
 صادرات 2/4 ميليارد دالر كاال 
از مرزهاي استان كرمانشاه  

مديركل گمركات اس�تان كرمانش�اه از      كرمانشاه 
صادرات 2/4 ميليارد دالر كاال از طريق 
داد.  خب�ر  امس�ال  اول  ماه�ه   ۱۰ اس�تان ط�ي  مرزه�اي 
محس��ن مصطفايي در نشس��تي خبري كه به مناس��بت روز جهاني 
گمرك برگزار ش��د، ميزان صادرات صورت گرفته از مرزهاي استان 
كرمانش��اه تا پايان دي ماه را ۶ ميليون و ۹۵۵ هزار و ۳۸ تن به ارزش 
۲ ميليارد و ۴۲۰ ميليون و ۶۷۸ هزار دالر عنوان كرد.  وي افزود: اين 
ميزان صادرات نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته از نظر ارزش ۲۱ درصد 

و از نظر وزني نيز ۱۳ درصد افزايش يافته است.  
مصطفايي ادام��ه داد: از مجموع صادرات ص��ورت گرفته از مرزهاي 
استان كرمانشاه ۳ ميليون و ۷۶۱ هزار تن كاال به ارزش يك ميليارد و 
۹۹ ميليون و ۱۸۰ هزار دالر در گمركات كرمانشاه و مابقي در گمركات 

استان هاي ديگر ارسال شده است. 
 مديركل گمركات استان كرمانشاه از ارسال كاالهاي صادر شده از مرز 
استان كرمانشاه به ۳۹ كشور جهان خبر داد و گفت: عالوه بر عراق، اين 
كاال به كشورهايي نظير چين، قطر، كويت، تركيه، افغانستان، امارات، 

عمان و... ارسال مي شود. 

خشكسالي ۱۶ سال است كه بر سر استان خراسان 
جنوبي سايه گسترانده و كش��اورزي اين استان را با 
مشكالت فراوان روبه رو ساخته است. متوليان نيز بعد 
از مشاهده استمرار كمبود سرانه بارش ها تصميم به 
كاهش كشت محصوالت پرآب گرفته اند كه محصول 
چغندر نيز جزو محصوالت پر آب به حساب مي آيد، 
بر همين اساس براي حفظ منابع آبي استان، كاهش 
كشت اين محصول ضروري است.  كشاورزان زيادي در 
مناطق درميان و قاينات مشغول كشت چغندر هستند 
اما ادوات مناسبي براي كاشت، داشت و برداشت اين 

محصول در نظر گرفته نش��ده اس��ت. چغندركاران 
با وجود هزينه هاي زيادي كه در ۹ماه از س��ال براي 
آماده سازي زمين و بارآوري محصول صرف مي كنند، 
درآمد مناسبي ندارند و اغلب خواهان توجه مسئوالن 
براي برطرف شدن مشكالتشان هستند. به همين دليل 
نيز متوليان پس از ركود دوساله كارخانه قند قهستان 
تصميم به بازگشايي و تجهيز اين كارخانه گرفته اند تا 

قدري از مشكالت پيش رو را برطرف كنند. 
   بدهي ۱7 ميليارد توماني

كارخانه قند قهستان كه از سال ۱۳۴۰ فعاليت خود 

را در شهرستان مرزي درميان آغاز كرده، حدود ۵۴ 
سال است كه مشكالت معيشتي حدود ۳۲۰ كارگر 
و تعداد زيادي از كشاورزان منطقه را برطرف مي كند 
اما طي ۱۰ سال گذش��ته به دليل خشكسالي هاي 
متوالي و تأمين نشدن نقدينگي محكوم به تعطيلي 
ش��د. البته مهم تر از اين مش��كالتي چون مديريت 
نادرست، فرسوده بودن تجهيزات، كمبود نقدينگي 
و بدهي به چغندركاران، كارگ��ران و دولت از جمله 
مشكالتي است كه سبب شده اين كارخانه با بدهي ۱۷ 
ميليارد توماني تعطيل  شود.  شهرستان درميان يكي از 

شهرستان هاي مرزي خراسان جنوبي است كه افزايش 
روز افزون جمعيت يكي از موضوعات جدي در آن به 
شمار مي آيد. بنابراين تعطيل شدن كارخانه، خأل جدي 
نبود صنايع تبديلي براي محصوالت كشاورزان، از بين 
رفتن زمينه اشتغال هزاران نفر و درنهايت مهاجرت 
جمعيت را در پي داشت كه به همين دليل موضوع 
احيا و راه اندازي مجدد كارخانه طي چند سال گذشته 
به صورت جدي از سوي مجموعه استان پيگيري شد. 
دهه فجر امسال نيز قرار است كارخانه قند قهستان 
تولدي ديگر به خود ببين��د؛ چراكه با خريد كارخانه 
توسط بخش خصوصي بار ديگر نور اميد در دل مردم 
شهرستان درميان روشن  شده است.  به گفته فرماندار 
درميان با ورود اعضاي جديد در هيئت مديره كارخانه 
و پيگيري مسئوالن جان تازه به رگ هاي كارخانه قند 
قهستان تزريق  ش��ده و با برنامه ريزي صورت گرفته 
قرار است بخشي از بدهي هاي كارخانه پرداخت شود. 
همچنين عالوه بر تغيير مديريت كارخانه، در چند 
ماه گذشته بسياري از دستگاه هاي فرسوده و قديمي 
كارخانه تعمير و به روز شده و قرار است طي دهه فجر 
امسال تست دستگاه ها آغاز و دوباره مشعل كارخانه 
روشن شود.  فرماندار درميان با اش��اره به راه اندازي 
مجدد اي��ن كارخانه مي گويد: بس��ياري از كارگران 
كارخانه كه در حال حاضر در مرخصي بيكاري هستند 
دوباره بر سركار خود بازمي گردند.  محمد بشيري زاده 
مي افزاي��د: مديران جديد كارخانه اف��راد توانمندي 
هستند كه توانس��تند از بانك ها و تأمين اجتماعي 

فرصتي را براي پرداخت بدهي ها بگيرند. 
   بازگشايي دوباره اشتباه است

در حالي كه فرمان��دار درميان از بازگش��ايي دوباره 
كارخانه قند قهستان اظهار اميدواري مي كند و رفع 
تمام مشكالت پيش روي اس��تان را در گرو فعاليت 
دوباره اين واحد صنعتي مي دان��د، اما چندي پيش 
رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراس��ان 
جنوبي گفته بود: مخالف قاطع احياي كارخانه قند 
قهستان هستم و به هيچ وجه با احياي اين كارخانه 
موافق نخواهم بود.  ب��ه اعتقاد وي وقتي خراس��ان 
جنوبي با بحران آب مواجه است و آب بايد به صورت 
فنجاني مصرف شود، مسئوالن استان به اين نتيجه 
رسيده اند كه نبايد چغندر در اس��تان كشت شود و 
در چنين شرايطي احياي يك كارخانه مرده، نه تنها 
ارزشي ندارد، بلكه در طوالني مدت مشكالتي بيش از 
اشتغالزايي را براي ساكنان اين استان به وجود مي آورد 

كه جبران پذير نيست. 

 ويالسازي در س��ال هاي اخير از اقدامات برخي از 
مالكان زمين هاي ميانكاله بوده اما محيط زيس��ت 
از مدتي قبل و با همكاري دستگاه هاي ذي ربط، با 
اعمال قانون اقدام به تخريب برخي بناها و ويالها كرده 
است هر چند برخي از مالكان اين بناها پروانه ساخت 
نيز داشتند اما به دليل به كار بردن مصالح سخت، با 
برخورد قانوني مواجه شدند. زمين خواران با عناوين 
به ظاهر صحيح به اخذ مجوز از سوي مسئوالن اقدام 
مي كنند و بعد از برداشتن مهم ترين قدم مستقرشده 
و به تدريج به سوي تخريب منطقه پيش رفته و فقط 
به منافع مالي خود مي انديشند. نكته جالب اينجاست 
در ورودي ميانكال��ه بناي دوطبق��ه اي را مي بينيد 
كه محيط زيس��ت با بي توجهي ب��ه رعايت اصول 
استتار ساخته و از آن براي مصارفي چون نگهباني و 

استراحتگاه استفاده مي كند. 
   اتوبوس هاي ويژه گشت زني  در ميانكاله

 ارديبهشت امسال مقرر شد كه روز ۲۷ دي به عنوان 
روز ميانكاله ثبت ش��ود. نايب رئيس شوراي اسالمي 

شهر بهش��هر و رئيس كميسيون گردش��گري اين 
ش��ورا در مورد داليل انتخاب اين روز گفت: ميانكاله 
محل ورود پرندگان س��يبري اس��ت كه هرساله در 
ابتداي زمستان بيشترين مهاجرت اين پرندگان انجام 
مي شود. همچنين ۲۷ دي در تقويم ملي روز زيست كره 
است.  عليرضا كوچكي با اشاره به اينكه به طور جدي 
پيگير ثبت  روز ميانكاله در تقويم ملي هستيم، افزود: 
اتوبوس هاي ويژه گشت زني به صورت واگن در ميانكاله 
تهيه شده تا گردشگران در مس��يرهاي مشخص به 
سياحت در ميانكاله بپردازند. طرح هاي ديگري هم 
مورد نظر قرار دارد.  وي با بيان اينكه ميانكاله از بهترين 
فرصت هاي گردش��گري ايران محس��وب مي شود و 
ظرفيت زيادي براي طبيعت گردي دارد، ادامه داد: الزم 
است با اولويت حفظ اين زيستگاه ارزشمند، فرصت هاي 

مناسب شغلي در اين منطقه ايجاد شود. 
   آشوراده؛ نبض ميانكاله

 با توجه به اينكه ميانكاله با تصميم محيط زيس��ت 
مدت هاس��ت كه گردش��گر به خ��ود نمي بيند اما 

گروه هاي گردشگري از هر نقطه كشور هر وقت كه 
دوست داشته باشند در اين منطقه حاضر مي شوند.  
آشوراده، دهي است كه در مركز شبه جزيره ميانكاله 
قرار دارد و به عنوان تنها جزيره ايراني درياي خزر به 
حس��اب مي آيد. اين جزيره در سده هاي گذشته در 
پي عملكرد و فعاليت گروه هاي انساني با حفر كانال 
از توده اصلي خشكي خود � شبه جزيره ميانكاله � جدا 
افتاده است. آشوراده در سال ۱۳۵۴ جزء نخستين 
مناطق زيس��ت كره جهان معرفي و ثبت ش��د و در 
همين حال در كنوانس��يون جهاني رامسر در زمره 
تاالب هاي مهم دنيا قرار گرفته و سومين اهميت اين 
منطقه عضويت آن در پناهگاه حيات وحش اس��ت 
كه در تمامي ايام س��ال ميزبان انواع پرندگان است.   
مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در اين 
خصوص گفت: مجلس شوراي اس��المي در حفظ 
تاالب ها و مناطق حفاظت شده مصوبه دارد و در حال 
حاضر ۲۵۲ تاالب شور، لب شور، محصور در خشكي، 
كنار آب، دائمي يا فصلي داريم كه براي كشور ما حائز 

اهميت است.   اسماعيل كهرم افزود: براي كشور ما 
كه يك سوم باران را دريافت مي كند، هر كدام از اين 
تاالب ها نعمت بزرگي است. سفره آب زيرزميني را پر 
كرده و هوا را تلطيف مي كند و منشأ خدمت و نعمت 
است. وي گفت: اگر آشوراده به عنوان دروازه ميانكاله 
حفظ شود، هر درخت، پرنده، ماهي و هر فردي كه به 
آشوراده و ميانكاله مي آيد با ديدن اين زيبايي براي ما 
دعا مي كند.   كهرم گفت: ميانكاله در صورتي حفظ 
مي شود كه آشوراده دست نخورده به دست طبيعت 
گذاشته شود، اگر از مردم رفراندوم بگيريم، مطمئن 
هستيم كه مردم نمي خواهند آشوراده تبديل به سايت 
گردد و دچار اضمحالل شود. اگر آشوراده تبديل به 
منطقه گردشگري ش��ود، خواهيم ديد كه ميانكاله 
به عنوان نخس��تين تاالب ثبت شده در كنوانسيون 
رامسر، نابود مي شود و اخطار مي كنم كه با اين كار، 
در مدت ۳۰، ۴۰ سال چيزي جز ساختمان هاي رو به 
تخريب و تأسيسات زنگار گرفته از آشوراده نمي ماند.   
مديركل حفاظت محيط  زيست مازندران هم در اين 
خصوص گفت: مازندران يكي از استان هاي پرچالش 
محيط زيس��تي و داراي مناط��ق چهارگانه زيادي 
است؛ ميانكاله داراي ۶۸ هزار و ۸۰۰ هكتار مساحت 
و جزو ۲۴ تاالب بين المللي ثبت ش��ده در كشور و 
نخستين تاالب بين المللي در كنوانسيون رامسر و 
جزو ۱۱ ذخيره گاه زيست كره در ايران است.   ناصر 
مهردادي افزود: چه در اس��تان و چه كش��ور، وقتي 
صحبت از زيست كره، پناهگاه و تاالب مي شود، نام 
ميانكاله در تمام كتاب هاي بين المللي مي درخشد 
و حرف هاي زي��ادي براي گفت��ن دارد. اين منطقه 
با هم��كاري نهادهاي مردمي هيچ گاه دس��تخوش 
تغييرات نمي شود و پاس��خ آنهايي كه مي خواهند 
ميانكاله را به چالش بكش��ند مي دهد.  وي گفت: از 
۲۷۰ گونه پرنده حفاظت شده در ايران و مازندران، 
بيش از ۵۰ درصد آنها در ميانكاله هستند، همچنين 
اين منطقه داراي شش گونه از پس��تانداران و ۱۷۵ 

گونه گياه نادر است. 
   ابالغ سياست هاي كلي محيط زيست

 يك ماه قبل رهبر انقالب نيز سياست هاي كلي حوزه 
محيط زيست را ارائه كردند كه در آن اهميت حفظ 
جنگل ها، منابع طبيعي و مراتع وجود دارد ولي چرا 
برخي از حكمي كه باالترين قانون حكومتي است، 
غافل مانده اند؟! ايش��ان سال گذش��ته جلسه اي با 
فعاالن محيط زيست داش��تند كه تأكيد كردند در 
جنگل ها، مراتع و منابع طبيعي به هيچ وجه هتل، 
پارك هاي بازي و حتي حوزه علميه ساخته نشود.   
مالكيت قانوني پناهگاه حي��ات وحش  ميانكاله كه 
شامل سه بخش خليج گرگان، آشوراده و ميانكاله 
است، تحت اختيار س��ازمان جنگل ها و مراتع است 
و تنها مديريت آن به سازمان محيط زيست محول 
شده، پس چطور سازمان محيط زيست در منطقه اي 
كه مالكيت آن را ندارد تفاهمنامه امضا مي كند.   با 
امضاي تفاهمنامه اي كه ميراث فرهنگي با اجراي آن 
قصد ايجاد گردشگري بر خالف موازين اكوتوريسم 
پايدار را دارد، مطمئناً بر اعتبار سازمان محيط زيست 

در بين مجامع بين المللي خدشه وارد مي شود. 
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كارگران خوشحال هستند اما فرماندار »درميان« نگران خشكسالي است

اشتغالزايي كارخانه قند قهستان  با بلعيدن آب

ميانكاله  در كش و قوس تصميمات متناقض
گردشگران بيايند اما مزاحم پرندگان مهاجر نشوند

جانشين سپاه حضرت سيدالش�هداء )ع(      تهران
استان تهران از برگزاري بيش از 2 هزار و 25۰ 
ويژه برنامه در 75 محور اصلي در شهرستان هاي استان تهران همزمان 
با سي و هشتمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي خبرداد. 
غالمرضا بوربورثاني در نشست خبري ستاد بزرگداشت دهه فجر در 
سپاه حضرت سيدالشهداء )ع( اس��تان تهران گفت: ستاد بزرگداشت 
دهه مبارك فجر در تمام شهرس��تان هاي استان تهران تشكيل شده 
و با قدرت برنامه هاي مدوني را براي بزرگداش��ت اي��ن دهه تدوين و 

برنامه ريزي كرده اند.  
وي، ديدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران در طول دهه 
مبارك فجر، برگزاري نشس��ت هاي تبليغي و روش��نگري با ظرفيت 
مربيان حلقه هاي صالحين و اديان سياسي، ديدار با زندانيان سياسي 
دوران ستمش��اهي و... را از جمله ويژه برنامه هاي دهه مبارك فجر در 

سطح استان تهران برشمرد.      

 افتتاح سد حوضيان 
با حضور معاون اول رئيس جمهور    

فرماندار شهرستان اليگودرز استان لرستان    لرستان
از افتتاح سد حوضيان اين شهرستان در 
بهمن م�اه امس�ال ب�ا حض�ور مع�اون اول رئيس جمهور خب�رداد. 
ولي اهلل ميرزايي اصل با اش��اره به بهره برداري از پروژه هاي شهرستان 
اليگودرز در دهه فجر گفت: ۱۱۲ طرح و پروژه عمراني و اقتصادي در 
دهه مباركه فجر در شهرس��تان اليگودرز افتتاح مي ش��ود كه بالغ بر 

۱۲۰ميليارد تومان براي اين پروژه ها هزينه شده است.  
وي با بيان اينكه سد حوضيان شهرس��تان اليگودرز با حضور معاون 
اول رئيس جمهور در بهمن ماه امس��ال افتتاح مي شود، افزود: در ايام 
دهه فجر، طرح گازرس��اني به ۱۷ روستا در شهرس��تان اليگودرز به 
بهره برداري مي رسد.  فرماندار اليگودرز عنوان كرد: طرح برق رساني 
به چهار روستا و ۱۵ كارگاه توليدي كه از محل صندوق كارآفريني اميد 

تسهيالت گرفته اند نيز به بهره برداري مي رسد.  
وي بيان كرد: دو واحد مرغداري، ۱۰۰ هكتار آبياري تحت فشار، شش 
طرح مخابراتي، مجتمع خدماتي، رفاه��ي بين راهي جاده اصفهان - 
چمن سلطان، مخزن ۵ هزار مترمكعبي آب و فاضالب شهري و چهار 
باب مدرسه نيز افتتاح مي شود.  ميرزايي اصل تصريح كرد: پايگاه امداد 
و نجات جاده اي هالل احمر در محور خمين- اليگودرز، جايگاه سوخت 
محور اليگودرز بخش بشارت ذلقي، جاده روستايي و ۴۰ واحد مسكن 

مهر نيز به بهره برداري مي رسد. 

فرمانده سپاه سلمان استان سيستان و      سيستان و بلوچستان
بلوچستان از مشاركت ۳۰ هزار بسيجي 
شيعه و سني در رزمايش سردار شهيد محمد زاده در اين استان خبرداد. 
سردار حسين معروفي گفت: رزمايش بزرگ سردار شهيد محمد زاده با حضور 
۱۱۷گردان )۷۰ گردان بيت المقدس، ۱۹ گردان امام حس��ين )ع(،  شش 
گردان امام علي)ع( و ۲۲ گردان كوثر خواهران( و در مجموع ۳۰ هزار بسيجي 
خواهر و برادر با محوريت ۹۰درصدي با موفقيت اجرا ش��د.  فرمانده س��پاه 
سلمان سيستان و بلوچستان تصريح كرد: نخستين روز رزمايش با حضور 
نيروهاي وظيفه و پاسدار در منطقه عمومي ايرانشهر برگزار شد و در روز دوم 
يعني ۴بهمن تعداد ۹۵گردان از سراسر استان گردان هاي بيت المقدس و 
امام علي)ع( و امام حسين)ع( فراخوان شدند و در ۱۲۰ اردوگاه شهرستان ها 
حضور يافتند و كالس هاي آموزش��ي تاكتيكي را فرا گرفتند و در روز سوم 
همايش تعداد ۲۲ گردان خواهران بسيجي كه درصد بيشتر آنها اهل سنت 
بودند در سراسر استان مأموريت خود را در اين رزمايش آغاز كردند.  سردار 
معروفي تصريح كرد: خواهران در اين رزمايش عالوه بر حضور در صبحگاه ها 
اقتدار و بصيرت و كالس هاي آموزشي، كمك هاي اوليه را نيز فرا گرفتند و پس 
از اعالم وقت، وظايف خود را در ۱۹ شهرستان استان اجرا كردند.  وي تجديد 
بيعت با رهبر كبير انقالب اسالمي و تجديد پيمان با آرمان هاي انقالب اسالمي، 
تجديد ميثاق با ولي امر مسلمين مقام معظم رهبري، ارتقاي سطح آمادگي 
رزمي گردان هاي بسيج، تقويت روحيه دفاع و همدلي در سازمان رزم بسيج و 

رسيدن به سازمان رزم واقعي بسيج را از اهداف اين رزمايش برشمرد.   

ايجاد اولين داروخانه روباتيك كشور در اروميه  
رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات      آذربايجان غربي
بهداشتي - درماني آذربايجان غربي از 
ايج�اد اولي�ن داروخان�ه روباتي�ك كش�ور در ارومي�ه خب�ر داد. 
جواد آقازاده با بيان اينكه اين طرح براي اولين بار در كشور انجام مي شود، 
گفت: براي اجرايي شدن اين طرح رايزني هايي با شركت دارويي فنالندي 
انجام گرفته كه به زودي وارد فاز اجرايي مي شود.  وي افزود: ايجاد داروخانه 
روباتيك با قابليت پاس��خگويي به ۴ هزار نسخه در روز در پروژه مجتمع 
درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي ارومي��ه وارد فاز اجرايي خواهد 
شد.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني آذربايجان 
غربي با بيان اينكه زيرساخت هاي اين اقدام در استان در حال آماده سازي 
است، ادامه داد: اين اقدام در جريان بازديد از دانشگاه هاي كشور فنالند 
مورد توافق قرار گرفته است.  آقازاده گفت: از مزاياي اين داروخانه ها مي توان 
به صرفه بودن از نظر نيروي انساني و همچنين جلوگيري از تاريخ گذشته 

شدن داروها و نيز قيمت و سالمت داروها نام برد. 
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معاون توسعه آبزي پروري سازمان     مازندران
ش�يالت ايران از رش�د ۱۳درصدي 
 پ�رورش و تولي�د ان�واع ماهي�ان و ميگ�و در كش�ور و رس�يدن 
داد.  خب�ر  امس�ال  ماه�ه   ۱۰ در  ت�ن  حدود4۱۰ه�زار  ب�ه 
حسين عبدالحي در حاشيه دوره آموزش��ي كميسيون مقدماتي آبزي 
پروري شيالت ايران در بابلسر گفت: در مدت مشابه پارسال ۳۷۰هزار تن 
انواع ماهيان سرد آبي، گرم آبي و ميگو در كشور توليد شد.  به گفته وي 
پرورش ميگو و ماهيان سردآبي و گرم آبي در ۱۹ هزار واحد و در بيش از 
۵۰ هزار هكتار انجام مي شود.  معاون توسعه آبزي پروري سازمان شيالت 
ايران افزود: پرورش و توليد ماهي قزل آال و خاوي��اري در قفس رويكرد 
جدي ش��يالت ايران اس��ت كه مورد حمايت قرار مي گيرد.  عبدالحي با 
بيان اينكه اكنون حدود ۶۰ درصد توليدات ماهيان پرورش��ي گرم آبي، 
۳۸ درصد ماهيان سردآبي و مابقي ميگو است، ادامه داد: وجود بيماري  
VHS )بيماري سپتي سمي خونريزي دهنده ويروسي( در ماهيان قزل آال، 
شيالت و پرورش دهندگان را نگران كرده است.  وي افزود: هر چند اين 
بيماري به شيالت ضربه زيادي زده است ولي كشاورزان با رعايت اصول 
بهداشتي و شركت در دوره هاي آموزشي، توانايي كنترل اين بيماري را 
دارند.  به گفته عبدالحي پارسال به دليل بيماري وي اچ اس توليد ماهي 
قزل آال در كشور حدود ۲۰هزار تن كاهش يافته اس��ت.  دوره آموزشي 
كميسيون آبزي پروري شيالت ايران با حضور مديران و كارشناسان با هدف 
بررسي مشكالت آبزي پروري و بررسي راهكارهاي استفاده بهينه از منابع 

آب شيرين، خوراك ماهيان پرورشي و بيماري ها برگزار شد. 

اكران فيلم هاي جشنواره اشراق در قم 
دبير جش�نواره فيل�م اش�راق از اكران     قم
فيلم هاي جشنواره اشراق در قم خبر داد. 
مهدي بنكدار در مراس��م افتتاحيه سومين جش��نواره فيلم اشراق با 
اشاره به ارتقاي سطح كيفي و كمي آثار جش��نواره فيلم اشراق گفت: 
رشد حرفه اي و هنري آثار دوره سوم جايگاه اين جشنواره را در كشور 
تثبيت كرده است.   وي افزود: تمام آثاري كه به مرحله نهايي داوري اين 
جشنواره راه پيدا كرده اند در روزهاي ۶ و۷ بهمن ماه در قم به نمايش 
گذاشته مي شوند.  دبير سومين جشنواره فيلم اشراق افزود: در اين دوره 
براي شناسايي و ارتقاي سطح آثار طالب فعال درعرصه رسانه بخش 
نقد و پژوهش نيز براي اولين بار به جشنواره افزوده شده است.  وي با 
بيان اينكه جشنواره فيلم اشراق در دو گروه طالب فيلمساز و فيلمسازان 
غيرطلبه كه موضوع آثارشان مربوط به تبليغ و حوزه هاي ديني فراخوان 
خود را اعالم كرده است، تصريح كرد: برخي از آثار كه با موضوع آزاد به 
اكران مي رسند به دليل اينكه توسط طالب ساخته شده به بخش رقابتي 
ورود پيدا كرده اند.  دبير س��ومين جشنواره فيلم اشراق افزود: هدف از 
برگزاري اين جش��نواره صرفاً انجام كار تش��ريفاتي و تبليغاتي نبوده 
بلكه از دوره دوم جشنواره در بازه هاي زماني مختلف براي برگزيدگان 
دوره هاي آموزشي برگزار شد.  وي با بيان اينكه به اذعان هيئت انتخاب 
يكي از داليل رشد كيفي آثار اين دوره برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
بوده، خاطرنشان كرد: اين رشد كيفي كار هيئت انتخاب را بسيار دشوار 
كرد؛ چراكه بسياري از آثار از نظر كيفي و هنري داراي امتيازات يكساني 
بود، به همين دليل براي ارزيابي دقيق تر نوآوري وخالقيت در خلق اثر 

به عنوان يكي از مهم ترين معيارهاي داوري در نظر گرفته شد. 

برگزاري بيش از 2250 ويژه برنامه 
به مناسبت دهه فجر در استان تهران

 شركت30 هزار بسيجي شيعه و سني 
در رزمايش سردار شهيد محمد زاده

 افزايش 2۸0 درصدي واردات 
از طريق گمرك خراسان شمالي  

مديركل گمرك خراسان شمالي گفت:     خراسان شمالي
در ۹ ماهه امسال، ارزش واردات كاال به 
اي�ن اس�تان از گم�رك، 2۸۰ درص�د افزاي�ش يافت�ه اس�ت. 
جوادجعفري گفت: در سال جاري، ۸ هزار و ۲۹۱ تن كاال به ارزش ۱۱ 
ميليون و ۳۳۰ هزار دالر از گمرك به استان خراسان شمالي وارد شده 
است.  مديركل گمرك خراسان ش��مالي افزود: ميزان واردات به اين 
استان در اين مدت به لحاظ وزني ۳۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه 

پارسال افزايش داشته است.  
جعفري با بيان اينكه برنج در صدر كاالهاي وارداتي است، گفت: ميزان 
صادرات كاالهاي توليدي اس��تان خراسان شمالي نيز در اين مدت به 

لحاظ وزني ۴درصد و به لحاظ ارزش دالري افزايش داشته است.  
وي تصريح كرد: در ۹ ماهه امسال، بيش از ۱۳۶ هزار تن كاال به ارزش 
۵۳ ميليون و ۶۱۴ هزار دالر از گمرك اس��تان خراسان شمالي صادر 
شده است.  جعفري عمده كاالهاي صادراتي را كود اوره، ميله فوالدي، 
پالس��تيك جات و ايزوگام عنوان كرد و گفت: مقصد بيشتر كاالهاي 
صادراتي استان كشورهاي تركمنس��تان، تركيه، افغانستان، عراق و 

بلغارستان به ثبت رسيده است. 

اس�تان خراس�ان جنوبي در توليد محصول چغندرقند مقام هشتم را 
دارد. توليد اي�ن محصول كه به مناب�ع آبي فراواني احتي�اج دارد، در 
استاني كه مدت هاس�ت درگير خشكسالي اس�ت، موانع و مشكالتي 
را براي كشاورزان و اش�تغالزايي ساكنان اين اس�تان به وجود آورده 
اس�ت. از جمله اين مش�كالت مي ت�وان به رك�ورد 10 س�اله كارخانه 
قند قهس�تان در شهرس�تان درميان اش�اره كرد ك�ه بع�د از فراز و 

نش�يب هاي بسيار س�رانجام محكوم به تعطيلي ش�د. اكنون دو سال 
پياپي است كه از اعالم ورشكس�تگي اين كارخانه مي گذرد و تعدادي 
از كساني كه به صورت مس�تقيم و غيرمس�تقيم با اين واحد صنعتي 
در ارتب�اط بوده  ان�د، بي�كار ش�ده اند  و اين مس�ئله موج�ب افزايش 
نگراني متوليان ش�ده اس�ت. ح�اال تصمي�م گرفته اند با بازگش�ايي 
دوباره اين كارخانه معضل بيكاري در اين شهرس�تان را از بين ببرند!

چندي ا ست منطقه حفاظت شده شبه جزيره ميانكاله بهشهر محل بحث و جدل 
مدافعان و مخالفان اجراي طرح هاي گردشگري شده، مباحثي كه تاكنون به نتيجه 
شفافي نرسيده و همچنان شك و شبهه هاي باز شدن پاي گردشگران به اين 
منطقه يكي از بحث هاي ثابت محيط زيست و گردشگري است. اين منطقه به دليل 
برخورداري از شرايط ويژه و منحصربه فرد، محل رشد و حضور انواع پرندگان و 

حيوانات بوده و همين جاذبه ها كافي اس�ت تا تمايل فراواني به ميانكاله گردي 
و البته شكار در اين منطقه وجود داشته باش�د تا آنجا كه گونه هاي پرندگان و 
حيوانات اين منطقه در حال انقراض هستند.  امروز ميانكاله محصور است و به 
مكاني امن براي شكارچيان مبدل شده و بي ترديد، يكي از مهم ترين مخالفان 
باز شدن درهاي ميانكاله براي ورود گردش�گران، همين شكارچيان هستند. 

محدثه اكبري
   گزارش 2

ميترا شهبازي
   گزارش يك


