
آپارات در لرستان كم فروغ است «سفره هاى آب» بوشهر آب مى رود
تعطيلى سالن هاى نمايش يكى پس از ديگرى به دليل برداشت هاى بى رويه

قدس  طبق استاندارد جهانى به ازاى هر
10 هزار نفر بايد يك ســالن ســينما وجود 
داشته باشد، اما لرستان با وجود برخوردارى 
از دو ســالن نمايش فعال از اين شــاخص 
استاندارد بسيار عقب است. متأسفانه به دليل 
تخريب بسيارى از سالن هاى نمايش و تبديل 

به بافت فرسوده و همچنين...

قدس  اگر گذرى بر دشت طلحه - فارياب 
در استان بوشهر داشته باشيد در اين منطقه 
بخش هاى بسيارى را با فرو رفتگى و چاله هاى 
عميق مشــاهده مى كنيد كه مصداق همان 
فروچاله ها هســتند. بنابر گفته كارشناسان 
برداشت بيش از ظرفيت از آبخوان ها و كاهش 

.......صفحه3شديد ذخاير... .......صفحه 2

پويش مردمى «قدمى برداريم» 
راه اندازى شد

قم: معاون فرهنگى مســجد مقدس جمكران با بيان 
اينكه تمام اقشــار جامعه در سطوح مختلف به تناسب 
شغل و تخصصى كه دارند به پويش «قدمى برداريم» 
دعوت مى شــوند، گفت: هدف از برگزارى پويش اين 
اســت كه هركسى به سهم خود در جامعه براى جلب 

رضايت حضرت ولى عصر(عج) قدمى بردارد.
ابراهيم صدوقى با اشــاره به راه اندازى پويش مردمى 
«قدمى برداريم» به تشريح اهداف اين پويش پرداخت 
و اظهار كرد: حوزه معاونت فرهنگى مســجد مقدس 
جمكران مجموعه اى است كه رويكرد آموزشى تبليغى 
داشــته و وظيفه دارد زمينه اى فراهم كند تا دانش و 
بينش همه مخاطبان و زائران از سراسر دنيا نسبت به 

موضوع انتظار و مهدويت حقيقى ارتقا يابد.
وى افــزود: در كنار فعاليت هاى متعدد فرهنگى مانند 
مراسم و كارگاه هاى آموزشى، نمايشگاه هاى فرهنگى، 
جلسات پرســش و پاسخ مهدوى در ايام نيمه شعبان 
در مســجد مقدس جمكران كه به عنوان پايگاه عظيم 
تشيع از سوى رهبر معظم انقالب ناميده شده، پويشى با 
عنوان «قدمى برداريم» راه اندازى شده كه نيمه شعبان 

امسال آغاز مى شود و تا پايان سال هم ادامه دارد.
معاون فرهنگى مســجد مقدس جمكران با اشاره به 
اينكه تمام اقشــار جامعه در سطوح مختلف به تناسب 
شغل و تخصصى كه دارند به اين پويش دعوت  شده اند، 
خاطرنشان كرد: هدف از برگزارى پويش اين است كه 
هركسى به تناسب شغلى و تخصصى كه دارد براى جلب 

رضايت حضرت ولى عصر(عج) قدمى بردارد.
صدوقــى با توجه به اينكه انتظار تنها نشســتن و دعا 
كردن نيست، تصريح كرد: در كالم مقام معظم رهبرى 
است كه مى فرمايند «انتظار يك عمل است بى عملى 
نيست و نبايد اشتباه كرد و خيال كرد كه انتظار يعنى 
اينكه دست روى دست بگذاريم و منتظر بمانيم تا يك 
كارى بشود زيرا انتظار يك عمل است بى عملى نيست».
وى قدم برداشتن براى جلب رضايت امام زمان(عج) را 
باعث تقويت انگيزه درونى مردم دانست و بيان كرد: ما 
اعتقاد داريم كار فرهنگى بايد جريان ســاز باشد و اين 
جريان سازى نيز طورى باشد كه بتواند اقشار مختلف 
مردم را به امام زمان(عج) نزديك كند و باعث نزديكى 
قلوب مردم شــود. صدوقــى از تمامى اصناف ازجمله 
اصحاب هنر و رسانه، پزشكان، مهندسين، دانشجويان، 
طالب حوزه هاى علميه، فرهنگيــان، بازاريان و ديگر 
صنوف و اقشــار براى شــركت در اين پويش مردمى 
دعوت كرد تا بتوانند براى نزديك شدن به ظهور و جلب 

رضايت حضرت ولى عصر(عج) قدمى بردارند.

قطب چرم و كفش ايران در اغما

ايرنا: صنعت چرم و كفش تبريــز كه روزگارى نه 
چندان دور محصوالتش به بازارهاى اروپايى از جمله 
ايتاليا و آلمان صادر مى شد، از حدود دو دهه قبل در 

اغماست و حال و روز خوشى ندارد.
نخســتين كارخانه چرم ســازى مدرن ايران به نام 
«خســروى» حدود 90 ســال قبل در تبريز بنيان 
گذاشته شــد تا زيرساخت توليد صنعتى محصوالت 
چرمى در كشورمان شكل بگيرد و اين سنگ بنايى 
بــراى اعتالى چرم و كفش تبريز در دهه هاى بعدى 

شد. 
امــا آوازه جهانــى چرم و كفش تبريــز از حدود دو 
دهه قبل به اين ســو با قاچاق چــرم و كفش ارزان 
و بــى كيفيت چينى از يكســو و واردات محصوالت 
رقيب سرســخت تركيه اى از سوى ديگر، روز به روز 
كمرنگ تر شــد تا امروزه اين صنعــت ديرپا به اغما 

برود. 
بديهى اســت ركود صنعت چــرم و كفش تبريز به 
عنوان يك برند شــناخته شــده در وراى مرزهاى 
ملــى، پديده اى چندمتغيرى اســت كــه عالوه بر 
عوامل فوق الذكر، از مشكالت ديگرى مانند كهنه و 
فرسوده بودن ماشين آالت و تجهيزات، به روز نشدن 
مهارت مديران و كارگــران و نيز تبعات تحريم هاى 

اقتصادى متأثر است. 
در تبيين قدمت صنعت چرم و كفش تبريز ذكر اين 
نكته نيز خالى از لطف نيست كه قديمى ترين كفش 
جهان با حدود 5000 ســال قدمــت هم اكنون در 
بخش كفش موزه شهردارى تبريز نگهدارى مى شود. 
مديرعامل شــهرك صنعتى چرمشــهر تبريز گفت: 
توســعه اين صنعت از محله اماميه تبريز شروع شد 
و سپس تا ســال 1362 به خيابان سعدى گسترش 
يافت و تعداد كارخانه هاى چرم ســازى در آن زمان 

به 42 واحد رسيد. 
وى با بيــان اينكه اكنون نيز تعــدادى از نمادهاى 
كارخانه هاى چرم ســازى در ايــن محله ها موجود 
اســت، اظهار كرد: به دليل مزاحمت شهرى، به فكر 
انتقــال آن هــا افتادند و اين واحدها بين روســتاى 
خواجه ديزج و مايان به نام چرمشهر انتقال يافتند. 

مديرعامل شهرك صنعتى چرمشــهر تبريز با بيان 
اينكه تاكنون ريالــى از دولت براى ايجاد امكانات و 
زيرساخت ها در چرمشهر دريافت نشده است، اظهار 
كرد: 90 درصد صادرات كل چرم كشور از آذربايجان 

شرقى انجام مى شود. 

ايرنا - صنعت چرم و كفــش تبريز كه روزگارى 
نه چندان دور محصوالتش به بازارهاى اروپايى از 
جمله ايتاليا و آلمان صادر مى شد، از حدود 2 دهه 

قبل در اغماست و حال و روز خوشى ندارد.
نخستين كارخانه چرم ســازى مدرن ايران به نام 
«خسروى» حدود 90 ســال قبل در تبريز بنيان 
گذاشته شد تا زيرساخت توليد صنعتى محصوالت 
چرمى در كشورمان شكل بگيرد و اين سنگ بنايى 
براى اعتالى چرم و كفش تبريز در دهه هاى بعدى 

شد. 
امــا آوازه جهانى چرم و كفش تبريــز از حدود 2 
دهه قبل به اين ســو با قاچاق چرم و كفش ارزان 
و بى كيفيت چينى از يك سو و واردات محصوالت 
رقيب سرســخت تركيه اى از سوى ديگر، روز به 
روز كمرنگ تر شــد تا امروزه اين صنعت ديرپا به 

اغما برود. 

ظرفيت هاى بالقوه چرمشهر 
مديرعامل شهرك صنعتى چرمشهر تبريز گفت: 
تبريز قطــب صنعت چرم ايران اســت و اولين 
كارخانه چرم ســازى در كشور از سوى مرحوم 
صدقيانى با عنوان چرمســازى خســروى ايجاد 
شــد و بعد از هفت سال اين صنعت در اين شهر 

گسترش يافت. 
مهدى امينى افزود: توســعه اين صنعت از محله 
اماميه تبريز شــروع شد و سپس تا سال 1362 به 
خيابان سعدى گسترش يافت و تعداد كارخانه هاى 

چرم سازى در آن زمان به 42 واحد رسيد. 
وى با بيان اينكه اكنون نيــز تعدادى از نمادهاى 
كارخانه هاى چرم ســازى در اين محله ها موجود 
است، اظهار كرد: به دليل مزاحمت شهرى، به فكر 
انتقال آن ها افتادند و اين واحدها بين روســتاى 
خواجه ديزج و مايان به نام چرمشهر انتقال يافتند. 
مديرعامل شهرك صنعتى چرمشهر تبريز يادآورى 
كرد: با فعاليت اين واحدها در اين مكان و گسترش 
واحدهاى چرم ســازى تعداد آن ها هم اكنون به 

364 واحد رسيده است. 
امينى با بيان اينكه اين مكان تا ســال 1379 به 
عنوان ناحيه صنعتى شــناخته مى شــد و فاقد 
امكانات زيربنايى بود، افزود: در آن زمان تعداد 230 
واحد چرم سازى مستقر در اين مكان با مشكالت 

زيادى مواجه بودند. 
وى گفت: براساس مصوبه هيئت دولت براى ايجاد 
شهرك صنعتى خصوصى، اولين بار شهرك صنعتى 
خصوصى در ايران به عنوان چرم ســازان در تبريز 
ايجاد و زيرساخت هاى الزم در آن فراهم شد؛ حتى 
براى خريد يك خط تلفن در اين شهرك در سال 
1375 حدود 25 ميليون ريال پول واريز شــد در 
حالى كه با 30 ميليون ريال مى شد يك دستگاه 

بنز خوب خريد. 
مديرعامل شهرك صنعتى چرمشهر تبريز با بيان 
اينكه تاكنون ريالــى از دولت براى ايجاد امكانات 
و زيرســاخت ها در چرمشهر دريافت نشده است، 

اظهار كرد: 90 درصد صادرات كل چرم كشــور از 
آذربايجان شرقى انجام مى شود. 

فشار قاچاق و ماليات بر ارزش افزوده 
مديرعامل شهرك صنعتى چرمشهر تبريز گفت: 
هم اكنون 50 درصد واحدهاى مستقر در چرمشهر 
به دليل ماليات بر ارزش افزوده تعطيل است و اداره 
كل امــور مالياتى آذربايجان شــرقى پرونده هاى 
ارزش افزوده واحدها را از سال 88 درآورده و مبلغ 
تفاوت پرداخت آن در سال هاى گذشته را مطالبه 

مى كند. 
امينى با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده كمر كل 
صنايع به ويژه چرم و كفش را شكسته است، افزود: 
در كشور ما هر سال بدون در نظر گرفتن بحران در 

بازار، ماليات افزايش مى يابد. 
وى با اشاره به قاچاق كاال به كشور يادآورى كرد: با 
وجود اينكه مرزهاى كشور ما امن است ولى ورود 
حجم باالى كاالى قاچاق به ويژه چرم و كفش به 

كشور جاى سؤال دارد. 
مديرعامل شهرك صنعتى چرمشهر تبريز گفت: 
چرم، كفش و فرش نماد صنعت استان آذربايجان 
شرقى است و اگر از سوى دولت حمايت نشود اين 

صنايع تعطيل خواهد شد. 
امينــى با بيان اينكــه امنيت جامعه در دســت 
صنعتگران است، ادامه داد: اگر صنعت نباشد معتاد 
و دزد در جامعه زياد مى شــود و امنيت آن آسيب 

مى بيند. 

دست و پنجه نرم كردن با بحران
مديرعامل شهرك صنعتى چرمشهر تبريز با اشاره 
به وضعيت فعلى چرم در استان گفت: اكنون بحران 
در اين صنعت چنان اســت كه نمى توانيم با رقبا 
رقابت كنيم چرا كه ماشين آالت و كارخانه ها به 

روز نيست. 

امينى افزود: وقتى صنعت چرم در دنيا دچار بحران 
شد، دولت تركيه براى كمك به رفع اين بحران به 
فعاالن اين صنعت وام چهار درصدى پنج ســاله با 
يك سال استمهال پرداخت كرد و آن ها با استفاده 
از ايــن وام اقدام به خريد ماشــين آالت به روز و 
آخرين فناورى اين صنعــت كردند به طورى كه 

اكنون با ايتاليا رقابت مى كنند. 
وى يادآورى كرد: در كشور ما به فعاالن اين صنعت 
وام 27 درصدى پرداخت شــد و ما مجبور شديم 
دســتگاه هاى كهنه توليد كننــدگان خارجى را 

خريدارى كنيم. 
وى گفت: ماليات بر ارزش افزوده، فرســودگى 
ماشــين آالت و هزينــه هــاى مــازاد، بــراى 
صنعتگران و رقباى تركيه اى توليد كفش چرم 
وجود ندارد، بنابراين قيمت توليد آن ها نسبت 
به توليد ما پائين تر و كيفيت آن ها نيز به دليل 
استفاده بيشــتر از مواد اوليه و فناورى به روز، 

بيشتر است. 
امينى افزود: نبود نظارت بر بازار كفش تبريز موجب 
شــده هر كس با هر قيمت دلخواه اقدام به فروش 
آن كند و فعاليت دالالن و افراد ســودجو در اين 
صنعت موجب افزايش كاذب قيمت كفش وطنى 

شده است. 

در انتظار حمايت
رئيــس اتحاديه كفاشــان و ســراجان تبريز نيز 
چرمشــهر را بزرگترين مزيت اين شهر در صنعت 
كفش و چرم اعالم كرد و گفت: هيچ گونه حمايت 
دولتى از شهرك انجام نمى شود و واحدهاى مستقر 
در آن با ماشين آالت قديمى 40 و 50 ساله چرم 

توليد مى كنند. 
عليرضا جباريان فــام با تاكيد بر ضرورت حمايت 
از توليــد كنندگان چرم تبريز افــزود: در صورت 
برخوردارى اين واحدها از ماشــين آالت به روز و 

پيشــرفته، آن ها چرم خوبى توليد خواهند كرد و 
توليدات توليدكنندگان كفش نيز از نظر كيفى ارتقا 

خواهد يافت. 
وى اظهار كرد: تبريز بزرگترين توليد كننده كفش 
چرم ايران اســت و 60 درصد كفش كشور در اين 

شهر توليد مى شود. 
جباريان فام ادامه داد: علت شهرت كفش تبريز به 
خاطر چرم اين شهر است و قبل از صنعتى شدن 
توليد چرم در سال 1308، چرم در تبريز به صورت 

گياهى توليد مى شد. 

ركود بى رحمانه
رئيس اتحاديه كفاشــان و ســراجان تبريز گفت: 
صنعت كفش با ركود بى رحمانــه اى به ويژه در 
روزهاى منتهى به پايان سال 96 مواجه بود و اين 
ركود موجب آسيب شديد اين صنعت مى شود به 
طورى كه آثار آن به صورت محســوس در ســال 

جارى در اين صنعت احساس خواهد شد. 
جباريان فام با بيان اينكه بيشــتر مشكالت توليد 
كنندگان چرم و كفش مشترك است، افزود: صنعت 
كفش و چرم به صورت زنجيروار به هم متصل بوده 

و متاثر از همديگر هستند. 
وى اظهار كرد: ركود بى رحمانه در صنعت چرم و 
كفش موجب شكسته شدن كمر اين صنايع شده 
و اين امر نيز توليد كنندگان را در بخش صادرات با 

مشكل مواجه كرده است. 
رييس اتحاديه كفاشان و ســراجان تبريز با بيان 
اينكه چرم دوزان قشر مظلوم صنعت كفش هستند، 
افزود: براى جذب مشترى بايد كفش توليدى ارزان 

فروخته شود. 
جباريان فام افزود: افرادى كه در تبريز كفش چرم 
مى دوزند معدود هستند و اگر تجربه آن ها به افراد 
جوان انتقال نيابد اين صنعت به فراموشى سپرده 

مى شود. 

كاهش تقاضا
رييس اتحاديه كفاشــان و سراجان تبريز يادآورى 
كرد: همه اذعان مى كنند كه ســال 96 ركود بر 
بازار حاكم بوده و اگر دولت مى خواهد قانون رعايت 
شود، اعالم كند كه توليدكنندگان ماليات سال 96 
را نسبت به سال 95 حدود 20 درصد كم پرداخت 
كنند در حالى كه دوباره شاهد افزايش 20 درصدى 

ماليات خواهيم شد. 
جباريان فام با بيان اينكه قاچاق كاال نيز بر مشكالت 
توليد كنندگان چرم و كفش افزوده است، ادامه داد: 
در پى رواج بيشــتر اين پديده در ساير استان ها، 
ميزان متقاضيان كفش چرم تبريز در اين استان ها 

كاسته شده است. 
وى با تاكيد بر ضرورت خروج از ركود در بازار كفش 
و چرم اظهــار كرد: وضعيت فعلى توليد كفش در 
تبريز حدود 20 درصد به علت ركود كاهش يافته 
ولى كيفيت توليد و مدل كفش ها نسبت به 2 سال 

قبل خيلى افزايش يافته است. 

كاالى قاچاق بازار را به ركود كشانده است

پاى مشكالت در كفش تبريز
��ر��ر

mروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران i h a n @ q u d s o n l i n e . i r

چهار شنبه   29 فروردين 1397 
1 شعبان 1439 18 آوريل 2018   
سال سى و يكم   شماره 8664 

راه اندازى سومين قطار بين المللى در مسير مشهد - عشق آباد
شايعه اشباع شدن 
برنج در بازار رد شد

.......صفحه 2

يك مسئول خبر داد

.......صفحه2 

كاالى قاچاق بازار را 
به ركود كشانده است

پاى مشكالت 
در كفش تبريز

قدس: رئيس سازمان جهاد كشاورزى گيالن گفت: پيرامون 
شــايعات انتشاريافته در خصوص اشباع شــدن برنج در بازار، 
ضمن رد اين ادعا اعالم مى دارم كه هم اكنون حدود 250 هزار 
تــن برنج در بازار گيالن داريم و با اين ميزان برنج تا آغاز مهر 

بايد مديريت الزم را انجام دهيم...

ايرنا - صنعت چرم و كفش تبريز كــه روزگارى نه چندان 
دور محصوالتش به بازارهــاى اروپايى از جمله ايتاليا و آلمان 
صادر مى شــد، از حدود 2 دهه قبل در اغماست و حال و روز 
خوشى ندارد.نخستين كارخانه چرم سازى مدرن ايران به نام 

«خسروى» ...

افزايش دغدغه كارشناسان 
محيط زيست 

معادن سمنان 
جان طبيعت را 

مى گيرد
قــدس: معادن بــه عنــوان يكــى از ظرفيت هاى 
ايجاد اشــتغال و ارز آورى همــواره به عنوان يكى از 
ستون هاى اقتصادى در هر منطقه و كشور محسوب 
مى شود و با بهره بردارى هر معدن بسيارى از ساكنان 
همجوار از مزاياى آن بهره مند مى شــوند، اما بنا بر 
گفته بسيارى از كارشناســان اين موضوع در استان 

سمنان بالى جان طبيعت شده است.
توليد پســماند هاى معدنى و رها سازى در طبيعت، 
افزايش مصرف آب و همچنين ايجاد راه هاى ارتباطى 
در معادن به عنوان يكى از تعارضات زيست محيطى 
و تهديــد كننده براى حيات وحش تنها بخشــى از 
مشــكالتى است كه بر اكوسيســتم منطقه تأثيرات 

منفى گذاشته است... 
.......صفحه 2 

.......همين صفحه



  اجراى زنجيره فوالد 
با 3 هزار شغل مستقيم در كردستان

فارس: رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
كردستان گفت: عمليات اجرايى زنجيره فوالد كردستان در 
سه شهرستان ســقز، بيجار و قروه آغاز مى شود كه بيش از 

3000 نفر اشتغال زايى مستقيم ايجاد مى كند.
محمد دره  وزمى افزود: در زنجيره فوالد كردســتان به عنوان 
يكى از محورى ترين موضوعات استان، مجموعاً بيش از 3700 

ميليارد تومان سرمايه گذارى صورت خواهد پذيرفت.
به گفته دره وزمــى، در حلقه اول زنجيره فوالد ما نيازمند 
توليد 2 ميليون و 500 هزار تن كنسانتره در سال هستيم 
كه هم اكنــون يك ميليون و 300 هــزار تن آن در حال 
توليد است و براى توليد مابقى آن برنامه ريزى هاى خوبى 

صورت گرفته است.
وى افزود: در بحث ســيمان چل چمه با حضور نمايندگان 
مردم در مجلس و مســئوالن استانى و پيگيرى هاى ويژه، 
مشــكالت بانكى آن برطرف شــده و عمليات اجرايى آن 

بزودى به انجام مى رسد.
اين مســئول خاطرنشــان كرد: براى ســاخت كارخانه دوم 
الستيك سازى در كردستان با عنوان الستيك رازى در حال 
حل مســائل بانكى آن هستيم كه كنسرسيومى متشكل از 
بانك هاى سپه، خاورميانه و صنعت و معدن عامليت اين طرح 

را قبول كرده اند.

  40 درصد بارندگى استان بوشهر 
محقق شد

بوشهر: مديرعامل شركت آب منطقه اى استان بوشهر گفت: 
در سال آبى جارى تاكنون تنها 40 درصد بارندگى پيش بينى 
شده براى اين استان محقق شده است كه اين ميزان نسبت 

به سال گذشته 60 درصد كاهش نشان مى دهد.
شاپور رجايى افزود: منابع آبى استان بوشهر به طور مستقيم 
تحت تأثير بارندگى است و در سال هاى داراى بارش مطلوب، 
مى توانيم در آب هاى ســطحى و زيرزمينى وضعيت خوبى 

داشته باشيم.
وى اظهار كرد: برداشــت بى رويــه از منابع آب زيرزمينى و 
تعرض به منابع آب سطحى در دهه هاى اخير باعث شده حتى 
با 10 ســال بارندگى ميانگين ساالنه، كسرى مخازن استان 

جبران نشود.
رجايى با بيان اينكه نخســتين تأثير كاهش بارش در استان 
بوشهر بر آب هاى سطحى و رودخانه هايى است كه قسمت 
عمده آب استان را تأمين مى كنند، گفت: آورد رودخانه هاى 
اســتان در ســال آبى جارى، 90 درصد نسبت به ميانگين 

درازمدت كاهش داشته است.
وى با اشاره به نامطلوب بودن شرايط ذخيره آب سد رئيسعلى 
دلوارى گفت: كاهش بارندگى در باال دســت حوزه حله و در 
اســتان فارس باعث شده آبگيرى اين سد به عنوان تنها سد 

مخزنى استان بوشهر، بسيار ناچيز باشد.

  خسارت 20 درصدى باران 
به كلزاكاران ايالم

 رئيس سازمان جهادكشــاورزى استان ايالم گفت: 
بارندگى هاى اخير به كلزاكاران جنوب ايالم خسارت 

20 درصدى وارد كرد. 
سيدمحمدتراب ميرى با بيان اينكه بارندگى هاى رگبارى 
در اســتان، برخى راه هاى عشــايرى را نيز تخريب كرده 
است، اظهار داشــت: باران هاى رگبارى روزهاى گذشته 
به ديگر كشــاورزان هم خساراتى وارد كرده و ميزان اين 

خسارات در حال ارزيابى است.
وى با اشاره به اينكه بيمه محصوالت كشاورزى براى پرداخت 
خســارت ضرورى است، افزود: ستاد بحران استان موظف به 
ارزيابى ميزان خسارت وارده به كشاورزان است و صندوق بيمه 

كشاورزى نيز بايد خسارت كشاورزان را پرداخت كند.
رئيس ســازمان جهادكشــاورزى اســتان ايالم با اشاره به 
مشكالت فراوان صندوق بيمه كشاورزى، خاطرنشان ساخت: 
اين صندوق كه تنها صندوق بيمه اى محصوالت كشاورزى در 
كشور است، مشكالت متعددى دارد و به علت دير پرداخت 
كردن خسارات به كشاورزان، اكثر كشاورزان تمايلى براى بيمه 

كردن محصوالت خود ندارند.
ميرى به بى ميلى كشــاورزان استان براى بيمه محصوالت 
اشــاره كرد و يادآور شــد: از بيش از 220 هزار هكتار كلزاى 
كشت شده در استان تنها حدود يك چهارم آن بيمه شده اند.

  شايعه اشباع شدن برنج در بازار رد شد
قدس: رئيس سازمان جهاد كشاورزى گيالن گفت: پيرامون 
شايعات انتشــاريافته در خصوص اشباع شدن برنج در بازار، 
ضمن رد اين ادعا اعالم مــى دارم كه هم اكنون حدود 250 
هزار تن برنج در بازار گيالن داريم و با اين ميزان برنج تا آغاز 

مهر بايد مديريت الزم را انجام دهيم.
عليرضا شعبان نژاد تصريح كرد: امروزه براى يك هكتار زمين 
شاليكارى براى شــخم 2000 تا 2500 متر مكعب آب نياز 
داريم و براى عمليات آب تخت 500 مترمكعب. اين آمار نشان 
مى دهد كه مديريت صحيح منجر به صرفه جويى 500 هزار 

مترمكعبى آب مورد نياز شاليكارى شده است. 

افزايش دغدغه كارشناسان محيط زيست 

معادن سمنان جان طبيعت را مى گيرد
��ر

قدس  معادن به عنوان يكى از ظرفيت هاى 
ايجاد اشــتغال و ارز آورى همواره به عنوان 
يكى از ســتون هاى اقتصادى در هر منطقه 
و كشــور محسوب مى شود و با بهره بردارى 
هر معدن بســيارى از ســاكنان همجوار از 
مزاياى آن بهره مند مى شوند، اما بنا بر گفته 
بسيارى از كارشناسان اين موضوع در استان 

سمنان بالى جان طبيعت شده است.
توليد پســماند هاى معدنى و رها سازى در 
طبيعــت، افزايش مصــرف آب و همچنين 
ايجاد راه هــاى ارتباطى در معادن به عنوان 
يكى از تعارضات زيســت محيطى و تهديد 
كننده براى وحش تنها بخشى از مشكالتى 
اســت كه بر اكوسيســتم منطقه تأثيرات 

منفى گذاشته است. 

 تهديد منابع آبى
حميد حاج اسماعيلى از جمله افرادى است كه 
از فعاليت برخى معادن بويژه بخش خصوصى 

در ميامى و شاهرود ابراز نگرانى مى كند.
وى در ايــن بــاره توضيــح مى دهد: دولت 
بدون توجه به مشــكالت زيست محيطى و 
خشكســالى اجازه بهره بردارى و استفاده از 
منابع آبى اطراف برخى روستاها را در بخش 
مصــارف صنعتى و مصرفى بــه پيمانكاران 
مى دهــد و ايــن در حالى اســت كه مردم 
روستا از داشتن آب شــرب و بهداشتى در 

مضيقه هستند.
وى با اشــاره بــه نگرانى مــردم محلى از 
آنچــه خطــر كاهــش ظرفيت هــاى آبى 
منطقــه مى خواند، خاطرنشــان  آينده  در 
مى كند: تهديد منابع و ســفره هاى آبى به 
دليل ايجاد زهكشــى جديد براى استفاده 
معــدن و همچنين ســدبندى جريان آب 
ناشــى از عدم نظــارت برخى مســئوالن 
متولى ســبب نگرانى هايى در مردم منطقه 

شده است.
وى پســماندهاى ناشى از فعاليت معدنى را 
يكى ديگر از مشكالت پيش رو مى خواند و 
مى گويد: رعايت نكردن استانداردها عالوه بر 
ايجاد ريزگرد در منطقه باعث نابودى سطح 
وســيعى از زمين هاى بيابانى و صحرايى با 

پوشش گياهى شده است.
وى به برخى پيامدهاى زيست محيطى ديگر 
در اين مناطق اشاره كرده و ادامه مى دهد: 
تغييــر بافت منطقه ناشــى از انفجار جهت 
استخراج ســبب كوچ اجبارى و هميشگى 
جانــوران و پرندگان شــده و اين در حالى 
اســت كه از گذشــته هاى دور اين مناطق 
به داشــتن برخــى از گونه هــاى جانورى 
مثل يوزپلنگ و بز و ميش وحشــى شهرت 

كشورى داشتند.

 اكوسيستم شاهرود در معرض نابودى است
اميرحســين وليان دبير انجمــن ديده بان 
طبيعت شــاهرود با ابراز تأسف از مشكالتى 
كــه در اين شهرســتان به وقوع پيوســته، 
بيان مى كند: يك معدن بوكســيت كه مواد 
معدنى را از شــاهوار برداشت و كارخانه آن 

خراسان  استان  جاجرم  در 
چنــان  اســت  شــمالى 
تخريب بى رويــه اى را در 
ايــن منطقه ايجــاد كرده 
اســت كه به اعتقــاد تمام 
كارشناســان بزرگ تريــن 
كوهســتان  تخريب  نمونه 
در ايران اســت و در حال 
حاضر شهرســتان شاهرود 
رتبه اول تخريب كوهستان 

را در كشور داراست.
و  برداشــت  ســرعت  وى 
را  شــاهوار  كــوه  تخريب 
غيرقابــل تصــور عنــوان 
معادن  مى گويــد:  و  كرده 
ذغال ســنگى در منطقــه 
هســتند كه از 40 ســال 
و  مى كننــد  كار  پيــش 
وســعت تخريب شــان در 

ســطح زمين به چند هزار هم نمى رسد، اما 
ظرف چهار سالى كه بهره بردارى از معدن 
بوكسيت شاهوار آغاز شده، بيش از 1000 
درخت ممنوع القطع اورس قطع شده است، 
چنــد صد هكتار از پوشــش گياهى از بين 

رفته و چنــد ميليون بوته، درختچه و تمام 
پوشش گياهى منطقه نابود شده است.

 سكوت منابع طبيعى
وليــان با بيــان اينكــه اداره منابع طبيعى 
دامداران را براى ده بوته گون كه آتش زده 
شده جريمه مى كند، اما در 
برابر تخريب شاهوار سكوت 
ادامــه مى دهد:  مى كنــد، 
قطع  اورس  درخت  هزاران 
برگه  شــده و حتى يــك 
جريمه براى مســّببان آن 
صادر نشده اســت و قطعاً 
اگر منابــع طبيعى رويكرد 
قطــع  ازاى  بــه  قانونــى 
درختــان، از بيــن بــردن 
پوشــش گياهــى، تخريب 
حجم خاك و ســنگى كه 
جابجــا مى شــود، اتخــاذ 
شده و مســببان آن ملزم 
بــه پرداخت جرايم شــده 
بودند، شايد آن وقت معدن 
بوكسيت به اين گستردگى 

فراخ نمى شد.
مى كنــد:  تصريــح  وى 
متأســفانه خبر وحشــتناك تر آن است كه 
تخريب انجام شــده تاكنون در كوه شاهوار 
تنهــا 10 درصد از آن چيزى اســت كه در 
طــرح اين معدن قرار دارد و قرار اســت از 
سمت شــمال تا ســياه مرزكوه در استان 

گلســتان، از شــرق تا ارتفاعات ميقان و از 
جنوب تا چشــمه پريخانــى در طرح اين 

معدن تخريب شود.

 ايجاد اشتغال براى 10 نفر
دبير انجمــن ديده بان طبيعت شــاهرود 
يادآور مى شــود: با اين حجــم از تخريبى 
كه برداشــت بوكسيت از اين معدن در كوه 
شــاهوار ايجاد كرده است تنها براى 10 نفر 
از اهالى روستاى تاش شغل كارگرى روزمزد 
ايجاد شده و حتى راننده كاميون هايى  كه 
در اين منطقــه كار مى كننــد، همه اهل 

جاجرم هستند.
وليان با تأكيد براينكه منابع آب شهرستان 
شــاهرود در حال تبديل به بســتر سيالب 
است، يادآور شد: بخاطر تخريب كوه شاهوار 
با اولين بارش ســنگين باران تمام روستاى 
تاش و مزارعــش در زير گل و الى مدفون 

خواهد شد.
دبير انجمن ديده بان طبيعت شــاهرود با 
بيــان اينكه در حال حاضر هم ســمنان به 
يكى از نمادهاى توسعه ناپايدار تبديل شده 
است، اظهار مى كند: تحمل اكولوژيكى شهر 

سمنان به اين ميزان نيست.
وليــان بيان مى كند: ســمنان در حالى كه 
شــهرى با آب و هواى خوب بود با توســعه 
بى رويه شــهرك صنعتى خــود و به طمع 
صنعتى شــدن خود را به يكى از 10 شهر 
آلوده كشور تبديل كرده و گاهى رتبه پنجم 

را در آلودگى هوا دارد.

  شهرهاى 100هزار نفر به باال صاحب 
بيمارستان  مى شوند

قزوين: قائم مقام وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى از 
ســاخت بيمارستان در شهرهاى 100 هزار نفر به باال كه بدون 

اين مراكز درمانى اند، خبر داد.
ايرج حريرچى در آيين آغاز ساخت بيمارستان 160تختخوابى 
خيريه در ناحيه شــهرى مهرگان محمديه در شهرستان البرز 
افزود: تخت هاى بيمارستانى بايد در دسترس مردم قرار بگيرد 
و در اين راستا مكلف هستيم در شهرهاى با جمعيت100هزار 
نفر به باال در نزديكى محل زندگى شهروندان نسبت به ساخت 

بيمارستان اقدام كنيم.
وى گفت: با وجود ساخت بيمارستان هاى جديد طى سال هاى 
اخير كشــورمان همچنــان با كمبود تخت هاى بيمارســتانى 
روبروســت. حريرچى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود با 
اشاره به ضرورت ايجاد مراكز درمانى در نقاط محروم و پرجمعيت 
در جهــت كاهش هزينه هاى مردم در بخــش درمان، افزود: به 
دليل كمبود امكانات در بعضى نقاط گاهى هزينه هاى حمل ونقل 
بيماران به بيمارستان از هزينه هاى بسترى آنان پيشى مى گيرد.

  سرمايه گذارى خارجى در هرمزگان
فارس: رئيس مركز خدمات ســرمايه گذارى هرمزگان با اشاره 
به تصويب و تأييد هفت طرح سرمايه گذارى خارجى طى سال 
96 در اســتان، ارزش اين سرمايه گذارى را يك ميليارد و 320 
ميليون دالر عنوان كرد. نوشين معلمى از اجراى طرح ساخت 
نيروگاه 1400 مگاواتى بخار با ســرمايه گذارى كشور روسيه به 
ارزش يك ميليارد و 250 ميليون دالر به عنوان بزرگ ترين طرح 
سرمايه گذارى خارجى استان در سال 96 ياد كرد. وى با اشاره به 
ساير طرح هاى سرمايه گذارى خارجى تائيد شده در هرمزگان طى 
سال گذشته، بيان داشت: طرح نيروگاه خورشيدى جزيره قشم، 
طــرح نيروگاه مقياس كوچك بندرخمير و چند طرح در حوزه 
شيالت در هرمزگان تائيد، مصوب و در دست اجراست. معلمى 
ادامه داد: استان هرمزگان در حوزه گردشگرى از پتانسيل هاى 
بااليى برخوردار است كه بايد اين ظرفيت ها شناسايى و پس از 

معرفى در قالب طرح، به فعل تبديل شود.

  آمار سزارين در مازندران باالست

رئيس دانشگاه علوم پزشكى مازندران با اشاره به اينكه 
ميانگين زايمان به صورت سزارين در بيمارستان هاى 
دولتى از 61 درصد به 51 درصد رســيده اســت، از آمار باالى 

زايمان سزارين در استان خبر داد. 
دكتر سيد عباس موسوى اظهار كرد: ميزان سزارين قبل از طرح 
تحول سالمت 73 درصد بود كه هم اكنون به 68 درصد كاهش 
يافته اســت در حالى كه ميزان ميانگين كشورى سزارين، 50 
درصد است. وى با اعالم اينكه ميانگين زايمان به صورت سزارين 
در بيمارســتان هاى دولتى از 61 درصد به 51 درصد رســيده 
است، خاطرنشان كرد: بيمارستان هاى خصوصى ملزم به ايجاد 
بلوك هاى زايمانى شدند و در اين راستا دو بيمارستان نسبت به 

ساخت اين بلوك ها اقدام كردند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى مازندران در پاسخ به پرسشى مبنى 
بر توقف ارائه خدمات درمانــى در روزهاى تعطيل و ايام نوروز 
گفت: بيمارســتان ها هيچ وقت تعطيل نيستند و در زمان هاى 
خاص، خدمات اورژانسى در اولويت قرار داشته و تالش مى كنيم 

در اين ايام، پوشش اورژانسى را افزايش دهيم.

  «قشالق طاليى» مقصد دفن زباله هاى 
صنعتى و بيمارستانى البرز

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان البرز با بيان 
اينكه متأسفانه در فرايند دفن زباله در حلقه دره كمترين 
مالحظات علمى صورت نگرفته اســت، گفت: محدوده اى 30 
هكتارى در منطقه «قشــالق طاليى» براى دفن پســماندهاى 
بيمارستانى و زباله هاى صنعتى كه امكان انتقال به حلقه دره را 

ندارد در نظر گرفته شده است. 
حامد فرضى با اشاره به اينكه محدوده اى در سال 88 براى مطالعه 
در حوزه دفن پســماند در نظر گرفته شــد كه در خصوص آن 
هيچ گونه هماهنگى با منابع طبيعى صورت نگرفت، افزود: بعد از 
مراجعه به منابع طبيعى جهت مستند سازى محدوده «قشالق 
طاليى» امكان واگذارى نداشت چراكه كل محدوده جنگل كارى 

بود و گونه هاى ممنوعه و طرح مرتعدارى در آنجا وجود داشت.
وى با بيان اينكه اين مكان محدوديت هاى قانونى داشته است، 
اضافه كرد: در ســال 94 و با همكارى اداره كل محيط زيست 
عرصه اى به مســاحت 130 هكتار مكان يابى شد و پس از آن 
مستندســازى 100 هكتار آن با انجام صورت جلسه و تغيير و 
تحولى كه شهردارى و محيط زيست صورت دادند، انجام گرفت.

��ر

قدس  اگر گذرى بر دشت طلحه - فارياب در استان 
بوشهر داشته باشيد در اين منطقه بخش هاى بسيارى 
را با فرو رفتگى و چاله هاى عميق مشاهده مى كنيد كه 

مصداق همان فروچاله ها هستند.
بنابر گفته كارشناســان برداشــت بيش از ظرفيت از 
آبخوان ها و كاهش شــديد ذخاير آب هاى زير زمينى 

يكى از عوامل ايجاد اين فروچاله ها هستند.
گفته مى شــود در 10 سال گذشــته بيش از 7/5 متر 
ســطح تراز آب هاى زيرزمينى محدوده هاى ياد شده 
اســتان كاهش يافته و در بسيارى از دشت ها به دليل 
هجوم آب شــور ديگر آب استحصالى قابل برداشت و 

شرب نيست.

 هدر رفت آب
با وجود كمبــود منابع آبى و همچنين خشكســالى 
چندين ســاله و كمبود آب شــرب در استان بوشهر 
اما همچنان كشــاورزى و كشت سنتى در اين استان 
خودنمايى كرده و يكى از معايب و عوامل هدر رفت آب 

در اين اســتان است، چنان كه معاون سياسى، امنيتى 
و اجتماعى استاندارى بوشهر اظهار مى كند: استفاده از 
شــيوه هاى سنتى در آبيارى كشاورزى به صرفه و جايز 
نيست و ضرورت دارد تا در آبيارى زمين هاى كشاورزى، 
شيوه هاى دانش  محور و پيشرفته جايگزين روش هاى 
سنتى و نسبت به اصالح شيوه هاى آبرسانى سنتى اقدام 
شود. مجيد خورشيدى تأكيد مى كند: با توجه به بحران 
كم  آبى، تفكيك آب آشاميدنى ديگر مصارف و استفاده 
از آب هاى غير متعارف در فضاى ســبز اين استان نيز 
قابل قبول نيست و بايد شــيوه هاى جديد مورد توجه 

قرار گيرد.

 شبكه فرسوده
پرونــده كمبود آب را نمى توان با مشــكالتى همچون 
كشاورزى سنتى بست بلكه همان اندك آب استحصال 
شــده براى شــرب مردم در همان شبكه رسمى آب و 

فاضالب شهرى به ميزان زيادى از دست مى رود.
در اين راستا مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان 
بوشهر با اشاره به طول 4000 كيلومترى شبكه آبرسانى 
شهرهاى اســتان مى گويد: براى كاهش هدر رفت آب 
بيش از 1000 كيلومتر شبكه آبرسانى استان بوشهر نياز 

به نوسازى دارد.
كيقباد ياكيــده با بيان اينكه كاهــش بارندگى  ميزان 
ذخيره آب در سدها را تحت تأثير قرار داده است، يادآور 
مى شود: ذخيره آب در سدهاى كوثر، رئيسعلى دلوارى و 
ميزان آورد رودخانه ها بشدت كاهش يافته است كه بايد 

صرفه جويى در مصرف آب مورد توجه ويژه قرار بگيرد.
وى همچنين درباره جداســازى آب فضاى سبز از آب 

آشــاميدنى نيز اظهار مى كند: بــراى تحقق اين مهم 
دســتگاه تصفيه خانه كوچك در مناطق مهم نصب و 
پساب فاضالب براى تأمين آب فضاى سبز مورد توجه 

قرار مى گيرد.

 عمر آبخوان هاى بوشهر تمام است
معــاون حفاظــت و بهــره بــردارى 
اســتان  منطقــه اى  آب  شــركت 
بوشهر برداشــت هاى بى رويه آب از 
آبخوان هاى اين اســتان را سبب بروز 
و گسترش پديده فرونشست زمين در 

اين استان مى داند.
اميد آزادى جو با اشاره به افت شديد 
منابع آبى در دشت ها عنوان مى كند: 
برداشــت هاى بى رويــه آب منجر به 
ضعيف شــدن آب هــاى زيرزمينى و 

شورى آب هاى موجود شده است.
وى اظهار مى كند: براســاس آمارهاى 
شبكه ســنجش، در 10 سال گذشته 
بيش از 7/5 متر ســطح تراز آب هاى 
زيرزمينى محدوده هاى ياد شده استان 
كاهــش يافته و بيشــترين كاهش ها 
متوجه آبخوان هاى با كيفيت از جمله 

بوشكان بوده است.
وى با بيان اينكه عمر مفيد بيشــتر آبخوان هاى استان 
بوشــهر تمام شــده اســت، اذعان مى كند: همچنين 
دشت هايى كه به لحاظ كيفى در سطح پايين ترى بودند 
به دليل هجوم آب شــور روز به روز شــورتر شده و در 
بخش هايى از استان درجه شور شدن آبخوان ها گاهى تا 

30 درصد بوده است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شركت آب منطقه اى استان 
بوشــهر عنوان مى كند: بهره بردارى دهه هاى گذشته از 
منابع آبى ســبب شــده امروز بيش از 70 درصد حجم 
ذخيره مفيد و عمر آبخوان ها از دســت برود و تنها 30 
درصــد ايــن ذخاير در اســتان باقى 
بماند. آزادى جو يادآور مى شــود: در 
شرايط كنونى حجم كمى از آب هاى 
زيرزمينى در استان وجود دارد و نياز ما 
در آينده روز به روز بيشتر مى شود، در 
اين شرايط منابع موجود بايد با شدت 

بيشترى حفاظت و مديريت شود.

 زياده خواهى
وى به اين موضوع اشــاره مى كند كه 
با وجود اينكه در ســال هاى گذشته 
بحث حفــر چاه هاى غيــر مجاز در 
چارچوب قانون پيگيرى مى شد ولى 
زياده خواهانى هســتند كه بى پروا 
به اين باقيمانــده ذخيره آبى هجوم 
مى آورند و ضمن آســيب رساندن به 
آبخوان ها به حق و حقوق ديگران نيز 
تجاوز مى كنند. آزادى جو مى افزايد: 
چاه هاى غير مجاز عالوه بر اينكه شيره زمين را در طول 
اين چند سال مكيده اند، عمق آن ها به ذخاير استراتژيك 
و سنگ كف رســيده و از آن ها نيز عبور كرده اند و اين 
در حالى است كه اين ذخاير ارزشمند به طور معمول در 
موقع لزوم براى شرب مورد استفاده قرار مى گيرند، ولى 

اكنون مورد تعرض متخلفان قرار گرفته اند.

به دليل برداشت هاى بى رويه

«سفره هاى آب» بوشهر آب مى رود

رها سازى 
پسماند هاى صنعتى، 
افزايش مصرف آب 

وايجاد راه هاى 
ارتباطى به عنوان 
يكى از تعارضات 

زيست محيطى تنها 
بخشى از مشكالت 
تحميلى معادن بر 
اكوسيستم سمنان 

است

بــرش

چاه هاى غير مجاز 
عالوه بر اينكه 

شيره زمين را در 
طول اين چند سال 

مكيده اند، عمق 
آن ها به ذخاير 

استراتژيك و سنگ 
كف رسيده و از 
آن ها نيز عبور 

كرده اند

بــرش
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قدس  طبق استاندارد جهانى به ازاى هر 10 
هزار نفر بايد يك سالن سينما وجود داشته باشد، 
اما لرستان با وجود برخوردارى از دو سالن نمايش 
فعال از اين شاخص استاندارد بسيار عقب است.

متأسفانه به دليل تخريب بسيارى از سالن هاى 
نمايش و تبديل به بافت فرســوده و همچنين 
مشكالت مالى هر روز از سهم هنر هفتم در اين 

استان كم مى شود.
اين در حالى اســت كه ســينما به عنوان يك 
فعاليت جمعى مى تواند تأثير بســزايى در رشد 
فرهنگ اجتماعى داشــته باشد به همين دليل 
توسعه سالن هاى سينما عالوه بر رشد اقتصادى، 
رشد اجتماعى هم به دنبال دارد و روشن است 
كه تعداد دو ســينماى فعال نمى  تواند شكاف 
عميق بين مردم اســتان و سينما را پر كند يا 

دست كم آن را كاهش دهد.

 تاريخچه تعطيلى سينماها
ســينما استقالل، ســينما ايران و سينما عصر 
جديد خرم آباد، سينما فلسطين و سينما آزادى 
بروجرد، ســينما كيهان دورود، ســينما تماشا 
اليگودرز و سعيد دلفان سينماهاى امروز استان 
لرســتان هســتند كه از اين تعداد، امروز تنها 
چهار سينما فعال و نيمه فعال باقى مانده است. 
لرســتان يكى از استان هايى است كه در بخش 
زيرســاخت هاى فرهنگى هنرى در محروميت 
به سر مى برد به طورى كه به جز چند شهر بقيه 
شهرهاى استان از داشتن سينما محروم هستند. 
حدود 15 سال اســت كه سينماهاى لرستان 
ســاز تعطيل شدن مى زنند و تالش هاى برخى 
مســئوالن براى نگه دارى اين ســينماها كافى 
نبود و ُمســكن هاى موجود نيز براى جلوگيرى 
از تعطيلى آن ها كارساز نبود تا جايى كه آپارات 
در شــهر هاى اين استان به خاطره تبديل شد. 
سينما سعيد نورآباد، به دليل نداشتن تماشاچى 
حدود يك سال بعد از افتتاح تعطيل شد، سينما 
عصر جديد نيز قبــل از افتتاح به تملك بانك 
صادرات در آمد، سينما ايران خرم آباد به دليل 
نداشتن مشــترى كافى حدود 6 سال است كه 
تعطيل شده، سينما آزادى بروجرد نيز حدود پنج 
سال است به دليل تغيير كاربرى تعطيل  شده 
اســت. برخى افراد دليل تعطيلى اين سينماها 
را شكســت خوردن صنعت سينما مى دانند و 
برخى از ديد مالكان سودجو مى بينند كه به جاى 
داشــتن دغدغه فعاليت ســينما به دنبال حل 

مشكالت شخصى خود هستند.

  سينما آزادى
سينما آزادى بروجرد در سال 
38 متعلق به شركت تاج بود 
كه در ســال 1373 به حوزه 

هنرى واگذار شد.
اين سينما در متراژ 730 متر 
در ســال 76 يك بار بازسازى 
شد و در سال 85 حوزه هنرى 
بــا ارائه مشــكالتى از جمله 
مشــكالت مالى و درآمدزايى 
پايين سينما درخواست تغيير 

كاربرى و بهسازى داد.
از ســال 85 ســينما آزادى 

بروجرد تعطيل شــد و با وجــود اينكه قرار بود 
ساخت وساز جهت ساخت پرديس انجام شود اما 
سرنوشــت آن به گونه اى ديگر رقم خورد و اين 

سينما تبديل به كتابفروشى شد.

 سينماى دورود
سينماى دورود كه دوران قبل از انقالب ساخته 
شد مخاطبان زيادى را به خود جلب كرد اما در 
دوران جنگ آسيب جدى ديد تا اينكه در سال 

69 دوباره فعاليت خود را آغاز كرد.
با وجود اينكه اين سالن با استقبال مردم روبه رو 
بود اما بتدريج با افت تماشــاگر روبه رو شد و در 
نهايت از اول مرداد سال 94 به طور كامل به دليل 

نبود استقبال تعطيل شد.

هر چنــد كه پيــش از اين 
رئيــس ارشــاد دورود اظهار 
كرده بــود: بــراى ديجيتال 
شدن اين سينما تالش شد تا 
تسهيالت ارائه شود اما وامى 
به آن تعلق نگرفت و چراغش 

خاموش شد.

 فقط دو سينما در لرستان 
فعال است

رئيس حوزه هنرى لرســتان 
مى گويد: فقط دو ســينما در 

استان فعال است.
محمدحســين اميدى پوراظهار مى كند: سينما 
فلســطين و آزادى بروجرد و استقالل خرم آباد 

زيرنظر حوزه هنرى هستند.
وى ادامه مى دهد: ســينما آزادى شهرســتان 
بروجرد به علت فرســودگى حدود پنج ســال 

غيرفعال است.
اميدى پور يادآور مى شود: البته سينما فلسطين 
نيز از اســفندماه به دليل بازسازى تعطيل شده 
و در نيمه نخست امسال بار ديگر فعال مى شود.

رئيس حوزه هنرى لرستان بيان مى كند: در 
حال حاضر سينما اســتقالل خرم آباد فعال 
اســت كه اســتقبال از فيلم هاى اكران شده 
نسبت به سال گذشــته بيشتر شده و راضى 

هستيم.

وى خاطرنشــان مى كند: ســينماها درآمد 
چندانــى ندارنــد و چند ســينماى بخش 

خصوصى در استان تعطيل شده اند.
 اميدى پور ادامه مى دهد: البته يك سينماى ديگر 
در اليگودرز فعال است و بخش خصوصى مسئول 

آن است.

 كيفيت جذب مخاطب
سيد غالمرضا نعمت   پور كه در هنر هفتم دستى 
بر آتش داشته و در قامت مسئول امور سينمايى 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى لرستان خدمت كرده 
اســت مى گويد: پايين بودن كيفيت سالن   هاى 
سينما و البته فيلم  ها از جمله عواملى است كه 

شوق حضور مردم در سينما را مى  گيرد. 
وى عنوان مى كند: از طرفى در ساير كشور ها از 
جمله آمريكا هر فيلم كه اكران مى  شود تا پنج 
ســال اجازه انتشار در رسانه هاى تصويرى ندارد 
در حالى كه در ايران يك تا دو هفته بعد از اكران 
يك فيلم، با كمترين هزينــه مى  توان آن را در 

سينماى خانگى ديد.
وى البتــه وجود ماهــواره و بحث اقتصادى 
اشــخاص در خريد بليت را نيــز در كاهش 
اســتقبال مردم و گيشــه خالى بــى تأثير 
نمى داند و عنوان مى كند: متأسفانه در كشور 
ما آنچنان كه بايد به سينماى بومى و كودك 
اهميت داده نمى شود و توليد فيلم بيشتر به 

سمت موضوعات طنز پيش رفته است. 

��راث ���نگ
 برگزارى جشنواره الله هاى واژگون

 در اليگودرز 

خرم آباد: بخشدار بربرود غربى اليگودرز از برگزارى جشنواره 
الله هاى واژگون در 31 فروردين ماه در بخش بربرود غربى اين 
شهرستان خبر داد. اكبر بابك آرا با بيان اينكه دشت داالنى در 
30 كيلومترى جنوب غربى شهر اليگودرز است، افزود: اليگودرز 
با وجود 2000 هكتار رويشگاه الله هاى واژگون بزرگ ترين كانون 
الله هاى واژگون كشور است. وى عمر الله هاى واژگون را تقريبا 
20 روز دانســت و عنوان كرد: با برگزارى چنين جشنواره هايى 
مى توان به معرفى هرچه بهتر الله هاى واژگون اليگودرز در سطح 
كشــور و حفظ و نگهدارى اين جاذبه طبيعى پرداخت. بابك آرا 
با بيان اينكه الله واژگون زيباترين گل منطقه اســت و پس از 
گذشت سرماى شديد زمستانى سر از خاك بر مى آورد و زينت 
بخش كوه هاى زاگرس مى شود، گفت: الله واژگون گونه اى زيبا 
و منحصر بفرد از خانواده سوسنيان بوده كه تنها در دامنه هاى 
زاگرس و بويژه در لرستان يافت مى شود. وى به حضور بسيارى 
از گردشگران براى ديدن اين گونه زيبا اشاره كرد و اظهار داشت: 
وجــود الله واژگون در اين منطقه مى تواند عامل مهمى جهت 

جذب گردشگر و ايجاد اشتغال باشد.

 فعاليت 100گروه تئاتر بچه هاى مسجد 
در كشور 

قزوين: مدير مركز هنرهاى نمايشى حوزه هنرى كشور گفت: 
هم اكنون 100گروه نمايشى در تهران و استان هاى مختلف در 
قالب تئاتر بچه هاى مسجد به فعاليت مى پردازند. كوروش زارعى 
در همايش تجليل از فعاالن دفتر تئاتر مردمى بچه هاى مسجد 
در قزوين افــزود: در حال حاضر25 دفتر تئاتر مردمى بچه هاى 
مسجد در استان ها افتتاح شده كه فعاليت هاى قابل توجهى در 
مناسبت هاى مختلف سال داشته اند.  وى با بيان اينكه حدود 30 
نمايشنامه براى گروه هاى تئاتر بچه هاى مسجد توليد و در اختيار 
آن ها قرار گرفته اســت، گفت: سال گذشته جشنواره سراسرى 
تئاتر بچه هاى مســجد در تهران برگزار شد و در سال جارى نيز 
با حضور گروه هاى منتخب اســتان ها، استان فارس ميزبان اين 
رويداد خواهد بود.  زارعى افزود: استان قزوين در مدت كوتاه چند 
ماهه از تأســيس دفتر تئاتر مردمى بچه هاى مسجد با عضويت 
بيش از 150نفر عملكرد قابل توجهى داشــته است. دفتر تئاتر 
مردمى بچه هاى مسجد قزوين تابستان سال گذشته افتتاح شد.

تعطيلى سالن هاى نمايش يكى پس از ديگرى

 اصفهان 7 اثر ثبت شدهآپارات در لرستان كم فروغ است 
 در فهرست ميراث جهانى دارد 

 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: در استان اصفهان بيش از 22 هزار 
اثر واجد ارزش فرهنگى و تاريخى وجود دارد كه 1850 مورد آن 
در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده و هفت اثر ثبت شده 
در فهرست ميراث جهانى دارد. فريدون الهيارى با بيان اينكه در 
اســتان اصفهان آثارى مربوط به بيش از 40 هزار سال پيش از 
جمله تمدن بزرگ ســيلك در كاشان وجود دارد، افزود: غير از 
بافت هايى كــه از دوره هاى مختلف تاريخى از جمله آل بويه، 
سلجوقيان و صفويه در شهرها و مناطق مختلف استان همچون 
كاشــان، نطنز، نايين و اردستان وجود دارد، در شهرستان هاى 
غرب و جنوب استان اصفهان مكان هاى بسيار ارزشمند باستان 
شناسى از دوره هاى كهن و تاريخى ايران به جا مانده است. وى 
افزود: شهرســتان هاى فريــدن، چادگان، ســميرم، بويين و 
مياندشت، فريدونشهر و گلپايگان از نقاطى هستند كه به لحاظ 
باســتان شناســى از غناى بااليى برخوردار هستند و حفظ و 
حراست از اين آثار ارزشمند نيازمند عزم جدى و تأمين منابع 
كافى است. الهيارى با بيان اينكه در بخش هايى از استان اصفهان 
تعدد بناها و مجموعه ها ديده مى شــود، تصريح كرد: برج هاى 
كبوتر استان اصفهان در كشور شاخص است، به طورى كه بيش 
از 300 برج كبوتر شاخص سرپا در اين استان وجود دارد تا آنجا 

كه برج هاى متعدد كبوتر برند شهرستان فالورجان شده است.

 اقامت 152 هزار مسافر 
در چهارمحال و بختيارى

 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
چهارمحال و بختيارى گفت: ميزان اقامت در هتل ها، 
اقامتگاه ها و خانه هاى مسافر در طول تعطيالت نوروزى در استان 

حدود 152 هزار نفر ثبت شده است. 
بهمن عسگرى سوادجانى با اشاره به ميزان رشد اقامت مسافران 
نوروزى در اســتان گفت: ميزان اقامت مســافران نوروزى در 
چهارمحال و بختيارى رشد 206 درصدى داشته كه نسبت به 
سال هاى گذشته آمار قابل توجهى براى استان است. وى افزود: 
با توجه به آمارهاى ارائه شــده حــدود 400 هزار تردد خودرو 

كه حدود 2 ميليون نفر تخمين زده شده، صورت گرفته است.
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بعد از مسائل 
حاشيه اى درباره 

نقاط تالقى آب 
و فاضالب در 

اهواز بهبود سيستم 
فاضالب و اصالح 

شبكه در دستور كار 
قرار گرفت

بــرش

سينماها درآمد 
چندانى ندارند 
و چند سينماى 

بخش خصوصى 
در لرستان تعطيل 

شده اند

بــرش

نيم نگاه

طيبه قاســمى در اوضاعى كه مــردم اهواز 
ســرانجام نفهميدند چند نفر مبتــال به هپاتيت 
هستند، اين بيمارى عاملى شد تا متوليان آستين 
باال بزنند و در كور نشــدن گره ديگرى بكوشند. 
خبر خوش شــايد امروز و چنــد روز آينده اقدام 
براى گسستن پيوند ناميمون آب و فاضالب اهواز 

باشد. 
بعد از مسائل حاشيه اى كه درباره 301 نقطه تالقى 
آب و فاضــالب در اهواز رخ داد ضــرورت بهبود 
سيســتم فاضالب و بهينه سازى آن بيش از پيش 
مشخص شد و در اوضاعى كه مردم اهواز سرانجام 
نفهميدند چند نفر مبتال به هپاتيت هســتند اين 
بيمارى موجب شــد تا متوليان آستين باال بزنند 
و در كور نشــدن گره ديگرى بكوشند، خبر خوش 
شــايد امروز و چند روز آينده اقدام براى گسستن 

پيوند ناميمون آب و فاضالب اهواز باشد. 

 هياهوى هپاتيت
چند روزى بود در شــهر هياهو به راه افتاده بود 
از ابتال به هپاتيت آن هم از طريق آب شــرب؛ در 
همين رابطه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى 
جندى شاپور اهواز در گفت وگو با خبرنگار قدس 
از بزرگ نمايى رســانه ها درارتبــاط با اين قضيه 
مى گويد و با اشــاره به اينكه اين بيمارى هميشه 
بوده و به تعداد انگشــتان اتفــاق مى افتد؛ اظهار 
مى كند: چيز خاصى صورت نگرفته و ما نمى دانيم 

چرا حساسيت ها باال رفته است. 
شــكراله ســلمان زاده با اعالم افزايــش نيافتن 
درگيــران هپاتيت عنوان مى كنــد: تعداد بيماران 
مبتال تغييرى نسبت به ســال هاى پيش نداشته 
و آمار ما شــايد كمتر از سال هاى پيش هم باشد، 
بحث بر ســر آن مانند اين اســت كه بگوييد چرا 
آنفلوانزا اتفاق افتاده، اين بيمارى هميشه در استان 

هست و به نوعى بيمارى بومى استان ماست. 

 6 نفر مبتال به هپاتيت
او با اشاره به اينكه امسال 6 نفر مبتال به هپاتيت 
داشــته ايم؛ مى افزايد: كم و بيــش با اين بيمارى 
درگيريــم و تنها از طريق آب هم انتقال نمى يابد 
و مواد غذايى هم مى توانند ناقل آن باشــند اين 
كه كسانى دچار بيمارى هپاتيت هستند ناراحت 

كننده، اما دردى هميشگى است. 
يكى از اعضاى شــوراى كالنشهر اهواز با اشاره به 
اينكه نطق پيش از دســتور من در آبان ماه سال 
گذشــته نيز درباره آب شرب و فاضالب هاى شهر 
اهواز بود و در يكى از نطق هاى دوشــنبه گذشته 
هم به مسئله نقاطى از تالقى آب و فاضالب اشاره 
كردم؛ مى گويد؛ آنچه گفته شــد بر اســاس سه 

سند بوده است كه يكى از آن ها 
حرف هاى مديرعامل آبفا در اين 
خصوص است، اين مدير پيش از 

اين به آن اشاره كرده بود.

 تناقض در تعداد مبتاليان
از ســوى ديگر دربــاره هپاتيت 
«آ» و ميزان آمــارى آن رئيس 
بهداشــت غرب اهواز در نامه اى 
كه بــه ســازمان آب و فاضالب 
نوشته بود اين ميزان را 13 نفر 

دانسته است.
محمدرضا ايزدى ســند سوم را 
مصاحبه هــاى رئيس دانشــگاه 
جندى شــاپور اهــواز مى خواند 
بنابرايــن  مى كنــد:  اذعــان  و 

اين مســئله چيز جديدى هم نبــوده، اما يكى از 
خبرگزارى ها مطلب را به شكلى تنظيم كرده بود 

كه خوراك راديو و تلويزيون هاى خارجى شد.
اين عضو شــوراى كالنشــهر اهواز بــا تأكيد بر 
خانوادگى بودن اين مشكل اظهار مى كند: وظيفه 
ما اين است كه مشكالت را بگوييم و مردم بدانند، 
اما قرار نيســت اگر مشــكل را گفتيم يك راديو 
بيگانــه كه قصد بــه هم ريختن جهــان را دارد 
بــراى منافع خود بر روى حرف هاى ما مانور دهد 
و نبايد اســتفاده اى براى آن ها باشد. همه مردم 
مى دانند آن ها خيرخواه ما نيســتند و هر اتفاقى 
در شــهر ما بايد به وسيله مسئوالن كشور رصد و 
پيگيرى شــود و بيگانگان در پى گرفتن ماهى از 

آب گل آلود بوده اند. 

 گسستن پيوند ناميمون 
او ســپس خبر خوش شروع كار 
در روز جمعه با افتتاحيه اجراى 
عملياتى براى رفع مشكالت آب 
و فاضــالب توســط اداره آب و 
اهوازى ها مى دهد  به  را  فاضالب 
و عنــوان مى كنــد: كار از چند 
نقطه شهر اســتارت خورده و با 
حضور مسئوالن استانى از جمله 
فرماندار، استاندار، مديرعامل آبفا 
با شناسايى نقاط بحرانى تر شروع 
شــده و چند نقطه بحرانى اهواز 
كارهاى اجرايــى آب و فاضالب 
را شــروع كرده اند كه اميدواريم 

كارهاى بزرگى انجام شود. 

 ارتقاى كيفيت آب
مديرعامل شــركت آب و فاضالب اهواز در ادامه 
درخصوص تالقى فاضالب و آب شرب در برخى از 
نقاط شهر اهواز مى گويد: چندين بار در مناسبات 
درباره انشــعابات غيرمجاز آب و فاضالب صحبت 
كرده ايم و قصد بر اين است تا با گفتن مشكالت 
آن ها را برطــرف كنيم در هميــن خصوص نيز 
پروژه هايى را از محل اعتبارات تخصيصى دولت 

به خوزستان شروع كرده ايم.
فردوس كريمى بيان مى كند: اصالح شبكه توزيع 
آب بخشــى از منطقه سخيريه و يوسفى، منطقه 
حصيرآباد، منطقه كوى علــوى، منطقه كمپلو و 
عمليات اجرايى شــبكه جمع آورى مركز شــهر 

اهواز آغاز شده است.

با آغازعمليات اصالح شبكه انجام مى پذيرد
پايان ماجراى پيوند آب و فاضالب در اهواز 
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مديرعامل شركت رفاه و گردشگرى تأمين اجتماعى:
  تأمين آب شرق كشور 

غيرممكن است
فارس: مديرعامل شركت رفاه و گردشگرى تأمين اجتماعى 
گفت: تأمين آب براى منطقه شــرق كشور به طور تقريبى 
امرى محال اســت و اگر هم وجود داشته باشد، بسيار گران 
خواهد بود. ابراهيم باى ســالمى در مراسم افتتاحيه دهمين 
كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران و دومين همايش ملى جغرافيا 
و برنامه ريزى مناطق مرزى ايران در بيرجند، اظهار داشت: بايد 
از بحث ژئوپليتيك براى تقويت خود آن به بحث ژئواكونوميك 

گذر نماييم.
وى با بيان اينكه ايجاد كشورهاى افغانستان و پاكستان منجر 
به عقب ماندگى شرق ايران شده است، يادآور شد: امروز بايد از 
مفاهيم ژئوپليتيكى به مفاهيم ژئوكونوميكى برسيم كه اقتصاد 

نفوذپذيرى و نفوذناپذيرى كشورها را نشان مى دهد.
وى خطاب به استاندار خراســان جنوبى، گفت: شايد دولت 
فرصت نكند، ولى استاندار اين استان بايد برنامه ريزى كند تا 
جوانان با تحوالت نوين كه در اقتصاد شكل گرفته، آشنا شوند.

  برداشت غيرمجاز 2 تن گياه دارويى
در خراسان شمالى

بجنورد: فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعى و آبخيزدارى 
خراسان شمالى گفت: دو تن انواع گياهان دارويى به صورت 
غيرمجاز پارســال در اين استان برداشت شده بود كه توسط 
اين يگان ضبط شــد. سرهنگ موســى الرضا حياتى افزود: 
گياهان دارويى كشف شده شامل شيرين بيان، آنوخ، آويشن، 

ثعلب، زرشك، غده باريجه و شيره باريجه بوده است.
وى گفت: برداشت غيراصولى گياهان دارويى مانند چريش، 
آنخ، مرزه، آق باش و... با ريشــه، باعث كاهش شديد رويش 

اين گونه هاى با ارزش در مناطق مختلف استان شده است.
حياتى با اشــاره به فرارســيدن فصل بهار و رويش گياهان 
دارويى و جمع آورى غيراصولى توسط مردم، افزود: يكى ديگر 
از داليل كاهش رويشگاه هاى گياهان دارويى، خشكسالى و 

شخم و شيار در اراضى شيب دار است.
حياتى از تمامى همياران طبيعت درخواست كرد تا در صورت 
مشاهده هرگونه تخلفات مذكور مراتب را به صورت تلفنى با 
كــد 1504 امداد جنگل و مرتع كه به صورت شــبانه روزى 

پاسخگو است، اعالم كنند.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبى:

  ظرفيت استخراج معادن خراسان 
جنوبى 3 ميليون تن افزايش يافت 

 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراســان 
جنوبى گفت: ظرفيت استخراج اسمى معادن استان 
طى سال گذشته به ميزان ســه ميليون و 300 تن افزايش 
داشته اســت. داود شهركى افزود: طى سال گذشته ظرفيت 
استخراج اسمى ساليانه معادن استان به ميزان  سه ميليون و 
300 تن افزايش داشــته كه نسبت به مدت مشابه سال 95 

بيش از 220 درصد رشد داشته است.
وى بــا بيان اينكه با صدور 63 فقــره پروانه، رتبه اول صدور 
پروانه بهره بردارى معادن در كشور را داشته ايم، افزود: ذخيره 
قطعى اين معادن بيش از  142 ميليون تن با سرمايه گذارى 

بيش از 2000 ميليارد ريال بوده است.

  هشدار جهادكشاورزى
 به كشاورزان گوجه كار

مشهد: معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهادكشاورزى 
خراسان رضوى به منظور جلوگيرى از افزايش سطح كاشت 
گوجه فرنگى و افت قيمت آن، به كشاورزان گوجه كار استان 
هشــدار داد. نجف قلى صالحى افزود: به منظور جلوگيرى از 
افزايش سطح كاشــت گوجه فرنگى و افت قيمت آن و وارد 
شــدن ضرر و زيان، از كشاورزان عزيز درخواست مى شود به 
كارخانجات توليد رب در سطح استان براى عقد قرارداد و يا 

اطمينان از خريد محصول، مراجعه كنند.
وى ادامه داد: در همين راستا كشاورزان گوجه كار سطح زير 
كشت خود را بايد به گونه اى تنظيم كنند تا ضمن تأمين نياز 
كارخانجات رب، از فروش محصول خود نيز با قيمت مناسب 

اطمينان الزم را داشته باشند.

استاندار خراسان شمالى:
  ريشه بيشتر آسيب هاى اجتماعى، 

تبعيض و رانت است
ايسنا: استاندار خراسان شــمالى ريشه بيشتر آسيب هاى 

اجتماعى را، تبعيض و رانت عنوان كرد. 
محمدرضا صالحى در همايش آســيب هاى اجتماعى استان 
اظهار داشت: اخيراً در مجلس مطرح شده، صدها هزار ميليارد 
تومان گم شده كه تكليفش مشخص نيست و بعد فردى كه از 
روى فقر در مشهد شيرخشك دزديده را محكوم مى كنند كه 

اين نشان از بى عدالتى است. 
وى با تأكيد بر اينكه نفس عمل دزدى ناپسند است و كسى 
اين معضل را تأييد و از آن دفاع نمى كند، ادامه داد: بايد جلوى 
تبعيض و رانت در كشور گرفته شود تا يك عده غنى و يكسرى 

افراد مجبور به دزدى و آسيب نشوند. 
نماينده عالى دولت در خراســان شمالى با بيان اينكه بعد از 
انقالب صنعتى نوع آسيب ها متفاوت شد، ادامه داد: آسيب ها از 
شرايط فردى به اجتماعى تبديل شده و معضل طالق، اعتياد 
و غيره در حال از بين بردن جوامع است. صالحى تأكيد كرد: 
امروز فقر اقتصادى قابل تحمل است، اما فقر فرهنگى كه پايه 

آسيب هاى اجتماعى است، بايد ريشه كن شود. 
وى به آســيب هاى مطرح شده در مورد فضاى مجازى اشاره 
كرد و با تأكيد بر اينكه چرا مدام اين محيط را به عنوان آسيب 
و يك خطر مطرح مى كنند، خاطرنشــان كرد: چرا نبايد به 
عنوان يك فرصت، پايگاه علمى، محكم كردن وابستگى هاى 
خانوادگى و غيره از اين محيط ياد شــود. وى خواستار تبليغ 
كاركردهاى مثبت فضاى مجازى و محاســن آن شد و افزود: 
اســتادان، دانشــجويان و اصحاب علم انديشه همت كنند و 

خانواده ها را با محاسن اينترنت و فناورى نوين آشنا كنند. 

يك مسئول خبر داد
  راه اندازى سومين قطار بين المللى 

در مسير مشهد - عشق آباد

قدس: مديركل برنامه ريزى و نظارت بر خدمات مســافرى 
شركت راه آهن گفت: امسال سومين قطار بين المللى در مسير 
مشــهد- عشق آباد (پايتخت كشور تركمنســتان) راه اندازى 

مى شود. 
على كاظميان منش با بيان اينكه راه آهن جمهورى اسالمى 
آمادگــى دارد قطار تهــران- آنكارا و تهران- دمشــق را نيز 
راه اندازى كند، افزود: اما از سوى كشور تركيه و سوريه اعالم 
شــده كه به دليل نبود امنيت در اين كشورها، اين قطار فعًال 
راه اندازى نشود؛ در حال حاضر خط ريلى اين قطارها موجود 

است كه با فراهم شدن امنيت، راه اندازى خواهد شد.
مديركل برنامه ريزى و نظارت بر خدمات مســافرى شركت 
راه آهن درباره ميزان جابه جايى گردشــگر از طريق ريلى در 
ســال 96، عنوان كرد: طى سال گذشته 45 هزار گردشگر با 
قطارهاى گردشگرى در كشور جابه جا شدند و بنا داريم كه در 

سال 97 اين رقم را به 65 هزار گردشگر برسانيم.
كاظميان منش درباره عمر ناوگان ريلى بيان كرد: برنامه ريزى 
شده است كه در سال جارى ميانگين سن واگن هاى مسافرى 
را كاهش دهيم، 284 واگن باالى 30 سال در سال 96 از رده 
خارج شــده و مقرر شده كه 400 واگن باقى مانده باالى 30 
سال نيز به مرور از رده خارج شوند؛ با خارج شدن اين واگن ها، 
ميانگين سن ناوگان كاهش مى يابد، همچنين تعدادى ناوگان 

محدود نيز توسط بخش خصوصى در حال وارد شدن است.

مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان شمالى:
  ذخاير آب سدهاى خراسان شمالى

با بارش  هاى اخير هم تغييرى نكرد

مهر: مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان شمالى گفت: 
بارندگى هاى دو روز گذشــته، وضعيت ذخاير آب ســدهاى 

استان را تغيير نداد. 
ســيد ابراهيم علوى با بيان اينكه بارندگى هاى اخير آورده اى 
براى باالدست سدهاى خراسان شمالى نداشته است، اظهار 
داشت: بارندگى هاى اخير درمناطق مختلف استان نتوانسته 
حجم آب ســدها را افزايــش دهد و اين كاهش، ناشــى از  

بارندگى هاى محسوس در سال هاى گذشته است.
علوى با اشاره به افت 36درصدى بارندگى در خراسان شمالى، 
بيان كرد: امســال بيش از 100 ميليمتر بارندگى داشته ايم 
در حالى كه ســال گذشــته 154 ميليمتر و در بلند مدت 

182ميليمتر بارندگى داشته ايم.
وى با بيان اينكه ميزان ذخيره منابع آبى در سدهاى خراسان 
شمالى 26درصد است، بيان كرد: به منظور مديريت در مصرف 

آب برنامه اى سازگار با بحران آب در دستور كار قرار دارد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان شمالى با بيان اينكه 
در نيمه دوم ســال گذشته با كاهش 48درصدى بارندگى در 
استان روبه رو بوده ايم، گفت: طى اين مدت متوسط بارندگى 
در خراسان شــمالى 56 ميليمتر بوده كه اين ميزان بر روى 
كاهش مخزن سدها تأثير زيادى گذاشته كه سبب بحران آب 

در سال جارى مى شود.
علوى تصريح كرد: همچنين ميزان بارندگى در نيمه دوم سال 
گذشته نسبت به  مدت مشابه دراز مدت 113 ميليمتر بوده 

كه با كاهش 50 درصدى روبه رو بوده ايم.
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ايرنا: رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراســان 
شمالى گفت: بيش از 150 ميليون دالر كاال طى سال 96 
از اين اســتان صادر شد كه اين ميزان صادرات نسبت به 

سال ماقبل آن، 59 درصد افزايش داشته است. 
يحيى نيكدل اظهار داشت: در سال گذشته 532 هزار تن 
كاالى توليدى اســتان به خارج از كشور صادر شد كه از 

لحاظ وزنى 27 درصد كاهش دارد. 
وى گفت: پارســال صادرات 170 ميليــون دالرى كاال از 
استان هدف گذارى شده بود كه 88 درصد آن محقق شد.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالى 

گفت: كاالهــاى توليدى اســتان به كشــورهايى چون 
افغانستان، تركمنســتان، عراق، تاجيكستان آذربايجان، 
تركيه، هند، آلمان، امارات، روسيه و بلغارستان صادر شده 
است. نيكدل گفت: سال گذشــته، بيش از 311هزار تن 
محصوالت پتروشيمى به ارزش بييش از 85 ميليون دالر 
از استان صادر شــد كه 57 درصد از صادرات استان را به 

خود اختصاص داده است.
وى گفت: صادرات محصوالت پتروشيمى در سال گذشته 
به لحاظ ارزشى 45 درصد و از وزنى 44 درصد در مقايسه 

با سال ماقبل رشد داشته است. 

افزايش 59 درصدى صادرات خراسان شمالى

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى در ديدار با فرماندهان و پرسنل ارتش:

اروپا و غرب از قدرت موشكى ايران به خود مى لرزند 

على محمدزاده: نماينده ولى فقيه در خراسان 
رضوى گفت: اروپا و غرب و بويژه دولت غاصب 
فلسطين از قدرت موشكى ايران هراس داشته 

و همواره به خود مى لرزند.
آيت اهللا علم الهــدى در ديدار با فرماندهان و 
پرســنل ارتش در مشهد در آستانه روز ارتش 
افزود: بررسى تاريخ معاصر ايران نشان مى دهد، 
ارتش نقش تأثيرگذارى در سرنوشــت كشور 
داشته اســت. وى ادامه داد: در دوران انقالب 
آمريكايى هــا تصور مى كردند با وجود 40هزار 
مستشــار و نفوذى كه بر امراى ارتش دارند، 
مى توانند حركت انقالبى را متوقف نمايند، اما 
همچنانكه شاهد بوديم نه تنها ارتش به آن ها 
كمكى نكرد، بلكه در خدمت انقالب بود و روند 

پيروزى را تسريع كرد.
امام جمعــه مشــهد اظهارداشــت: آمريكا 
مى خواســت با ترفندى خاص ارتش را مقابل 
مردم قرار دهد تا منافع آن ها حفظ شــود، اما 
درايت امام راحل ورق را برگرداند و با بررسى 
اعالميه هــاى امام مى بينيم هيچ گاه ايشــان 
ارتشــيان را مورد انتقاد قرار ندادند و همواره 
آن ها را نصيحت مى كردند و همين امر باعث 

شد تا بدنه دينى ارتش بيشتر رشد كند.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى گفت: پس 
از اتفاقاتى چون بيعت همافران با امام وپيوستن 
ارتش به انقــالب، غربى ها فهميدند كه تمام 
تصوراتشان از ارتش اشــتباه بوده و از اين رو 
با ترفندى ديگر مسئله انحالل ارتش را مطرح 
كردنــد و براى آنكه زودتر به نتيجه برســند، 

طورى برنامــه ريزى كردند 
و  كمونيستى  گروه هاى  كه 
گروه هاى چپ اين موضوع را 
به بهانه كشتار مردم از سوى 
ارتش مطــرح كنند چراكه 
آن ها هميشــه با بهانه هاى 
عوام پســند و حتى ظاهر 
تندى  حركت هــاى  دينى 
انجــام مى دادنــد و همين 
امر باعث مى شــد تعدادى 
از جريان هاى انقالبى هم از 
آن ها حمايت كنند و سپس 
نقشه خود را اجرا مى كردند.

 بركات اين درايت امام
آيت اهللا علم الهدى افزود: در 
حالى كه كسى تصور نمى كرد 

امــام راحل با تمام قدرت در مقابل اين موضوع 
ايستادند و در واقع با صدور فرمان ايشان در 28 
فروردين و اعالم 29 فروردين به نام «روز ارتش» 
رســميت كاملى به ارتش داده شد كه تا امروز 

بركات اين درايت امام ادامه دارد.
وى تصريــح كرد: در ادامــه و با وجود افرادى 
چون شهيد بهشــتى و ديگر بزرگان انقالب، 
امــام قوى ترين نيروى فكرى خود يعنى مقام 
معظــم رهبرى را به عنــوان نماينده خود در 
ارتش معرفى كردند كه شايد بسيارى از افراد 
در آن روز ثمرات اين انتساب را نمى توانستند 

تصور كنند.

وى ادامه داد: بــا اين وجود 
وقتى زمان گذشــت، نتايج 
حضور مقــام معظم رهبرى 
در ارتش بــروز كرد و بعد از 
امام و آغــاز رهبرى  رحلت 
ايشان كه فرماندهى كل قوا را 
نيز به عهده دارند، مى بينيم 
كشــور ما در بحث دفاعى و 
نظامى همواره سير صعودى 
پرشتاب داشته كه دستخوش 
فــراز و فرودهــاى متأثر از 

جامعه نشده است.
نماينده ولى فقيه در خراسان 
مديريت  اظهارداشت:  رضوى 
توسعه نظامى و دفاعى كشور 
كه بــه بركــت رهنمودهاى 
رهبر معظم از ابتداى انقالب 
صورت گرفته، باعث شده تا امروز ارتشى بصير 
داشته باشيم و ارتشى كه در روزهاى اول جنگ 
ســالح براى جنگيدن نداشت، امروز به يكى از 
قدرتمندترين ارتش هاى جهان تبديل شــود و 
دشمنان انقالب همواره از قدرت موشكى ايران 

اسالمى به خود بلرزند.

 هراس اسراييلى ها
وى افزود: اين روزها اسراييلى ها پس از بمباران 
پايگاه نيروهاى رزمنده مدافع حرم در سوريه 
و شــهادت چند نفر از آن ها در هراس به سر 
مى برند چون مى دانند پاسخ ايران مانند موارد 

ديگر سنگين خواهد بود.
وى اظهارداشــت: با توجه بــه ثمرات اجراى 
دستورات رهبرى در حوزه دفاعى اگر دولت ها 
رهنمودهاى ايشــان را بخش هاى اجتماعى و 
اقتصادى هم به طور كامل اجرا مى كردند، بى 

ترديد بسيارى از مشكالت بر طرف مى شد.

  خارج از مرزها نيز تحركات دشمن را 
رصد مى كنيم

فرمانده قرارگاه منطقه اى شــمال شرق ارتش 
هم در اين ديــدار گفت: همه توان ارتش براى 
دفاع از انقالب، كشور و ثبات منطقه است. هيچ 
تهديدى براى كشورهاى ديگر نيستيم، اما خارج 

از مرزها نيز تحركات دشمن را رصد مى كنيم.
امير سرتيپ دوم ستاد رضا آذريان افزود: امام 
خمينى(ره) با حمايت و پيام خود درباره ارتش 
بر تمام نقشــه هاى دشمنان و منافقان مبنى 

بر انحالل ارتش، خط بطالن كشيدند.
وى ادامه داد: بعد از پيروزى انقالب اســالمى، 
خائنان به دنبال كاهش نيروى سازمانى ارتش 
و انحالل آن بودند، اما امام خمينى(ره) فرمودند 

كه تضعيف ارتش، تضعيف اسالم است.
فرمانده قرارگاه منطقه اى شــمال شرق ارتش 
گفت: در طول دوران انقالب اســالمى ارتش 
هميشه همراه ملت و انقالب بوده است چنانكه 
نخستين نيروهايى كه براى مقابله با ضدانقالب 
در تركمن صحرا و كردســتان حضور يافتند، 
ارتشــى ها بودند و در دوران دفاع مقدس هم 

حضور پررنگى داشتند.

بررسى پروژه اى كه 8 ساله شد

بيمارستان صالح آباد همچنان در حاشيه 

گزارش

با گذشــت هشــت ســال از شروع 
ساخت بيمارســتان 32 تختخوابى 
شــهر صالح آباد، اين بيمارســتان هنوز در 
حاشــيه قرار دارد و در برزخ نگاه مسئوالن 
استانى و شهرســتانى قرارگرفته و به گفته 
رئيس دانشكده علوم پزشكى تربت جام هيچ 

رديف بودجه اى ندارد. 
دكترمحمــد افــكار به خبرنــگار ما گفت: 
بيمارستان 32 تختخوابه صالح آباد با زيربناى 
3000 مترمربع در دو فاز از سال 89 توسط 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد شروع شد. در 
ســال 94 و بعد از ارتقاى شــبكه بهداشت 
تربت جام به دانشكده علوم پزشكى، اين پروژه 
با پيشــرفت 60 درصدى به اين دانشــكده 

تحويل شد و ادامه يافت.
وى افزود: در ســال قبل بيمارستان حدوداً 
كامل شــده بود و به علت همكارى نكردن 
شــهردار وقت براى صدور مجوزهاى الزم، 
بــراى اخذ امتيازات آب و برق و گاز و تلفن، 
حدود هشت ماه اين پروژه بالتكليف ماند و 

هيچ گونه همكارى انجام نگرفت.
وى گفت: جلساتى با اعضاى شوراى اسالمى 
و شهردارى صالح آباد برگزار شده و آن ها قول 
مساعد دادند تا مشكالت اين حوزه حل شود.
افــكار افزود: مرحله اول بــا 1600 مترمربع 

زيربنــا داراى بخش هايى ماننــد اورژانس، 
دياليز، درمانــگاه، راديولوژى، آزمايشــگاه، 
موتورخانــه، ســاختمان ادارى و راهروهاى 
ارتباطى كه قرار است با فاز دوم داشته باشد، 

پيش بينى شده است.
وى ادامه داد: با توجه به تأخير زياد در راه اندازى 
اين بيمارســتان تصميم گرفتيم تا به صورت 
جهــادى عمل كنيم و فاز يك تكميل شــده 
است و با اختيارات خود دانشكده و هماهنگى 
با بازرسى، خارج از تشريفات و بروكراسى ادارى 
وارد عمل شــديم و يك تيم مستقل با نظارت 

مستقيم دانشكده تشكيل داديم.
رئيس دانشــكده علوم پزشكى تربت جام با 
بيان اينكــه در نقاطى تحميل بعضى مراكز 
درمانى و بيمارستانى سياسى برخورد شده و 
بدون توجيه الزم كلنگ زنى شده است، گفت: 
شايد يكى از گره هاى مراكز درمانى كه دير راه 

اندازى مى شود همين دليل باشد.

 بيمارستان سود دهى ندارد
وى با بيان اينكه بيمارستان هاى كمتر از 100 
تخت خوابه، سود دهى براى سيستم درمان 
ندارند و فقط هزينه بر هستند، گفت: اگر ما 
بتوانيم به جــاى آن، به مردم اين مناطق به 
صورت ترانسفر خدمات دهى و مراكز درمانى 

و كاركنان تخصصى را افزايش دهيم، بركات 
بيشترى براى مردم خواهد داشت و به جاى 
آن يك مركز تخصصى پيشــرفته در مركز 
شهرستان داشــته باشيم كه هم هزينه هاى 
دولت كمتر مى شود و هم خدمات بهترى به 

مردم ارائه خواهد شد.
وى به مشكالت فاز دوم اين بيمارستان اشاره 
كرد و افزود: با شــرايط موجود، فاز دوم اين 
بيمارستان در سال هاى بعد خواهد بود و فعًال 
هيچ برنامه اى براى آن نداريم. براى راه اندازى 

فاز 2 بايد زير ساخت هاى مورد نياز مهيا شود 
و بدون زير ســاخت ها فقط يك ساختمان 
تحويل خواهد شد و هيچ كارايى براى مردم 

نخواهد داشت.
رئيس دانشــكده علوم پزشــكى تربت جام 
اعالم كرد: بــراى تكميل اين پروژه حدود 2 
ميليارد و 500ميليون تومان اعتبار نياز دارد 
كه در صــورت جذب اعتبار براى پروژه، اين 
بيمارستان از حالت بالتكليفى خارج خواهد 

شد.

مديريت توسعه 
نظامى و دفاعى 

كشور كه به بركت 
رهنمودهاى رهبر 

معظم از ابتداى 
انقالب صورت 

گرفته، باعث شده تا 
امروز ارتشى بصير 

داشته باشيم
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