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سالسوم

شماره 693

شــعلههای آتش این بار دامن جنگلهای ارتفاعات بابامیدان یاسوج را
گرفته و متاسفانه فعالیتی برای خاموش کردن آن تازمان ارسال خبر دیده
نشده است.به گزارش ایلنا ،شعلههای آتش از بعدازظهر روز چهارشنبه ،به
جان درختان محور بابامیدان به یاسوج افتاده است.گفته شده مردم محلی و
رانندگان و مسافران خودروهای این مسیر برای مهار آتش در تالش هستند.
استان کهگیلویه و بویراحمد دارای یک میلیون و  720هزار هکتار جنگل و
مرتع است.
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گزارش

با تغيير کاربری سينماها به فروشگاه
مواد غذايی و پارکينگ

ايالم سينما
ندارد

ایالم یکی از محرومترین استانهای کشور به لحاظ زیرساختهای
فرهنگی است؛ استان سالها است که سینما ندارد و با وجود وعدههای
مختلف مســئوالن ساخت یک سالن سینما در استان هنوز هم محقق
نشده است.
استان  550هزار نفری ایالم در سالهای گذشته ،دو سالن سینما یکی
در شــهر ایالم و دیگری در شهر آبدانان داشــته و حاال هر دو آنها به
مکانهای دیگر تغییر کاربری دادهاند.
سینما قدس ایالم که پنج سالی است به بهانه بهسازی تخریب و حاال
به «پارکینگ» تبدیل شده است و هیچ خبری از ساخت مجدد این سالن
سینما نیست.
حکایت تلخ ســینما قدس ایالم به همین جا ختم نمیشود و طبق
گفته مالک سینما برای ساخت مجدد سینما ،زمین محل ساخت سینما
مشکالتی دارد که باید شهرداری آن را حل کند.

سینما فرهنگ آبدانان نیز به «فروشگاه مواد غذایی» تغییر کاربری داده
و ســال هاست خبری از اکران فیلم در آن نیست و مردم شاهد خرید و
فروش اجناس و مواد خوراکی در آن محل هستند.
آقای مرادی از شــهروندان ایالمی ،به مهر گفته«:واقعا نبود سینما در
شهر ایالم یک معضل بزرگ فرهنگی بوده و وجود یک فضای فرهنگی
در مرکز اســتان ضروری است؛ نبود فضاهای فرهنگی مثل سالن تئاتر
باعث شده بسیاری از اســتعدادهای هنری استان به دیگر نقاط کشور
مهاجرتکنند».
آقای عباســی از دیگر شــهروندان ایالمی گفته «:واژه تئاتر و سینما
در اســتان ایالم بیگانه هســتند چراکه این حرف ها را فقط مردم ایالم
میشنوند و خبری از آنها در استان نیست؛ نه فقط بحث سینما بلکه
در سایر رشته های هنری و فرهنگی در استان اصال فضایی وجود ندارد،
جوانان هنرمند هم در استان جایی برای تمرین و یادگیری ندارند».

حادثه

اما محمد علی نیاکان ،مدیر کل ارشاد استان ایالم درباره این مسائل
توضیح داده «در حال مذاکره با شورای شهر و شهرداری ایالم هستیم که
در نقطهای دیگر از شهر ایالم مجوز ساخت سالن باید همه دستگاههای
اجرایی برای راه اندازی سینما قدس ایالم همکاری داشته باشند تا مالک
سینما پای کار بیاید و با تسهیالت این سینما مجدد فعال شود».
او گفته« :باید همه دستگاههای اجرایی برای راه اندازی سینما قدس
ایالم همکاری داشته باشند تا مالک سینما پای کار بیاید و با تسهیالت
این سینما مجدد فعال شود؛ توسعه فضاهای فرهنگی یکی از مهمترین
نیازهای استان ایالم است ،به این دلیل که این استان عالقهمندان زیادی
در رشتههای مختلف فرهنگی دارد».
او با اشــاره به اینکه این اســتان دارای اســتعدادهای بی شماری در
زمینههای مختلف فرهنگی اســت ،گفته :البته قرار است در آینده برج
هنری هم در استان ساخته شود.

علیرضا پوراحمد از کارشناســان مسائل فرهنگی ایالم نیز هم گفته:
«آنچه در اســتان ایالم مشاهده می کنیم نبود فضاهای فرهنگی برای
جوانان استان است .متاسفانه این معضل باعث شده اکثر جوانان استان
گرفتار آســیب های اجتماعی مثل اعتیاد شوند چراکه وجود فضاهای
فرهنگی مثل ســینما باعث نشــاط و پویایی جامعه می شود .واقعیت
این روزهای ایالم این اســت که فضای فرهنگی مناســب وجود ندارد؛
مسالهای که به واقع جای بحث دارد و سوال اصلی این است که چرا به
زیرساختهای فرهنگی توجه چندانی نمی شود در حالی که خانوادههای
استان به سینما و تئاتر و ...نیاز دارند».او در ادامه افزوده؛ «ایالم ،آسیبهای
اجتماعی بیشماری دارد؛ اگر فضاهای فرهنگی مثل سینما وجود داشت
قطعا نقش مهمی در کاهش آسیبها میتوانست بازی کند چراکه جوانان
وقت خود را بیهوده سپری می کنند و همین عاملی میشودبرای رفتن
جوانان به سمت اعتیاد و دیگر آسیب ها».

حادثه
دادستان مرکز استان البرز اعالم کرد:

يکی از اعضای سابق شورای شهر کرج به اتهام فروش
اراضی ملی بازداشت شد
به گفته دادســتان عمومی و انقالب استان البرز یکی از اعضای
سابق شورای شهر کرج بازدشت شده است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با اعالم این خبر ،اتهام
او را فروش اراضی ملی دانسته است.
احمد فاضلیان در حاشیه بازدید رئیس سازمان زندانهای کشور
از ندامتگاه کرج که ظهر چهارشــنبه انجام شــد ،گفته :وضعیت
زندانهای اســتان علیرغم وجود تنگناهای مالی فراوان مطلوب
است ،اما بهطورقطع تا رسیدن به شرایط ایدهآل فاصله وجود دارد.
در ادامــه این بازدید حاجی رضا شــاکرمی دادســتان عمومی
و انقالب مرکز اســتان البرز به این نکته اشــاره کــرده که پیرو
بازداشــتهای اخیر در شهرســتان نظرآباد تعــدادی از اعضای
شــورای شــهر و شــهردار منتخب بهواســطه تبانی بازداشــت
شدند.
خبرگزاری میزان ،وابســته به قوه قضائیه نام متهم را البته ذکر
نکرده است.

فرمانده سپاه شهریار از دستگیری یکی از عناصر داعش در «شهریار» خبر داد

قرار بود در ايام محرم 300،داعشی عمليات تروريستی داشته باشند

فرمانده سپاه شهرستان شهریار گفته« :با هوشمندی سربازان گمنام امام
زمان(عج) یکی از عناصر شاخه اجناد الشا ِم داعش که درصدد سازماندهی
 300تروریســت و عملیات انتحاری در ایام محرم بود در منطقه اندیشــه
(شهرستان شهریار) دستگیر شد».
سرهنگ امین یامینی در حاشیه نشســتخبری هفته دفاعمقدس که
در مجموعه سپاه ناحیه شــهریار و با حضور جمعی از خبرنگاران در غرب
استان تهران برگزار شد ،در تشریح جزئیات این دستگیری ،بیان کرده« :فرد
مذکور در مسیر ارتباطی که وارد ایران شده بود ،شب را در دولت آباد شهر
ری اسکان مییابد».سرهنگ یامینی گفته« :در ادامه با هوشمندی سربازان
گمنام امام زمان(عج) با تلفن همراه ایشان ارتباط برقرار میشود و ماموران
خدوم امنیتی و اطالعاتی در قالب و پوشــش نیروهای مرتبط با داعش ،به
هماهنگی قرار مالقاتی با او در منطقه اندیشــه شهرستان شهریار مبادرت
میورزند .ســپس با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و مقتضی ،تمهیدات الزم در
محل مالقات اندیشیده و بعد از حضور وی ،دستگیری و بازداشت او عملیاتی
میشود .این عضو شاخه اجناد الشام داعش ،تاکنون اعترافات قابل توجهی
داشته و در صدد بوده  300تروریست را جهت انجام عملیات انتحاری در ایام
سوگواری محرم سازماندهی کند».سرهنگ یامینی در ادامه با اشاره به تجهیز

این داعشی به تلفن ماهوارهای عنوان کرده« :اطالعات بسیار مهمی از گوشی
او استخراج شده و در حال حاضر نیز سربازان گمنام سازمان اطالعات سپاه
در حال بازجویی از این عنصر تکفیری هستند».فرمانده سپاه ناحیه شهریار
گفته« :دســتگاه امنیتی و اطالعاتی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران،
اشــراف دقیقی به تحرکات این جریانها و گروهکهای تروریستی دارند و
از بــدو ورود به خاک ایران تمامی اقدامات و تحرکات آنها را رصد و کنترل
می کنند اگر چه گاهی اوقات به صالحدید دستگاه های امنیتی و اطالعاتی،
شناسایی سرشاخهها و
عملیات دستگیری با تاخیر انجام میشود تا فرآیند
ِ
مرتبطین با این افراد و گروهها تکمیل شود».
او در خاتمه یادآور شــده« :تردیدی در حمایت جهان استکبار از گروهها
و جریانهایتروریســتیهمچون داعش وجود ندارد و اساسا هدف اصلی از
شکلگیری چنین تشکیالتی ایجاد هزینه و تحمیل خسارت و سلب امنیت
ایران اسالمی بوده که علیرغم سرمایهگذاری سنگین جریان استکبار و رژیم
منحوس صهیونیستی ،با اتکای به فرهنگ شهادت و الگوبرداریِ رزمندگان
سوری و عراقی از مقاومت  8ساله ایران در دفاع مقدس و همچنین کالم نافذ
مرجعیت شیعه در بسیج مردمی و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و
دالورمردیهای مدافعان حرم ،داعش در آستانه فروپاشی قرار دارد».

محرومیت

تيم فوتبال ساواالن يوردوم مشگين شهر

جا نداشتند؛ در پارک خوابيدند
ار اردبیل ،گزارش رسیده تیم فوتبال «ساواالن یوردوم» مشگین شهر
که جهت حضور در اولین بازی خود در لیگ دسته سه به اصفهان سفر
کرده بود شب را در یکی از پارکهای اصفهان سر کرد.
ســاواالن یوردوم اولین تیم فوتبال مشگین شهر است که توانسته در
تاریخ فوتبال این شهرســتان به لیگ دسته ســه صعود کند .اما تداوم
بیمهری به تیمهای فوتبال که از تیم فوتبال شــهرداری اردبیل به تیم
فوتبال بانوان نمین سرامیک سرایت کرد ،امروز نصیب تیم فوتبال ساواالن
یوردوم شده است.
جوانان عضو این تیم که با امید کسب موفقیت راهی اصفهان شدهاند،
نه حامی مالی دارند و نه توجه و عنایت مسئوالن را در کولهپشتی ورزشی
خود.
فرماندار مشگین شهر در گفتوگو با مهر با اعالم بیاطالعی از این اتفاق
گفته :بخش دولتی نمیتواند حامی تیم فوتبال باشد.
به گفته میرعلی رحیمی زاد :بخش دولتی با محدودیت مالی مواجه

است و الزم است که بخش خصوصی اسپانسر تیمهای ورزشی باشد؛ پل
معلق حامی این تیم است و باید در خصوص وضعیت تیم و خوابیدن در
پارک پاسخگو باشد.
در عین حال رئیس هیات فوتبال استان اردبیل با تائید این اتفاق تصریح
کرد :متأسفانه تیم ساواالن یوردوم شب اول بازیهای خود را در یکی از
پارکها گذرانده است.
صمد نوتاش تصریح کرده :باشگاه فوتبال نهادی مستقل است که تمامی
امورات مالی و فنی یک تیم را عهدهدار میشود اما باشگاههای فوتبال در
اردبیل بنیه مالی مطلوبی ندارند و باید حمایت شــوند؛ تنها اقدامی که
هیات فوتبال میتوانســت برای حمایت از تیم ساواالن یوردوم مشگین
شــهر و میعاد پارسآباد داشته باشد ،این بود که طی مذاکره با سازمان
لیگ مبلغ اولیه حضور تیم دربازیهای لیگ از تیمها دریافت نشود.
رئیس هیات فوتبال اســتان با اذعان به الزام تیم ساواالن یوردوم برای
ت  ۱۸میلیون تومان اضافه کرد :با مذاکره مانع از پرداخت این تیم
پرداخ 

از شهرستان مشگین شهر شدیم.
نوتاش تأکید کرده :از سویی اداره ورزش و جوانان شهرستان مشگین
شهر و هیات فوتبال شهرستان نیز در حد مقدور از تیم حمایت کردند اما
این میزان کافی نیست و تیمهایی از این دست از شهرستانهای محروم
نیازمند حمایت ویژه هستند.
او موفقیت تیم ساواالن یوردوم و صعود به لیگ دسته سه را بینظیر
در تاریخ فوتبال مشگین شهر دانسته و گفته :انتظار میرود دستگاههای
اجرایی و بخش خصوصی از تیمهای فوتبال حمایت کنند.

رئیس هیات فوتبال اســتان در پاســخ به این سؤال که آیا مجموعه
گردشــگری پل معلق حامی این تیم اســت ،اضافه کرده :پل معلق در
مقطعی از تیم حمایت مالی داشــته اما حامی مالی نیســت و این تیم
متأسفانه حامی مالی ندارد.
نوتاش متذکر شده :زمانی که تیمی برای اولین بار به لیگ میرود انتظار
میرود زمینه حضور آبرومندانه آن ها فراهم شود.
او گفته :ساواالن یوردوم در گروه  ۱۳تایی لیگ دسته سه ،شش بازی
خارج از خانه دارد که اولین بازی در اصفهان بود.

سرقت مسلحانه  4ميليونی روستايی در تنگستان
فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان از سرقت مسلحانه  4میلیونی
از پست بانک روستای گاهی این شهرستان خبرداده.
سرهنگ جوشن سهرابی با اعالم این خبر ،توضیح داده :با بررسی

ماموران انتظامی مشــخص شد حدود ســاعت  10:23دیروز  2نفر
سارق مســلح با ورود به پست بانک روستای گاهی و تهدید کارمند
بانک مبلغ تقریبی  4میلیون تومان را به سرقت برده و با یک دستگاه

پژو  405از محل متواری میشوند.
او با بیان اینکه در این بانک یک نفر کارمند زن فعالیت داشــته
گفته :خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است؛ پلیس

با انجام اقدامات فنی و بررســی فیلم دوربینهای مدار بسته بانک و
ســرنخهای احتمالی با تمام امکانات به دنبال شناسایی و دستگیری
سارقان است.

