كننده اجرايي
حضور دارد و رايان جانسون مسووليت كارگرداني را بر عهده دارد.
آبرامز در «اپيزود  »۹در همراهي با كريس تريو ،فيلمنامهنويس
پروژه هم خواهد بود.
ترورو در سال  ۲۰۱۵به «اپيزود  »۹ملحق شده بود اما هفته
گذشته آن را ترك كرد .اين سومينبار در دو سال و دومين بار در
سه ماه اخير است كه لوكاس فيلم يكي از كارگردانهايش را كنار
گذاشته است .در ماه ژوئن ،فيل لرد و كريس ميلر از اسپين آف
«جنگ ستارگان» درباره شخصيتهان سولو به خاطر اختالف
نظر كنارهگيري كردند.
غير از فيلمهاي «جنگ ستارگان» ،از جديدترين آثار تهيهشده
توسط آبرامز ميتوان به «ماموريت غيرممكن :ملت سركش»۱۰« ،
كلوورفيلد ل ِين» و «سفر ستارهاي ماورا» اشاره كرد .كتلين كندي،
ميش��ل رژوان ،كمپاني بد روبات و لوكاس فيلم تهيهكنندگان
«جنگ ستارگان :اپيزود  »۹هستند.
موسیقی

تازههاي بازار موسيقي

  سالم بوشهر
آلب��وم از بوش��هر اولي��ن اثر
مش��ترك هنرمندان بوش��هري
«سالم رياضي» و «حبيب مفتاح»
اس��ت .به گفته هنرمندانش ،اين
آلبوم موسيقي بوشهري نيست و
در واقع برداشتي از موسيقي بوشهر
است .اين برداشت تا حدي تجربي است و هر دو هنرمند با توجه
به پيشينه حرفهاي و بينالمللي خود از سازها و نغمههاي متنوعي
براي خلق اين آلبوم بهره بردهاند .آلبوم حبيب مفتاحبوشهري يا
دي زنگرو مثل آلبومهاي پيشين اين هنرمند سرشار از انرژي و
گرماي خاص موسيقي جنوب ايران است .دانلود آلبوم از بوشهر از
بيپ تونز به معناي حمايت از اين هنرمند ارزشمند است.
  ايوان جان
مجموع��ه «گن��ج حكمت»
گزيدهاي است از شاهكارهاي نثر
كهن پارسي با اجراي صداپيشگان
نامدار .اين مجموعه ش��امل آثار
منثوري است كه اگرچه ناشناخته
نيستند اما آنطور كه بايد و شايد،
ش��نيده نش��دهاند .دش��واري فراهم آوردن خوانشي صحيح و
شايس��ته از آثار كهن بر كسي پوشيده نيست .اجراي شايسته
اين شاهكارهاي نثر پارسي جز به همت صداپيشگان فرهيخته
ميس��ر نميشد .اين مجموعه ش��امل  12بخش مختلف است.
اي��ن بخش «ايوان جان» نام دارد كه گزيدهآثار پارس��ي احمد
غزالي اس��ت .گزينش و توضيح و خوانش متن بر عهده نصراهلل
پورجوادي بوده است.
گردشگري

رشد  30درصدي بازديد از جاذبههاي
گردشگري لرستان

سودوکو 3730

پاسخ

سوان عاش��ق كه اقتباسي است از
بخش��ي از رمان در جستوجوي زمان
از دسترفته ،اثر مارسل پروست ،شرحي
است از دلدادگي سوان ،از آشنايان راوي
در كومبره ،به دختري به نام اودت .سوان
عاشق اودت ميشود؛ زيرا اودت او را به
ياد زني در يك نقاش��ي مياندازد اما در
طول چند ماه پرتالطم ،سوان درمييابد
يكي از خطرهاي عشق آن است كه عاشق را ترغيب ميكند تا در
ذهن شيداي خود ،تصوري رويايي از معشوق ثبت كن د...
رمان مصور سوان عاشق اقتباسي است كه استفن اوئه به خوبي
از پس تصويرگري آن برآمده اس��ت .روزنام��ه گاردين درباره اين
رمان مصور مينويسد« :اوئه هنرمندي فوقالعاده است .تصويرگري
او ميتواند همتايي براي نثر پيچيده پروس��ت باش��د .تصويرهاي
دوستداشتني اين رمان مصور ،هم به مخاطب اجازه ميدهد كه
فكر خود را پرواز دهد و تصورات خود را بسازد و هم او را به تمركز
بر متن واميدارد».
انتشار آثاري از اين دست در قالب رمان مصور ،با حجمي كمتر و
ظاهري متنوعتر ،ميتواند تجربهاي خوشايند از مطالعه آثار كالسيك
براي خوانندگان مهيا كند .گفتني است كه بخشهاي ديگري از
رمان در جس��توجوي زمان از دست رفته نيز ،با نامهاي كومبره،
نام جاها :نام و در سايه دوشيزگان شكوفا ،از سوي نشر چترنگ به
صورت رمان مصور به چاپ رسيدهاند.
 مارمولك سياه
ش��اهكار ادوگاوا رانپو روايت ربوده
شدن دختر سرمايهدار ثروتمند ژاپني
توس��ط ميدوريكاوا ملقب به مارمولك
س��ياه اس��ت .مارمولك س��ياه در ازاي
تضمين سالمت فرزندش باارزشترين
جواهر جهان ،س��تاره مصري ،را طلب
كرده اس��ت و آقاي ايواس��ه شوئئي به
خوبي ميداند كه براي نجات جان دخترش به كمك بزرگترين
كارآگاه وقت ژاپن نياز دار د...
رانپو با مارمولك سياه مخاطب خود را به قعر روح و جان آدمي
ميب��رد و به تاريكيهاي وجودي او نفوذ ميكند .اثري كه پس از
گذشت سالها از انتشار آن ذرهاي از جذابيتش كاسته نشده است
و جزو پرفروشترينهاي اين ژانر محسوب ميشود .در سال 1968
مارمولك سياه از قاب كارگرداني كينجي فوكاساكو وارد دنياي هنر
هفتم شد .مارمولك سياه ميتواند مقدمه زيبايي به آثار ادوگاوا رانپو،
ن پوي قرن بيستم ،باشد .رانپو نويسنده مدرن ژاپني است
ادگار آل 
كه بس��ياري او را پدر ادبيات پليس��ي ژاپن مينامند .او با تاسيس
بنياد نويسندههاي آثار معمايي نام خود را براي هميشه به عنوان
تاثيرگذارترين نويسنده ادبيات پليسي ژاپن ماندگار كرد.
نش��ر چترنگ از همين نويس��نده رم��انش��كار و تاريكي و
مجموعهداستان اتاق قرمز را نيز منتشر كرده است.
مارمولك س��ياه را محمود گ��ودرزي به فارس��ي برگردانده و
انتشارات چترنگ آن را در  164صفحه و به قيمت  14هزار تومان
منتشر كرده است.
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عضو انجمن صنفی روزنامههای غیر دولتی و تعاونی مطبوعات

خالهبازي دارا و سارا يا برجام سابق!

ادبيات

اهواز
44

تنظیف

هومن جعفري -اين روزها صحبت بر سر
اين اس��ت كه اگر آمريكا از برجام كنار بكشد،
چه بكنيم؟
پيشنهادات زير تقديم ميگردد:
 -1عين گروهه��اي تلگرامي رفتار كنيم.
همه با هم لفت بدهيم بعد يك گروه جديد راه
بيندازيم آمريكا را اد نكنيم! اسمش را هم بگذاريم هرجام! يعني
هركي جام ميخواد بياد!
 -2ما هم لفت بدهيم ،آمريكا را هم بالك كنيم! هر كس هم
ما را مجددا به گروه اد كرد ،ريپورتش كنيم!
 -3برجام را به هم بزنيم ،آمريكا را تحريم كنيم ،اگر موگريني
خواست بيايد ايران هم ممنوعالسلفياش كنيم!
 -4به اتحاديه اروپا  48ساعت فرصت بدهيم تا سفراي آمريكا
را از خاك اين كشور بيرون كند .اگر اين كار را نكردند 48 ،ساعت
بيشتر بهشان فرصت دهيم .تجربه ثابت كرده مردم ايران بيشتر
از  72ساعت چيزي يادشان نميماند!
 -5فعاليتهاي هستهاي خود را ادامه بدهيم ،برجام را هم
بيخيال شويم .اگر كشورهاي ديگر خواستند در گروه بمانند
اس��م گروه را به خالهبازي دارا و س��ارا تغيير دهيم و لفت داده
در افق محو شويم.
 -6به اتحاديه اروپا ،چين و روسيه هشدار دهيم اگر آمريكا
را مث��ل بچه آدم برنگردانند داخل گروه ،از بين آقايان س��عيد
جليلي ،كوچكزاده و رس��ايي ،هر س��ه نفر را به قيد قرعه به
عنوان نمايندگان ايران در هيات بازبيني برجام منصوب ميكنيم.
خودشان در جا ترمز ترامپ را ميكشند هيچ ،با پسگردني برش
ميگردانند داخل گروه!
 -7در گ��روه ميمانيم و لفت نميدهيم اما در جواب تمام
صحبتهاي ديگر اعضاي گروه سكوت كنيم .هر كس هم پي
ام داد بالكش كنيم .استوريمان را هم يك عكس از انگري بردز
بگذاريم كه بفهمند اوضاع كيشميشي است نزديك نشوند!
طبيعتا همه اين پيشنهادات در فضاي تلگرامي مطرح شده.
اگر آقاي ظريف و دوس��تان ديگر در وزارت امور خارجه نياز به
راهنماييهاي بنده در فضاي اينستاگرامي هم داشتند ،پي ام
بدهند در خدمتيم!

روزنامه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

اذان صبح 05 21

طلوع خورشید 06 46

اصفهان

اذان ظهر 12 59

تهران

غروب خورشید 19 13

گرگان

اذان مغرب 19 31

یزد

ب شرعی 00 17
نیم ه ش 
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مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري لرستان از
رشد  10و  30درصدي اسكان و بازديد از جاذبههاي گردشگري،
فرهنگي و تاريخي استان در سالجاري خبر داد.
غالمرضا سليماني گفت :از ابتداي سالجاري تا نيمه نخست
شهريور بيش از  650هزار نفر در اقامتگاهها ،هتلها ،كمپها و...
در استان اسكان داشتهاند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل
 10درصد افزايش يافته اس��ت .همچني��ن در اين مدت حدود
چهار ميليون و  200هزار نفر از جاذبههاي گردشگري ،فرهنگي
و تاريخي استان بازديد كردهاند كه در مقايسه با مدت مشابه سال
 95بيش از  30درصد رشد داشته است.
او گفت :با همكاري همه دس��تگاههاي عضو ستاد خدمات
سفر اس��تان و با حمايتهاي استاندار تدابير ويژهاي براي دهه
آخر سفرهاي تابستاني انديشيده شده است .قلعه فلكاالفالك،
درياچه گهر ،مساجد جامع و امام بروجرد و چند اثر ديگر بيشترين
بازديد را در اس��تان داشتهاند .سليماني تاكيد كرد :لرستان در
بخش گردشگري ظرفيتهاي خوبي دارد و در چند سال گذشته
هدفمان اين بوده كه از معبر به مقصد گردشگري تبديل شويم
و خوشبختانه در اين زمينه عملكردمان خوب بوده است .تعامل
دستگاههاي عضو ستاد خدمات سفر براي تحقق شعار «مقصد
گردشگري» خوب بوده است.

