
جاده «زرياب» آرامش خرس سياه آسيايى را بر هم مى زند وقتى ستون مردمى در برابر ستون زرهى قد علم مى كند
روزگار سياه «خرس سياه» بازخوانى حماسه مردم همدان در جريان انقالب اسالمى

كرمان هرگاه ســخن از حيات وحش در 
ايران مى شــود، شايد تنها نامى كه در اذهان 
عمومى مردم تداعى شده و همه با مصيبت 
خاطــرات آن را مرور مى كنند، صداى خطر 
انقراض يوزپلنگ آسيايى است و كمتر ندايى 
از خطر انقراض خرس سياه بلوچى يا به زبان 

محلى «مم» شنيده مى شود...

همدان انقالب اسالمى كه جرقه هاى آن از 
جريانات سال 42 خورده بود با دو ركن اصلى 
يعنى مردم و روحانيت به هدف خود نزديك 
و نزديك تر مى شد تا اينكه در بهمن ماه 57 
به رهبرى حضرت امام خمينى(ره) به پيروزى 
كامل رسيد و محقق شد. روحانيون در جاى 

.......صفحه3جاى اين جريان مهم ... .......همين صفحه

نمك  پاشى بيمه ها 
بر زخم زلزله زدگان

ايرنا: فقط ســرما و زندگى سخت در چادر و كانكس 
نيست كه تَن زلزله  زدگان كرمانشاه را مى لرزاند؛ نمكى 
هم كه برخى شــركت هاى بيمه بــه زخم غمديده ها 

زده اند، آشفتگى آنان را دو چندان كرده است.
زمين لرزه 21 آبان در غرب كرمانشــاه، 41 هزار واحد 
مسكونى را تخريب كرد و به حدود 60 هزار واحد هم 

خسارت زد.
حدود 10 درصد از اين واحدها، مسكن مهر و بقيه هم 
ساختمان هاى شخصى ساز يا تعاونى بودند كه بيشتر 
آن ها زيرپوشش بيمه حوادث و زلزله قرار داشتند، اما 
برخالف تصور اوليه زلزله زدگان، دريافت خســارت از 

بيمه ها تبديل به يك هفت خوان شد.
اعتراض به كم توجهى و سهل انگارى شركت هاى بيمه 
تا جايى باال گرفت كه هوشنگ بازوند، استاندار كرمانشاه 

«تهديد به شكايت قضايى» كرد.
استاندار كرمانشاه وقتى ديد از عمل به وعده ها خبرى 
نيســت، روز 30 دى تهديد كرد: اگر شركت هاى بيمه 
تعلل و كوتاهى كنند از آن ها رســماً شكايت و آن ها را 
دادگاهى مى كنيم و با هيچ  شخصى مماشات نمى كنيم.
بازوند چهار روز بعد در جلســه با مديران بيمه البرز و 
آرمان، دو شــركت بدهكار اصلى به زلزله زده ها گفت: 
بيمه هاى آرمان و البرز پرداخت حق بيمه مردم زلزله 
زده را به شــوخى نگيرند زيرا هرگونه كوتاهى در اين 
زمينه ظلمى آشــكار در حق مردم حادثه ديده استان 
اســت. او پنج بهمن هم تأكيد كرد: شركت هاى بيمه 
آرمان و بيمه البرز با گذشت 73 روز از واقعه زلزله هيچ 

توجهى به مناطق زلزله زده و تعهدات خود ندارند.
حدود يك چهارم از 38 هزار واحد مسكن مهر استان 
كرمانشــاه در زلزله اين استان آســيب جزئى و كلى 
ديده اند؛ واحدهايى كه پرونده هاى خسارت بيمه آن ها 
در پيچ و خم هاى ادارى «بيمه آرمان» گير كرده است.

حسن ريحانى پور، مدير شــعب بانك مسكن استان 
كرمانشــاه سوم بهمن تأكيد كرد: اين بانك از 30 آبان 
ارسال گزارش واحدهاى خسارت ديده مسكن مهر را به 

بيمه آرمان آغاز كرده است.
به گفته او در مجموع تا اول بهمن گزارش خســارت 
10 هزار و 255 واحد ارسال شده، اما بيمه آرمان هيچ 

اقدامى براى پرداخت خسارت ها انجام نداده است.
ريحانــى پور مى گويد: گرچه آن ها مى گويند مبلغ 12 
ميليارد تومان در حساب بانك مسكن دارند، اما تا وقتى 
فهرست پرداخت خســارت از سوى بيمه به ما ارسال 
نشود، بانك امكان پرداخت به مالكان خسارت ديده را 

ندارد و نمى تواند با مبلغ موردنظر كارى كند.

قهر طبيعت با مردمان كوير

مهر: كاهش 92 درصدى ميزان بارندگى هاى خراسان 
جنوبى طى پاييز امســال و تداوم دو دهه خشكسالى 
وضعيت حادتر از ســال هاى قبل را نشان مى دهد، اما 

اعتبارات استان سال به سال كمتر مى شود.
خشكســالى، واژه اى اســت كه مردم خراسان جنوبى 
حدود دو دهه اســت با آن خو گرفته اند. در تمام اين 
سال ها چشــم اميد مردم به آسمان بوده و آسمان هر 
سال بيشتر از سال قبل قهر خود را بر طبيعت خشك 

كوير نشان داده است.
امســال خراســان جنوبى وارد بيســتمين ســال 
خشكسالى شــده، آمارها نيز خبرهاى خوشى براى 
مردم اســتان ندارند و تداوم دو دهه خشكســالى را 

نشان مى دهند.
كشاورزان خراســان جنوبى بهار و تابستان گذشته 
را به سختى پشت سرگذاشــته اند و تمام اميدشان 
به پاييز و زمســتان بود تا بلكه بــاران رحمت الهى 
پايان ســال ها خشــكى را براى آن ها نويد دهد، اما 
پاييز امســال نيز خشك تر از هر سال ديگرى سپرى 
شد و زمستان نيز هنوز قطره اى اميد را در دل مردم 

زنده نكرده است.
آن طور كه مديركل هواشناســى خراســان جنوبى 
مى گويد، ميزان بارندگى ها در پاييز امسال تنها 0/6 
ميليمتر بوده كه نسبت به دوره بلند مدت حدود 92 
درصد كاهش نشان مى دهد. از طرفى طى سال هاى 
گذشته به طور مداوم شاهد افزايش وضعيت دمايى 
اســتان بوده ايم و اين ها در كنار ميزان تبخير باالى 
3000 ميليمتــرى وضعيت قرمز اســتان را حادتر 

كرده اند.
مديركل هواشناســى خراســان جنوبى از كاهش 25 
درصدى بارندگى ها در استان طى سال زراعى گذشته 
نسبت به بلندمدت خبر داد و گفت: ميانگين بارندگى 

سال زراعى گذشته 88/5 ميليمتر بوده است.
عليرضا خندان رو بيان كرد: از نظر كاهش بارندگى ها 
خراسان جنوبى بعد از استان هاى خوزستان و كهگيلويه 

و بويراحمد سومين استان كشور بوده است.
وى با اشــاره به اينكه بر اساس شــاخص هاى «اس.

پــى.آى»  SPI دوره هفت ســاله در حال حاضر 100 
درصد مساحت استان تحت تأثير خشكسالى قرار دارد، 
يادآور شد: بر اساس اين شاخص ها هم اكنون 38 درصد 
استان با خشكســالى متوسط،  26 درصد خشكسالى 
شديد و 36 درصد نيز با خشكسالى بسيار شديد روبه 

روست.
به گفته خندان رو خراسان جنوبى يكى از چهار استانى 
است كه در يك دوره 12 ماهه 100 درصد مساحت آن 

درگير با خشكسالى شده است.

همدان- انقالب اســالمى كه جرقه هــاى آن از 
جريانات سال 42 خورده بود با دو ركن اصلى يعنى 
مردم و روحانيت به هدف خود نزديك و نزديك تر 
مى شد تا اينكه در بهمن ماه 57 به رهبرى حضرت 
امام خمينى(ره) به پيروزى كامل رسيد و محقق 

شد.
روحانيــون در جاى جاى اين جريان مهم و تاريخ 
ســاز در صف اول مبارزه عليه رژيم پهلوى بودند. 
يكى از اين روحانيون تأثيرگذار كه پيروزى انقالب 
در استان همدان با محوريت وى انجام مى گرفت، 

«آيت اهللا سيد اسداهللا مدنى» بود.
مردم همدان در خالل سال هاى 1342 تا 1351 به 
رهبرى آيت اهللا مدنى و همگام با ساير مناطق كشور 
به مبارزه با رژيم پهلوى پرداخته و در برخى از موارد 

در كشور پيشگام بودند.

 سرنگونى مجسمه شاه 
در نهاوند براى اولين بار در كشور

در اين بين مى توان به ســرنگونى مجسمه شاه در 
نهاوند اشاره كرد. 15 آبان 57 بود كه مردم نهاوند 
براى نخستين بار در كشور، مجسمه شاه را سرنگون 

كردند.
همچنين در 15 مهر 57 براى نخستين بار، پرچم 
طاغوت در پايگاه سوم شاهرخى كبودرآهنگ كه 
حاال «شهيد نوژه» مى نامندش به آتش كشيده شد.
برخى همافران پايگاه ســوم شكارى كه با شهيد 
مدنى ارتباط داشتند نيز در اربعين سال 57 برضد 
طاغوت اعتصاب كرده و از طــرف فرمانده پايگاه 
زندانى شــدند. بحث اعدام آن هــا بود كه خبر به 
شهيد مدنى رسيد و بالفاصله با فرماند پايگاه تماس 
گرفته و به فرمانده گفتند كه بايد همافران را آزاد 
كنند در غير اين صورت همراه با مردم خاك پايگاه 
را به توبره خواهيم كشــيد. فرمانده نيز با مشاهده 
قاطعيت اين شهيد بزرگوار، دستور آزادى همافران 

را صادر كرد.
بى ترديد مهم ترين حماســه  اى كه مردم انقالبى 
همدان آفريدند؛ جلوگيرى از حركت ستون زرهى 
لشــكر 81 كرمانشاه و خوابيدن در برابر تانك ها و 
جلوگيرى از رســيدن قواى كمكــى به تهران در 
آستانه 22 بهمن 57 بود؛ حماسه اى كه سرنوشت 

قيام انقالبى مردم ايران را تغيير داد.
در اين حركت انقالبى كه با رهبرى شــهيد مدنى 
آغاز شــد، مردم از همدان، بهار و مريانج فوج فوج 
خود را به مســير جاده كرمانشاه رسانده و با ايجاد 
موانع از حركت ســتون زرهى جلوگيرى كردند. با 
اين اقدام مردم همدان، پيروزى انقالب در پايتخت 

و به دنبال آن در كشور به قطعيت رسيد.

مردم همــدان به محض شــنيدن خبر حكومت 
نظامى در تهران و حمله بــه همافران، تظاهرات 
گســترده اى انجام دادند كه تا صبح روز 22 بهمن 
به طول انجاميد. همافرانى كه پيشگام حضور امام 
بودند، توســط گارد جاويدان محاصره و سركوب 
شــدند. حكومت نظامى كه حربــه اى ديگر براى 
خاموش كردن آتش انقالبى مردم بود، توسط رژيم 
اعالم شد، اما مردم از اين حربه ها هراسى نداشتند 
و در جــاى جاى ايران حمايت از امام خمينى(ره) 
و موجوديــت خــود را اعالم كردنــد و درگيرى 
گســترده اى در همدان به دليل اين مخالفت ها به 
وجود آمد كه از سوى ديگر خبر پيروزى را به مردم 

نويد مى داد.

 ايجاد ستون مردمى 
در برابر ستون زرهى رژيم

حجت االسالم سيد محمدحســن فاضليان، يكى 
از مبــارزان انقالبى در همدان در اين باره مى گويد: 
حكومت ستمشاهى از ســاعت 16 بعدازظهر 21 
بهمن 57 حكومت نظامى را در تهران اعالم كرده 
و مردم تهران در شــرايط سختى به سر مى بردند. 
بختيار به ســتون زرهى كرمانشاه دستور داده بود 
تا همراه با مهمات، تانك ها و نيرو براى ســركوب 

انقالبيون به تهران بروند.
وى مى افزايد: وقتى اين خبر به اطالع آيت اهللا مدنى 

رسيد، فرمودند بايد از حركت اين ستون جلوگيرى 
شــود و دســتور دادند، مردم راه ورود نظاميان به 

سمت تهران را ببندند.
حجت االسالم فاضليان بيان مى كند: شهيد مدنى 
با حضور در خط مقدم جمعيت، سينه خود را سپر 
كرده و به نظاميان گفتند «بايد گلوله هاى خود را 
در سينه من شليك كنيد تا بگذارم از اين جا عبور 
كنيد و بايد از روى جنازه ما رد شــويد تا به تهران 
برسيد». ستون زرهى از حركت باز ايستاد و مردم، 

ارتشيان و نظاميان را خلع سالح كردند.
وى ادامه مى دهد: حوالى ســاعت 9 صبح بود كه 
مردم انقالبى دسته دسته از مريانج، بهار و همدان، 
خود را به جاده كرمانشــاه رســاندند. در چهارراه 
ميدان بار نيز كوه بزرگى از ماشــين هاى اسقاطى، 
تختــه، در، چوب و آهن آالت به وســيله مردم به 
عنوان مانعى براى جلوگيــرى از حركت تانك ها 

ايجاد شده بود.
حجت االســالم فاضليان اضافــه مى كند: مردم به 
محــض ورود تانك ها هجــوم آورده و با مقاومت 
ســربازان روبه رو شدند و يك نفر نيز در اين واقعه 
به شهات رسيد، اما با ورود شهيد مدنى، نظاميان 

تسليم شدند.
وى مى گويد: مردم انقالبى اســدآباد نيز با ديدن 
ســتون زرهى ارتش كه به سمت همدان در حال 
حركت بود، در مسير گردنه نسبت به پرتاب سنگ 

و ساير اشيا به سمت اين ستون اقدام كرده بودند، 
اما با تيراندازى نظاميان روبه رو شــده و مجبور به 

ترك مسير شدند.
اين مبارز انقالبى يادآور مى شــود: اين تيپ زرهى 
با آذوقه اى برابر با آذوقه يك ماه سربازان به سمت 
تهران مى رفتند كه همه ضبط شــده و در حياط 

منزل ما انبار شد.
وى تصريح مى كند: اگر مديريت شهيد مدنى نبود 
يا نيروهاى ارتش از اين مسير عبور كرده و به تهران 
مى رسيدند و يا اينكه صدها كشته و زخمى در اين 
واقعه در همدان بر جاى مى ماند، اما تدبير اين مرد 
خردمند موجب شــد در شب 22 بهمن ماه، نداى 

«اهللا اكبر» طنين انداز شود.
البتــه  مى گويــد:  فاضليــان  حجت االســالم 
برنامه ريزى شــده بود تا تعدادى نارنجك و مواد 
منفجره در پل هاى مسير تانك ها جاسازى شود 
تا از ورود تانك ها جلوگيرى شــود كه اين طرح 

به انجام نرسيد.

آزاد شدن نخستين پايگاه هوايى در كشور
در 21 بهمن ماه 57 همچنين اسلحه خانه پايگاه 
سوم شكارى توسط همافران انقالبى تصرف شد و 
تمامى امور پايگاه در اختيار آنان قرار گرفت و بدين 
ترتيب پايگاه هوايى همدان به عنوان اولين پايگاه 

كشور به دست انقالبيون افتاد.

بازخوانى حماسه مردم همدان در جريان انقالب اسالمى

وقتى ستون مردمى در برابر ستون زرهى قد علم مى كند
��ر��ر
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تجارت غيرقانونى در محورهاى قانونى كرمان
به منظور كمك به تأمين معيشت مردم 

انجام مى شود 

آغاز طرح «روستاى بدون 
بيكار» همزمان با 

دهه   فجر در لرستان

.......صفحه 3

خودروهاى قاچاق انسان شبانه 18 ميليون تومان درآمد كسب مى كنند

.......صفحه 2 

زندگى مردم 
كرمان بايد با 

زلزله سازگار شود

خرم آباد  با توجه به تصميم دولت و اختصاص اعتباراتى در 
بودجه سال آينده، طرح روستاى بدون بيكار در كشور به اجرا 
درآمده است، با توجه به بيكارى مشهودى كه در لرستان وجود 

دارد اجراى طرح مذكور ...

كرمان  رئيس مجمع نمايندگان اســتان كرمان با اشاره به 
اينكه زندگى مردم اســتان با زلزله بايد ســازگار شود، گفت: 
براى سازگارى زندگى مردم با زلزله نياز به پرداخت تسهيالت 
بازسازى در اين استان وجود دارد و با بازسازى منازل مسكونى 

از زلزله بعدى نيز در امان خواهيم بود...

بوى گل سوسن و ياسمن آيد

حضور پر شور 
مردم ايران 

در جشن بزرگ 
انقالب

قدس  با آنكه 39 ســال از آن روزهــا مى گذرد، اما 
هرساله در آن روز در سرتاسر ايران جشن بزرگى برپاست 
به طورى كه وقتى در خيابان ها قدم مى زنى از يك سو آواى 
«بوى گل سوسن و ياسمن آيد/ ديو چو بيرون رود فرشته 
درآيد» را مى شنوى و از سوى ديگر وقتى پا در مدارس 
مى گذارى، گروه سرودى از دانش آموزان را مى بينى كه 
نــواى «خمينى اى امام، خمينى اى امــام، اى مجاهد اى 
مظهر شــرف » را سر مى دهند و آن قدر با شور و عالقه 
و اشــتياق اين سرود را زمزمه مى كنند كه گويى اآلن و 
در اين ســاعت امام خمينى(ره) تازه به ميهن بازگشته 
است و آنان در مقابل ايشان سرود مى خوانند.امسال نيز 
همزمان با 12 بهمن مراســم باشكوه «زنگ انقالب» و 
گلبــاران تمثال حضرت امام خمينى (ره) كه بعد از 14 

.......صفحه 2 سال تبعيد ...
.......صفحه 2 



  عذرخواهى مديركل راه آهن قم از مردم

ايرنا: مديــركل راه آهن قم با بيان اينكــه پيش بينى برف و 
يخبندان باعث موفقيت راه آهن در مديريت روزهاى برفى شد، 
تأكيد كرد: با وجود تمام تالش هاى صورت گرفته براى حركت 
بموقع قطارها، به علت ترافيك سنگين در ورودى ايستگاه تهران 
كه باعث تأخير در ورود قطارها به تهران شد، شخصاً از مسافران 
عذرخواهى مى كنم.محســن اعتماد خاطرنشان كرد: فيلمى از 
قطار قم- مشهد در فضاى مجازى منتشر شد كه حاكى از نفوذ 
برف و سرما در واگن و كوپه قطار بود كه به محض اطالع از اين 
مشكل بالفاصله اقدام كرديم و واگن مربوطه از نظر ساختارى 
تعمير و اصالح شــد. وى با اشاره به جابه جايى 19 هزار مسافر 
توســط راه آهن قم در روزهاى هشتم و نهم بهمن ماه جارى، 
گفت: به دليل بارش برف و بخبندان، آزادراه قم- تهران مسدود 
شــده بود و راه آهن توانست 14 هزار مسافر مازاد بر بليت هاى 

فروخته شده به دو مقصد قم و مشهد جابه جا كند.
اعتمــاد افزود: در اين دو روز، 12 هزار تن از قم به مقصد تهران 
و برعكس و 2000 تن از مقصد قم به مشهد و بلعكس جابه جا 
شدند.وى اضافه كرد: بليت قطار قم- تهران 40 هزار ريال است 
كه بدون هيچ تغييرى در روزهاى برفى به مسافران فروخته شد 

كه در حدود 10 هزار تن نيز به صورت رايگان جابه جا شدند.

 افتتاح 206 پروژه جهاد كشاورزى 
در اصفهان

اصفهان- خبرنگار قدس: نايب رئيس سازمان جهادكشاورزى 
اســتان اصفهان اعالم كرد: امسال در ايام دهه فجر، 206 پروژه 
در بخش هاى صنايع كشاورزى، توليدات دام و طيور، توليدات 
گياهى، امور عشاير، منابع طبيعى و آبخيزدارى و آب و خاك و 

امور مهندسى مورد بهره بردارى قرار مى گيرد. 
مهرداد مرادمند افزود: افتتاح اين پروژه ها براى 916 نفر فرصت 
شغلى ايجاد مى كند و4630 خانوار از آن ها بهره مند مى شوند.  

وى تصريح كرد: از فجر سال گذشته تا فجر امسال 796 ميليارد 
تومان سرمايه گذارى در بخش هاى مكانيزاسيون، آب و خاك، 
طيور و دام، آبزيان، باغبانى و زراعت در اســتان اصفهان انجام 
شده است.وى همچنين اشــاره اى به خسارات ناشى از شيوع 
آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان در اين اســتان داشت و اظهاركرد: 
بر اثر اين بيمارى 900 هزار قطعه پرنده از ابتداى مهرماه سال 
جارى تاكنون در اين اســتان معدوم سازى شد كه 700 هزار 

قطعه آن ها صنعتى بودند.

 عواقب خشك شدن درياچه اروميه 
متوجه همه كشور است

اروميه: اســتاندار آذربايجان غربى گفت: عواقب بحران خشك 
شــدن درياچه اروميه متوجه همه كشــور بوده و يك مشكل 
فراملى است.محمد مهدى شــهريارى استفاده بى رويه آب در 
بخش كشــاورزى را يكى از عوامل مهم بحران درياچه اروميه 
دانست و اظهار داشت: ميزان مصرف در اين بخش هنوز بسيار 
زياد است و با وجود الزام ستاد احيا براى كاهش هشت درصدى 
مصرف آب در اين بخش در ســال هاى گذشته، قدمى در اين 
خصوص برداشــته نشده اســت.وى با بيان اينكه سال زراعى 
جارى 2/5 ميليون تــن چغندرقندر در آذربايجان غربى توليد 
شده كه فقط 1/5 ميليون تن آن در كارخانجات داخلى مصرف 
مى شــود، افزود: محصولى همانند چغندر كه مصرف باالى آب 
دارد، نبايد كشت شود. ما وقتى اين موضوع را مطرح مى كنيم، 
عده اى تحريك احساســات كرده و اعــالم مى كنند كه فالنى 
مخالف كشــاورزان است.استاندار آذربايجان غربى همچنين از 
سرمايه گذارى 10 هزار ميليارد ريالى دولت در طرح انتقال آب 
از كانى ســيب به درياچه اروميه خبر داد و گفت: طرح انتقال 
آب كانى ســيب متوقف نشــده و ادامه دارد و دولت مصمم به 
تكميل اين طرح است و خبرنگاران در صورت تمايل مى توانند با 

هماهنگى هاى الزم از اين طرح بازديد كنند.

 تعيين نرخ تضمينى گندم
 با مقايسه قيمت جهانى آن اشتباه است

مهر: مجرى طرح ملى گندم بااشاره به وضعيت تعيين قيمت 
خريد تضمينى گندم گفت: تعيين نرخ خريد تضمينى گندم در 
كشورمان بامقايسه قيمت جهانى اين محصول اقدام اشتباهى 
است.اسماعيل اسفنديارى پور در خصوص تعيين قيمت خريد 
تضمينى گندم و علت ابالغ نشــدن آن تاكنون، گفت: وزارت 
جهادكشاورزى طبق قانون  از مردادماه پيشنهاد قيمت تضمينى 

محصوالت كشاورزى را به شوراى اقتصاد اعالم كرده است.
وى عنوان كرد: براســاس تبصره قانون خريد تضمينى، وزارت 
جهاد كشــاورزى حدود 10 درصد رشد قيمت خريد تضمينى 
گندم را به شوراى اقتصاد داده كه اين شورا متأسفانه تاكنون به 

هر دليلى نرخ خريد تضمينى را اعالم نكرده است.
وى اظهار داشــت: از آنجا كه توليــد گندم در فضاى اقتصادى 
حاكم بركشــورمان انجام مى شود، هزينه هايى كه بر توليد اين 

محصول اثرگذار است، هم به كشاورز تحميل مى شود.
مجرى طرح ملى گندم با اشاره به اينكه الزاماً بايد حقوق كشاورز 
هم در اعالم نرخ خريد تضمينى گندم رعايت شود، افزود: وقتى 
كشــاورزان ما با تالش و كوشش خود طى چهار سال گذشته، 
كشــور را از وارد كننده 7 ميليون تنى گنــدم به خودكفايى 

رساندند، بايد مورد حمايت قرار گيرند.
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تجارت غيرقانونى در محورهاى قانونى كرمان 
��ر

كرمــان   بنا بر آمار اعالم شــده توســط 
مســئوالن اســتان كرمان در اين استان 200 
هــزار تبعه بيگانه غيرمجــاز و 100 هزار تبعه 
بيگانه مجاز حضور دارند و قاچاق انسان به يكى 
از راه هاى اشــتغال و درآمد زايى برخى از افراد 

سودجو در اين استان تبديل شده است.
در حال حاضر هفت شهر شمال استان كرمان 
ترافيــك حضــور اتبــاع بيگانــه را دارد و 16 
شهرستان اين استان براى حضور اتباع بيگانه، 
ممنوعه اعالم شده، اما با اين وجود افراد بسيارى 
به صورت غيرقانونى و ســامان يافته براى تردد 
اتباع بيگانه در جاده هاى كشور مسير را هموار 

مى كنند.
در اســتان كرمان و بويژه در مناطقى از جمله 
«ريگان» و «فهرج» كه در ســال هاى گذشــته، 
خشكسالى و همچنين افزايش موج بيكارى تأثير 
نامطلوبى در معيشت و زندگى مردم آن داشته، 
بسيارى از جوانان جذب باندهاى توزيع سوخت 
و قاچاق و يــا جابه جايى اتباع بيگانه غيرمجاز 
شده اند و متأسفانه اين موضوع موجب شده تا 
بســيارى از جوانان شرق كشور از بم در استان 
كرمان تا شهرهاى زاهدان و سراوان در جنوب 
سيستان و بلوچستان با اين پديده درگير شده 

و حتى جان خود را در اين راه از دست بدهند.

 درآمد سرشار غيرقانونى 
تــردد خودروهاى ســوارى بويژه پــژو 405 و 
همچنيــن وانت هاى دو كابيــن تويوتا با چراغ 
خاموش در طــول محورهاى اســتان كرمان 
و سيســتان و بلوچســتان و همچنيــن آمار 
تصادف هــاى خيره كننده در اين محورها خود 
گوياى قاچاق غيرقانونى در مســيرهاى قانونى 
اســت كه به گفته مديركل امنيتى و سياسى 
استاندار كرمان هر خودرو به طور شبانه روزى 
افــزون بر 18 ميليون تومــان بابت جابه جايى 
اتباع بيگانه درآمد دارد و اين سود غيرمنطقى، 
بســيارى از افراد را براى فعاليــت در اين كار 

غيرقانونى تشويق و ترغيب مى كند.
قاچاقچيــان هــر شــب به طــور متوســط 
حدود1500نفر را به صورت غيرقانونى از طريق 
مرزهاى شرقى وارد ايران مى كنند كه متوسط 
دريافتى شــان از هركدام از اتبــاع بيگانه يك 
ميليون و 200 هزار تومان تا دو ميليون تومان 
است يعنى براى جابه جايى هر ماشين مبلغ 18 

ميليون تومان دستمزد دريافت مى كنند.
 با احتساب اين رقم مى توان گفت سود حاصل 
از قاچاق انسان در جاده هاى استان كرمان روزانه 

به يك ميليارد و 500 ميليون 
مى رســد.قاچاقچيان  تومان 
انسان به طور معمول در هر 
خودروى پژو 405 تعداد 16 
نفر را جاى داده و با حداكثر 
ســرعت در جاده هاى شرقى 
مى تازند كه متأســفانه براثر 
روزه  همه  رانندگى  ســوانح 
شــمار زيادى جــان خود را 
از دســت مى دهند و اين كار 
عالوه بــر افزايش آمار تلفات 
رانندگى به هزينه هاى درمانى 
نيز در استان هاى شرقى دامن 

مى زند.
صرف نظر از اين مشــكالت 

شيوع بيمارى هاى مسرى، موضوع ازدواج هاى 
غيرقانونــى و كودكان بدون شناســنامه، زنان 
رها شــده، مشــكالت امنيتى و از بين رفتن 
فرصت هاى شــغلى براى افراد جوياى كار تنها 
بخشى از دغدغه هاى ناشى از قاچاق انسان در 

اين استان است.

 خدمات بدون دريافت ماليات
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شــوراى 
اسالمى در اين زمينه با بيان اينكه اتباع بيگانه 
غيرمجاز بار مالى و مشكالت بسيارى را بر اين 
استان تحميل مى كنند از لزوم ساماندهى اتباع 
بيگانه در اســتان كرمان به عنوان يك ضرورت 

ياد مى كند.
محمدرضا پورابراهيمى اذعان 
مى كند: بايــد مدل نگهدارى 
اتبــاع خارجى در كشــور و 
بويژه استان كرمان با رويكرد 
اقتصادى باشد، به طورى كه 
هم اكنون حــدود 25 درصد 
از يارانه نان اســتان كرمان را 
اتباع بيگانه استفاده مى كنند 
و همچنين آن ها از آب، جاده، 
بهداشــت و درمان و ســاير 
خدمات بهره بــرده، اما هيچ 
هزينه اى بابت خدمات دريافت 

شده به دولت نمى دهند.

 تعريف قاچاق انسان 
مديركل امنيتى و انتظامى استاندارى كرمان در 
خصوص تعريف قاچاق انسان مى گويد: تعريفى 
كه در ذهن مردم و درقانون وجود دارد با يكديگر 

متفاوت است.
خليل همايــى راد با بيان اينكــه واژه «قاچاق 
انسان» از نظر حقوقى براى تردد غيرقانونى افراد 
تعبير درستى نيست، اظهار مى كند: در قوانين 
جمهورى اسالمى اگر شخصى با هدف بردگى، 
فحشــا و يا فروش اعضا نسبت به قاچاق اقدام 
كند، مرتكب اين جرم يا همان «قاچاق انسان» 
شده است، ولى اينكه اتباع از آن سوى مرزها به 
ايران وارد مى شوند و يا در كرمان حضور دارند، 

مشــمول ترددهاى غيرمجاز مرزى مى شوند. 
بنابراين تحت هيچ شــرايطى موضوعى به نام 

«قاچاق انسان» صحت ندارد.

 قانون بازدارنده نيست
مديركل امنيتى و انتظامى اســتاندارى كرمان 
در پاسخ به اين پرسش كه چرا با افراد سودجو 
برخورد قاطع نمى شود، مى گويد: يكى از موانع، 
وجود كمبودهاى قانونى و قانون ســال 1310 

درباره اتباع بيگانه است. 
وى ادامه مى دهد: در اين قانون براى افرادى كه 
در مرز دستگير مى شوند، مجازات هاى حبس و 
جريمه مالى در نظر گرفته شده، اما قانونگذار اين 
را براى داخل كشور در نظر نمى گيرد و مى گويد 

تنها در مرز قابل اجراست. 
وى مى افزايــد: اين ضعف قانون اســت و بايد 
مجلس اين قانون را اصالح كند زيرا افرادى كه 
در كرمان دســتگير مى كنيم و ساليانه بيش از 
100 هزارنفر را شامل مى شود، طبق آن قانون 
201 ريال تــا 10 هزار ريال جريمه دارند، ولى 
در حال حاضر چنيــن پولى در پول رايج ايران 

نداريم. 
همايى راد اذعــان مى كند: هم اكنون قضات و 
مســئوالن قضايى در كرمان به جهت همراهى 
و تعاملى كه با دستگاه اجرايى دارند، تفسيرى 
از قانون ارائه مى دهند كه بتوانند تاحدى جلوى 
اين معضــل را بگيرند، اما مشــكل به صورت 

اساسى با اصالح قانون حل خواهد شد.

  تصويب اعتبار 15 ميليارد تومانى 
براى قطار شهرى رشت

رشــت- خبرنگار قدس: نماينده مردم رشت در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: در اليجه بودجه 97، اعتبارى به مبلغ 

15 ميليارد تومان براى قطار شهرى رشت تصويب شد.
كوچكى نژاد اظهار كرد: به مدت هفت تا هشت سال اين پروژه 
در جداول آورده مى شد، اما شهردارى رشت هيچ اقدام عملى 

در اين راستا انجام نمى داد.
وى در ادامــه به ديــدار مجمع نمايندگان گيــالن با دكتر 
جهانگيرى، معاون رئيس جمهور اشاره كرد و گفت: هريك از 
نمايندگان مباحث مربوط به حوزه هاى انتخابيه خود را مطرح 
كردند. در خصوص بازار برنج و واردات قرار شــد، كارگروهى 
تشكيل شود تا زمان ممنوعيت توزيع برنج وارداتى تا اسفند 

ماه و قبل از عيد، تمديد شود.
كوچكى نژاد، رســيدگى به چايكاران را ديگر موضوع مطرح 
شــده، عنوان كرد و گفت: در اين جســله مقرر شد تا حوزه 
منطقه آزاد انزلى تا شهرســتان هاى آستانه، رودبار و رودسر 

گسترش يابد.

 استقبال نكردن بخش خصوصى
 از طرح برندينگ در ايالم

ايالم- خبرنگار قدس: مديرعامل شركت پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه ايالم گفت: على رغم رايزنى هاى صورت گرفته و 
ايجاد زيرساخت ها، بخش خصوصى از اجراى طرح برندينگ 

در ايالم استقبال نكرد.
على اصغر چاغرونــدى با بيان اينكه طرح برندينگ از لحاظ 
مالى شــرايط سنگينى دارد، اظهار داشت: 60 ميليارد تومان 
هزينه اجراى طرح برندينگ در جايگاه هاى عرضه ســوخت 

است كه شركت هاى خصوصى بايد آن را تأمين كنند.
وى با اشــاره به اينكه برندينگ ســازى جايگاه هاى عرضه 
سوخت، سرمايه گذارى بلند مدت است، افزود: در همين راستا 
سرمايه گذاران بومى استان را به مشاركت در اجراى اين طرح 
با روش هاى گوناگون ترغيب كرديم كه على رغم پتانســيل 

باالى طرح، هيچ كدام حاضر به همكارى و مشاركت نشدند.
چاغروندى بيان داشت: به همين علت، كار عرضه سوخت در 

جايگاه ها به روال گذشته، صورت مى گيرد.
وى به اســتعداد فراوان استان در حوزه نفت و گاز اشاره كرد 
و يادآور شد: اســتان ايالم با وجود ذخاير عظيم نفت و گاز، 
پتانســيل هاى عظيمى دارد كه سرمايه گذاران مى توانند در 
صنايع پايين دستى كه صنايعى پردرآمد و اشتغال زا محسوب 

مى شوند، براحتى سرمايه گذارى كنند.   

 635 پروژه در استان يزد
 به بهره بردارى مى رسد

يزد- خبرنگار قدس: استاندار يزد گفت: به مناسبت ايام اهللا 
دهه فجر 635 پروژه شــهرى و روستايى با اعتبارى افزون بر 

2000 تومان در استان يزد به بهره بردارى مى رسد. 
محمود زمانى قمى اظهار داشت: بهره بردارى از اين پروژه ها 

اشتغال زايى براى 3192 نفر فراهم مى كند.
وى تصريح كرد: از اين تعداد پروژه  304 طرح در شهرستان ها 

و331طرح در روستاهاى استان به بهره بردارى مى رسد. 
استاندار يزد افزود: از اين تعداد پروژه ها  515طرح دولتى بوده 
و 120طرح را بخش خصوصى ساخته و اين پروژه ها  بيشتر در 
حوزه كشاورزى بهداشتى، مخابراتى  و گردشگرى و صنعتى 

و فرهنگى است. 
وى با اشاره به تفكيك پروژه هاى شهرستان ها گفت: شهرستان 
ابركوه با 19پروژه، اردكان 66پروژه، اشــكذر50پروژه، تفت با 
112پروژه، ميبد با 74پــروژه، بافق 63پروژه، بهاباد16پروژه، 
خاتم 30پروژه، شهرســتان مهريز32پروژه و خود شهرستان 

يزد با 173پروژه است.

 زندگى مردم كرمان بايد با زلزله
 سازگار شود

كرمان: رئيس مجمع نمايندگان اســتان كرمان با اشاره به 
اينكه زندگى مردم اســتان با زلزله بايد سازگار شود، گفت: 
براى سازگارى زندگى مردم با زلزله نياز به پرداخت تسهيالت 
بازسازى در اين استان وجود دارد و با بازسازى منازل مسكونى 

از زلزله بعدى نيز در امان خواهيم بود.
حسين اميرى خامكانى در شوراى ادارى استان كرمان افزود: 
دولت تسهيالتى براى مناطق زلزله زده ازجمله شهرستان هاى 
كوهبنان، زرند و راور در شمال استان كرمان تصويب كرده و 
اكنون در تحويل كانكس مشكالتى وجود دارد و تسهيالت تا 

انجام آواربردارى، پرداخت نمى شود.
وى گفت: به اماكن عمومى پس از زلزله رســيدگى نشده و 
مستأجرها پس از زلزله با تخريب منازل مسكونى جايى براى 

اسكان ندارند و در اين زمينه نيازمند ارائه تسهيالت هستيم.
وى افزود: ايمنى معادن ذغال ســنگ استان كرمان بسيار با 
اهميت اســت و باوجود چندين مورد حوادث در اين معادن 
از دولت خواستار سرعت بخشى در ايمن سازى معادن ذغال 

سنگ هستيم.

��ر

قدس با آنكه 39 ســال از آن روزها مى گذرد، اما هرســاله در آن روز در سرتاسر ايران 
جشن بزرگى برپاست به طورى كه وقتى در خيابان ها قدم مى زنى از يك سو آواى «بوى گل 
سوسن و ياسمن آيد/ ديو چو بيرون رود فرشته درآيد» را مى شنوى و از سوى ديگر وقتى پا 
در مدارس مى گذارى، گروه سرودى از دانش آموزان را مى بينى كه نواى «خمينى اى امام، 
خمينى اى امام، اى مجاهد اى مظهر شرف » را سر مى دهند و آن قدر با شور و عالقه و اشتياق 
اين سرود را زمزمه مى كنند كه گويى اآلن و در اين ساعت امام خمينى(ره) تازه به ميهن 

بازگشته است و آنان در مقابل ايشان سرود مى خوانند. 
امسال نيز همزمان با 12 بهمن مراسم باشكوه «زنگ انقالب» و گلباران تمثال حضرت امام 
خمينى (ره) كه بعد از 14 سال تبعيد به ايران برگشتند با حضور مسئولين، خانواده هاى 
معظم شهدا و اقشار مختلف مردم درسراسر ايران اسالمى با برنامه هاى متنوع و با شكوه 

خاصى برگزار شد.
در 12 بهمن 1396 بارى ديگر مردم به ميدان آمدند تا خاطره روز دوازدهم بهمن ماه 57 را 
كه پرشكوه ترين استقبال تاريخ جلوه گر شد، زنده كنند.اين روز يكى از ماندگارترين روزهاى 

تاريخ معاصر ايران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذير است.
آن روز عده زيادى از مردم، خود را از ديگر شــهرها و روستاها به تهران رسانده بودند تا در 
مراسم استقبال از امام شركت كنند. رأس ساعت 9 و 37 دقيقه و 30 ثانيه روز دوازدهم سال 
1357، امام در ميان حلقه گروه منتخب استقبال كنندگان از پله هاى هواپيما فرود آمدند.

 39سال از آن روز گذشت. از روزى كه بت شكن قرن، با آن آرامش آسمانى، از پله هاى پرواز 
ماندگار، پاى بر خاكى گذاشت كه از آن پس، خاك ميهن عاشقان شد و امروز در اوج عزت 
و افتخار در دنيا به سر مى برد. مردم ايران عاشقانه يك بار ديگر به استقبال نمادين فرزند 

حضرت فاطمه زهرا (س) آمدند و اتحاد و همبستگى خود را به نمايش گذاشتند.

 رژه موتور سواران 
به مناسبت گراميداشت سالروز 12 بهمن بارى ديگر نيروهاى مسلح به مناسبت آغاز دهه 
فجر و سالروز ورود تاريخى امام خمينى(ره) به ميهن اسالمى، صبح روز پنجشنبه 12 بهمن 

از فرودگاه مهرآباد تا حرم امام خمينى(ره) رژه موتورى برگزار كردند.

 گلباران بيت امام راحل
همزمان با دوازدهم بهمن ماه سالروز ورود حضرت امام خمينى(ره) به ايران، مراسم گلباران 

بيت امام راحل در قم با حضور گسترده مردم و مسئوالن استان برگزار شد. 
 مراسم گراميداشت سالروز ورود رهبر كبير انقالب به ايران اسالمى و آغاز برنامه هاى دهه 
فجر، قبل از ظهر پنجشنبه با حضور گســترده اقشار مختلف مردم قم، طالب و استادان 
حوزه، مسئوالن اســتان، فرماندهان نظامى و انتظامى، بسيجيان و خادمان حرم حضرت 

معصومه(س) در شبستان امام خمينى(ره) حرم مطهر برگزار شد.
شركت كنندگان در اين مراسم پس از آيين خطبه خوانى و سخنرانى آيت اهللا سيد احمد 
حسينى خراسانى و مداحى يكى از مداحان اهل بيت عصمت و طهارت با در دست داشتن 
شــاخه هاى گل به ســمت بيت قديمى امام خمينى(ره) در قم حركت كرده و اين مكان 

مقدس را گلباران كردند.

 ناقوس كليساهاى آذربايجان غربى نواخته شد
ناقوس كليساهاى آذربايجان غربى نيز روز پنجشنبه همزمان با سى و نهمين سالگرد ورود 

امام خمينى (ره) به ميهن با حضور جمعى از ارامنه ساكن اين استان نواخته شد.
عضو شــوراى خليفه گرى ارامنه آذربايجان در حاشيه آيين نواخته شدن ناقوس كليساى 
ارامنه اروميه اظهار كرد: پيروزى انقالب اســالمى بزرگ ترين نعمت براى اقليت هاى دينى 
بوده اســت و زير سايه اين نظام، اقليت هاى دينى، آيين هاى مذهبى خود را آزادانه برگزار 

مى كنند. 
پايالك ساهاك با تأكيد بر اينكه اقليت هاى دينى همگام با ساير اقشار در عرصه هاى مختلف 
نظام حضور يافته اند و نقش آفرينى كرده اند، افزود: به عنوان يك شــهروند ايرانى معتقدم 
كه با پيروزى انقالب اسالمى، ايران جايگاه اصلى خود را در منطقه پيدا كرده و شعارهاى 

انقالب اسالمى محقق شده است. 

 طنين زنگ انقالب 
در استان كهگيلويه و بوير احمد نيز جمعى از فرهنگيان با حضور نماينده بويراحمد و دنا، 
فرماندار و ساير مسئوالن به مناســبت 12 بهمن سالروز ورود امام خمينى (ره) به ميهن 

اسالمى ايران زنگ انقالب را در دبيرستان «ام ابيها» به صدا درآوردند.

 همايش تجديد بيعت با واليت در تبريز
مردم مؤمن و واليتمدار تبريز نيز همزمان با 12 بهمن ماه با گردهمايى و اجتماع عظيم در 
مصالى امام خمينى(ره) تبريز در همايشى با عنوان «تجديد بيعت با واليت» بارى ديگر با 

آرمان هاى امام راحل بيعت كرده و بر ادامه راه بنيانگذار جمهورى اسالمى تأكيد ورزيدند.
اين آيين با حضور جمع كثيرى از اقشار مختلف مردم برگزار شد و در پايان، تمثال مبارك 

حضرت امام (ره) در سالن مصلى گلباران شد.

 برپايى آيين نمادين استقبال از امام (ره) در فرودگاه سارى 
آيين گراميداشــت 12 بهمن و ســالروز ورود حضرت امام خمينى (ره) به وطن در استان 

مازندران و در فرودگاه سارى با حضور استاندار مازندران و مسئوالن استاني برگزار شد.

 آيين گراميداشت سالروز ورود امام امت در بوشهر 
طى آيينى مراسم گراميداشت 12 بهمن سالروز ورود امام امت به ميهن اسالمى با حضور 
مسئوالن لشكرى و كشورى استانى و با سخنرانى محمدحسين صفارهرندى، عضو مجمع 

تشخيص مصلحت نظام در حسينيه عاشقان ثاراهللا شهر برگزار شد. 

 رژه موتورى
در استان سيستان و بلوچستان نيز در شهر زاهدان مراسم بزرگداشت 12 بهمن و سالروز 
ورود تاريخى حضرت امام خمينى (ره) به ميهن اســالمى بــا رژه موتورى و خودرويى و 

همراهى اقشار مختلف مردم انقالبى در زاهدان برگزار شد.
در اين آيين صدها موتور و خودرو نيروى انتظامى، اورژانس و تمامى ادارات و نهاد ها با حمل 
پرچم مقدس جمهورى اســالمى و نصب تصاوير مقام معظم رهبرى و امام راحل (ره) در 

زاهدان، مسير فرودگاه به سمت گلزار شهدا را رژه رفتند.

 نمايش وحدت در كرمان
مردم انقالبى كرمان نيز به منظور گراميداشــت سالروز ورود تاريخى امام خمينى (ره) به 
ميهن در مصالى امام على (ع) اين شهر گرد هم آمدند تا ضمن بيعت با بنيانگذار جمهورى 

اسالمى بارى ديگر اتحاد و همبستگى خود را به معرض نمايش بگذارند.
در ابتداى اين آيين، نمايندگان اصناف و بازاريان، عشــاير، بســيجيان، اصحاب رســانه، 
هنرمندان، ورزشكاران، نيروهاى نظامى و انتظامى، سازمان ها، نهادها و ادارات، دانش آموزان 
و دانشجويان، تمثيل يادمان امام خمينى (ره) و شهداى انقالب اسالمى را گلباران و به مقام 

واالى آنان اداى احترام كردند.

بوى گل سوسن و ياسمن آيد

حضور پر شور مردم ايران در جشن بزرگ انقالب 

سود حاصل از 
قاچاق انسان در 
جاده هاى استان 

كرمان روزانه 
به يك ميليارد و 

500 ميليون تومان 
مى رسد
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كرمان- خبرنگار قدس  هرگاه ســخن از 
حيات وحش در ايران مى شود، شايد تنها نامى 
كه در اذهان عمومى مردم تداعى شده و همه 
با مصيبت خاطرات آن را مرور مى كنند، صداى 
خطر انقراض يوزپلنگ آســيايى است و كمتر 
ندايى از خطر انقراض خرس سياه بلوچى يا به 

زبان محلى «مم» شنيده مى شود.
هيچ شخصى دقيقاً نمى داند چند خرس سياه 
آسيايى در ايران باقى مانده، اما تعدادش به قدرى 
كم شده كه در فهرست سرخ اتحاديه جهانى 
حفاظت در طبقه در آستانه انقراض جاى گرفته 
است. استان هاى كرمان، سيستان وبلوچستان و 
هرمزگان تنها زيستگاه هاى باقى مانده خرس 
سياه آسيايى اند؛ حيوانى با گوش هايى بزرگ، 
موهايى بلند، لكه سفيدى وسط سينه و جثه اى 

كوچك تر از خرس قهوه اى. 
اين حيوانات شــبانه به نخلستان ها و باغ هاى 
ميوه ســر مى زنند و بومى ها اسمشــان را«َمم 

بلوچى» يا «هرس» صدا مى كنند.

  رد پاى انسان ها در انقراض 
خشكسالى زيستگاه هاى جنگلى خرس سياه را 
از بين برده است، زمين هاى كشاورزى و بويژه 
باغ ها گسترده شــده اند و بسيارى از درختان 
جنگلى براى مصرف به عنوان سوخت قطع شده 

است.
خرس هاى ســياه كندوهاى عسل را تخريب 
مى كنند، به باغ ها خسارت مى زنند، به دام ها و 
در بعضى موارد به انسان حمله مى كنند. همه 
اين ها باعث شــده خيلى از مردم بومى از «مم 
بلوچى» كينه به دل بگيرنــد وزنده بودنش را 

نخواهند.
اين حيوان يكى از آرام ترين گونه هاى جانورى 
است. مم بلوچى بســيار منزوى است و به هر 

طريقى كه شده، از انسان دورى مى كند. 
اين ويژگى خرس سياه آسيايى در حالى است 
كه درعين حال بشــدت به انسان وابسته است 
مهم ترين منبع غذايى اين گونه خرماست كه 

85 درصد رژيم غذايى آن را در برمى گيرد. 
ميوه هايى ازجمله كنار، بنه، پسته كوهى جزو 
رژيم غذايى خرس سياه است كه استفاده مردم 
از اين ميوه ها باعث شده خرس ها براى تأمين 
غذا به روستاها نزديك شوند و همين امر باعث 
شده تا شاهد درگيرى مردم با خرس و كشته 

شدن خرس ها در درگيرى ها باشيم.

از طرفــى قاچاق اين گونه بويژه در دوران اوليه 
زندگى به تجارتى پرســود براى دالالنى بدل 
شده است كه آن را براى نزاع با سگ ها يا آيين 
خرس گردانى به كشورهايى نظير پاكستان يا 

هند مى فرستند.

 تالش براى نجات 
اولين برنامه راهبردى خرس سياه آسيايى در 

كشور از سال 92 به مدت 10 
سال آغاز شد و فرهنگ سازى، 
حفاظت از گونه خرس سياه 
آسيايى و كمك به توليدمثل 
انقراض  اين جانور در حــال 
جــزو برنامه هايى اســت كه 
تشكل هاى مردم نهاد در حوزه 
محيط زيســت بــا همكارى 
كشور  محيط زيست  سازمان 

بايد انجام دهند.
در هميــن زمينه تالش هايى 
براى آموزش مدارس و مردم 
محلى آغاز شد، اما متأسفانه 
توسعه صنعت و ساخت جاده 
باهدف دسترســى به معادن 

تمامى اين تالش را نافرجام مى گذارد.

 تجاوز به قلمرو خرس آسيايى
فعاليت معدنى در منطقه «بحر آســمان» در 
استان كرمان يكى از موضوعاتى است كه طى 

سال هاى گذشــته، اعتراض بسيارى از فعاالن 
محيط زيســت و حتى معاون محيط طبيعى 

سازمان محيط زيست را نيز برانگيخت.
فعاليت شركت معدن تراورتن آسيا در استان 
كرمــان و در منطقه جيرفت به عنوان مأمن و 
زيستگاه خرس آسيايى يكى از مشكالتى است 
كه طى سال هاى گذشته قلمرو اين حيوان را 

مورد تجاوز قرار داده است.
آتش سوزى 4000 مترمربع 
از جنگل هــاى «ده بكرى» 
در  و  كرمــان  اســتان  در 
براثر  نيز  امســال  تابستان 
بى دقتى گردشگران بخشى 
از زيســت گاه خرس سياه 
آسيايى را طعمه حريق كرد.

حال كه هنوز زخم ناشــى 
از ســوختگى زيستگاه اين 
خرس آسيايى در دهبكرى 
استان كرمان بهبود نيافته، 
بارى ديگر عمليات ساخت 
«زرياب»  جاده در منطقــه 
دوبــاره قلمرو و زيســتگاه 
خرس آسيايى را مورد هدف 
قرار داده است.  محدوده ميان منطقه دهبكرى 
شهرستان«بم» و«ديمند» شهرستان جيرفت به 
عنوان يكى از زيستگاه هاى خرس سياه آسيايى 

به شمار مى رود.
با اين وجود اداره كل راه و شهرســازى جنوب 

استان كرمان نسبت به ساخت جاده اى در اين 
منطقه اقدام كرده كه گفته مى شــود 2800 
اصله درخت به منظور ســاخت اين راه قطع 

شده است.
ســاخت اين جاده جديد در زيستگاه گونه در 
معرض خطر انقراض خرس ســياه آسيايى در 
حالى صورت مى گيرد كــه جاده اى از قبل در 
محدوده دهبكرى وجود دارد و مسافت آن نيز 

كوتاه تر است.
در همين راســتا 1000 نفر از فعاالن محيط 
زيست و كوهنوردان از سراسر كشور در حمايت 
از ايــن گونه جانــورى و جلوگيرى از تخريب 
محيط زيست همايشى را در حمايت از خرس 
سياه آسيايى در منطقه گردشگرى دهبكرى بم 

برگزار كردند.

 خرس آسيايى؛ قربانى توسعه 
مديركل محيط زيســت استان كرمان با اشاره 
به منطقــه زرياب به عنوان زيســتگاه خرس 
سياه آسيايى ساخت جاده در منطقه زرياب را 
غيرقانونى خوانده و اظهار مى كند: جاده سازى 
در منطقه زرياب بايد با نظر محيط زيست باشد 
زيرا اين كار باعث مى شود در اين منطقه افراد 
زيادى رفت وآمد كنند و زيســتگاه اين حيوان 

مورد تهديد واقع شود.
رضا جزينى زاده مى افزايد: متأســفانه به بهانه 
جاده سازى تخريب، تعريض، بوته كنى و ساير 
تهديدات، اقدام هايى صورت گرفته كه موجب 
بر هم زدن و اخالل در زندگى اين گونه در حال 

انقراض شده است.
وى يادآور مى شــود: جاده ســازى در منطقه 
پناهگاه حيات وحــش در زرياب دهبكرى بم 

بدون مجوز بوده است.
جزينى زاده بيان مى كند: از طرف اين سازمان 
اعالم شده كه جاده براى مردم روستا نياز است، 
اما جاده اى با همان عرض قبلى كه حدود چهار 
متر اســت، بدون هيچ تعريض، تخريب، بوته 
كنى و برداشت خاك در اين منطقه بهسازى 

شود.
وى با بيان اينكه بعضى ها به بهانه توســعه در 
حال تخريــب محيط زيســت و منافع خود 
هســتند، تصريح مى كند: تخريب هايى را كه 
به بهانه جاده ســازى در زيستگاه خرس سياه 
آسيايى صورت گرفته بود با دستور مقام قضايى 

متوقف كرديم.

��راث ���نگ
  حضور هنرمندان البرز در 

نمايشگاه هاى صنايع دستى اروپا
كرج- خبرنگار قدس: معاون صنايع دســتى اداره كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان البرز 
با بيان اينكه در نمايشــگاه هاى صنايع دســتى كشورهاى 
اروپايى از جمله هلند، آلمان و فرانسه و ايتاليا حضور پررنگ 
هنرمندان البرز به چشــم مى خــورد، گفت: از مجموع آثار 
صنايع دستى اين استان دو اثر، مهر اصالت يونسكو را كسب 

كرده است. 
سعيد امينى با اشاره به اينكه البرز در نمايشگاه هاى كشورى 
كه  به صورت دو ساالنه برگزار مى شود، حضور داشته است، 
افزود: از 26 اثر داورى شــده  10 اثر نشــان ملى مرغوبيت 

صنايع دستى را كسب  كرده است. 
وى گفت: درســال 94  نيز از 36 اثر صنايع دستى، استان 
موفق شــد، نشان ملى مرغوبيت صنايع دستى را بگيرد كه  
دو اثر از صنايع دســتى البرز، مهر اصالت يونسكو را كسب 
كردند و در حال حاضر در ســه دوره برگزارى نمايشگاه ها 
در كشــور دو اثر صنايع دستى البرز، مهر اصالت يونسكو را 

دريافت كرده است.   

  پارك موزه دفاع مقدس مازندران 
افتتاح مى شود

ســارى- خبرنگار قدس: مديركل بنياد حفــظ آثار و 
ارزش هــاى دفاع مقدس مازنــدران از افتتاح فاز اول پارك 
موزه دفاع مقدس اســتان در دهه مبارك فجر و با دستور 

رئيس جمهور و رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح خبر داد. 
سردار عبداهللا ملكى اظهار كرد: براى ساخت اين فاز 9 سال 

زمان سپرى شد كه ناشى از كمبود اعتبارات بوده است.
وى با اعالم اينكه مساحت اين پارك موزه 600 هكتار بوده 
كه 36 هكتار آن بســتر رودخانه تجن اســت، اضافه كرد: 
مطالعات پارك موزه در 700 صفحه صورت گرفت و سه فاز 

براى آن درنظر گرفته شده است.
مديركل بنياد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس مازندران 
با بيان اينكه براى ســاخت اين مــوزه تاكنون 19 ميليارد 
تومان هزينه شده اســت، يادآور شد: فاز اول در 18 هكتار 
اجرا شــد كه 10 هكتار آب بستر رودخانه بوده و يك سد 

الستيكى در آن ساخته شد.

روزگار سياه «خرس سياه» 

  هدفگذارى 5 هزار روستاى گيالن جاده «زرياب» آرامش خرس سياه آسيايى را بر هم مى زند
براى بومگردى

رشت- خبرنگار قدس: مديركل بنياد مسكن گيالن با اشاره به 
اجراى طرح توسعه اقامتگاه هاى بومگردى در استان، گفت: با توجه 

به مقوله گردشگرى مى توان اقتصاد روستايى را رونق بخشيد.
محمد اكبرزاده اظهار كرد: طرح توسعه اقامتگاه هاى بومگردى 
در گيالن در 16 شهرستان با هدف ايجاد اشتغال پايدار در حوزه 
گردشگرى روستايى در راستاى تثبيت جمعيت، معرفى توليدات 
بومى و سوغات محلى جامعه روستايى به گردشگران و معرفى 
جاذبه ها و اماكن ديدنى در روستا اجرا خواهد شد. مديركل بنياد 
مسكن استان گيالن، با بيان اينكه از 5000 روستاى هدفگذارى 
شده براى 18 ماه آينده، در حال حاضر حدود 300 روستا وارد 
اين طرح شده است، افزود: با ايجاد فرصت اشتغال روستايى و 
رفاه مى توان از مهاجرت بى رويه روستاييان به حاشيه شهرها 
جلوگيرى كرد. وى ادامه داد: روســتاهاى گيالن شاخص هاى 
بااليى در بخش هاى مختلف از جمله صنايع دستى، معمارى 
ســنتى، آثار تاريخى و... را در دل خود نهفته دارد. بنابراين در 
طرح مذكور تسهيالت قرض الحسنه بانكى تا سقف 150 ميليون 
ريال به متقاضيان مرمت و احياى بناهاى با ارزش روســتايى 
و همچنين 180 ميليون ريال به متقاضيان ساخت واحدهاى 

مسكن روستايى با رويكرد بومگردى پرداخت خواهد شد.

  آغاز هفتمين فصل كاوش در تپه 
صادق منطقه سيستان

زاهدان- خبرنگار قدس: رئيس پايگاه جهانى شــهر سوخته 
گفت: هفتمين فصل كاوش در تپه صادق منطقه سيســتان در 
اطراف شهر سوخته آغاز شــد. روح اهللا شيرازى افزود: در اطراف 
شهر سوخته سيستان، تپه هايى باستانى قرار دارد كه تپه صادق 
يكى از آن هاســت و 6 متر ارتفاع دارد. وى بيان كرد: اين فصل از 
كاوش با هدف تكميل يافته هاى پيشه ورى و مسكونى اين محوطه 
باستانى آغاز شــده است. شيرازى توضيح داد: در اين مرحله 10 
نفر از دانشجويان و كارشناسان باستان شناسى دانشگاه سيستان 
و بلوچستان حضور دارند. رئيس پايگاه جهانى شهر سوخته يادآور 
شد: در 6 فصل گذشته، كاوش در تپه صادق، يافته هايى از قبيل 
كوره پخت پيكرك هاى انسانى و بقاياى يك ظرف سفالى با نقش 
يك طرح متحرك به دســت آمده است. شيرازى افزود: تا كنون 

سه مرحله استقرار در اين محوطه باستانى شناسايى شده است.
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تعداد خرس سياه 
آسيايى در ايران 
به قدرى كم شده 

كه در فهرست سرخ 
اتحاديه جهانى 

حفاظت درآستانه 
انقراض جاى گرفته 

است

بــرش

نيم نــگاه

قدس آنالين- اكبر بابايــى مفرد   با توجه به 
تصميم دولت و اختصاص اعتباراتى در بودجه ســال 
آينده، طرح روســتاى بدون بيكار در كشــور به اجرا 
درآمده اســت، با توجه به بيكارى مشــهودى كه در 
لرستان وجود دارد اجراى طرح مذكور با اتكا به برنامه 
ريزى  هاى مبســوط و مدون مى  تواند منشــأ خير و 

بركت براى مناطق روستايى باشد.
در استان لرســتان نيز به مانند كل كشور اين طرح 
در دســت بررســى و پيگيرى بوده و متوليان امر در 
تالش هســتند تا هر چه سريع تر اين طرح در سطح 
روســتاهايى كه به عنوان پايلوت انتخاب شــده  اند، 

اجرايى شود.
يكى از مهم ترين چالش  هاى پيش روى تصميم گيران 
در تمام دنيا مسئله بيكارى و تأمين معيشت و اقتصاد 
خانواده  هاست و به دليل محدوديت منابع در كشورهاى 
كمتر توسعه يافته و در حال توسعه، عناصر و سلول  هاى 
تشــكيل دهنده  جامعه كه همان خانواده  ها محسوب 
مى شوند بتدريج دچار تنگناهاى معيشتى شده، نيازها 
و مصرف بشدت در حال گســترش بوده و با توجه به 
محدوديت منابع و ابزارها، آمادگى براى تأمين معيشت 

كم و كند شده است.
در راســتاى اجراى طرح روستاى بدون بيكار تمامى 
اين زمينه  ها در نظر گرفته شده و به نظر مى  رسد نگاه 
دولت به روســتاها نگاهى توسعه  اى و فراگير خواهد 
بود، در همين رابطه و براى كسب اطالعات بيشتر در 
راستاى ارائه آموزش هاى الزم به روستاييان جزئيات 
آن را از زبان مديركل آموزش فنى و حرفه  اى لرستان 

پيگيرى كرده  ايم كه در ادامه مى  خوانيد.

  آموزش متناسب با نياز هاى روستايى
مديركل آموزش فنى و حرفه  اى لرستان در گفت و گو 
با قدس آنالين از آغاز اجراى طرح روستاى بدون بيكار 
همزمــان با آغاز دهه مبارك فجــر خبر داد و گفت: 
با اجراى اين طــرح 2600 نفر از آموزش  هاى فنى و 
حرفه  اى متناســب با ظرفيت  هاى روستايى بهره مند 

خواهند شد.
رحمن قالوند با بيان اين كه تعداد 12 روستا به عنوان 
پايلوت اجراى طرح انتخاب شده اند، افزود: با استخراج 
شــاخص  هاى جمعيتى و فهرســت مشاغل بومى و 
امكان پذير با توجه به شــرايط اقليمى و جمعيتى، 
جدول توسعه مشــاغل آن روستا تهيه و برنامه  هاى 

آموزشى مناسبى اجرا خواهد شد.
وى تصريح كرد: با ســاماندهى اهالى روستا در قالب 
تعاونى  ها با اعطاى تســهيالت الزم از سوى كارگروه 
اشــتغال و ســرمايه گذارى در حرفه  هــا و مشــاغل، 
روستاييان در كار مورد عالقه خود فعاليت خواهند كرد.

مديركل آموزش فنى و حرفه اى لرســتان هدف كلى 
اجــراى اين برنامه را رفع موانع و توســعه اشــتغال 
روستاهاى پايلوت، اصالح روش  هاى اجرايى و تعميم 

نتايج آن به ساير نقاط روستايى برشمرد.

  تمركز بر روى ظرفيت  هاى بومى
وى در ادامــه با بيــان اين كه ما به عنــوان يكى از 
بخش هاى دولتى وظيفه  تأمين آموزش ها و مهارت  هاى 

فنى و حرفه اى به روستاييان را برعهده داريم، گفت: 
اگر بتوانيم در روستاها نوعى از آموزش هاى مهارتى را 
ارائه نماييم كه منجر به توانمندى شغلى و حرفه  اى 
اهالى روستا شود و مشاغل متناسب با روستا را تقويت 
نمايد در واقع مى  توانيم ادعا كنيم كه به تأمين و بهبود 

معيشت خانوارها كمك كرده  ايم.
مديركل آموزش فنى و حرفه  اى لرســتان در رابطه با 
نوع آموزش  ها نيز گفت: پرورش دام ســبك، پرورش 
گل، آمــوزش خياطى و توليد پوشــاك، پرورش گاو 
شيرى، باغبانى، دوخت چرم، كشت زعفران، پرورش 
زنبور عسل، گياهان دارويى، پرورش طيور، قاليبافى، 
پــرورش قارچ و توليد عســل از جمله آموزش هايى 

هستند كه در اين روستاها قابليت اجرا دارند.
قالوند با بيان اين كه يك ســرى رسته  هاى شغلى در 
ســرفصل  هاى اجراى اين طرح اعمال شده است كه 
بايستى آن ها را رعايت كنيم، افزود: مشاغلى بايستى 
در روستاها ترويج يابند كه موجب تثبيت جمعيت و 

ماندگارى بافت روستايى شوند.
وى با اشــاره به اينكه با تمركز بر روى ظرفيت هاى 
بومى، زنجيره  اى از مشاغل روستايى ايجاد خواهد شد، 
گفت: با توجه به بافت هر روســتا چند شغل تعريف 
مى  شــود و مردم در قالب همان مشاغل سازماندهى 

خواهند شد.
قالوند تصريح كرد: طرح روســتاى بدون بيكار طرح 
بسيارخوبى است به شرط آن كه تمامى دستگاه  هاى 
مرتبط با اين طرح به دور از حواشى با همكارى همه 

جانبه به موفقيت اين طرح كمك نمايند.

به منظور كمك به تأمين معيشت مردم انجام مى شود 

آغاز طرح «روستاى بدون بيكار» همزمان با دهه   فجر در لرستان
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  تسريع در اجراى قطاربرقى 

مشهد- تهران

مشهد: اســتاندار خراســان رضوى گفت: عمليات اجرايى 
احداث قطار برقى مشهد- تهران با حل شدن موضوع فاينانس 

در سال آينده تسريع مى شود.
عليرضا رشيديان اظهار كرد: همزمان با دهه فجر امسال 1508 
پروژه با اعتبار 38 هزار و 581 ميليارد ريال در اين اســتان به 
بهره بردارى خواهد رسيد. وى افزود: بيشترين سرمايه گذارى 
را در زمينه صنعت و معدن و اشتغال داشتيم و امسال با حضور 
معاون رئيس جمهور 2000 ميليارد ريال پروژه افتتاح كرديم. 
همچنين بنياد مســكن با حدود 152 ميليارد تومان افتتاح 
پروژه خواهد داشــت. در حوزه صنعــت و معدن 15 پروژه و 
ارتباطات و مخابرات 22 طرح در قالب بيش از 2000 پروژه در 
اين ايام افتتاح خواهد شد. استاندار خراسان رضوى با اشاره به 
حوزه صنعت گفت: با سرمايه گذارى هايى كه صورت گرفته 
در 9 ماهه نخست سال جارى در حوزه خودرو 37 درصد، كاغذ 
41 درصد، روغن نباتى 51 درصد، كاشــى 44 درصد و الياف 
مصنوعى 5 درصد رشد داشته ايم. در حوزه صادرات نيز حدوداً 
توانستيم 1594 ميليون دالر صادرات انجام دهيم كه نسبت 
به 10 ماهه گذشــته 11/4 درصد رشد داشته است. در حوزه 

اشتغال از دو ميليون و 150 هزار اشتغال گذشته ايم.

 واگذارى دروازه زيارت تربت جام 
به بخش خصوصى

تربت جام- خبرنگار قدس: عضو شوراى اسالمى تربت جام 
از واگذارى كاربرى دروازه زيارت به بخش خصوصى خبرداد 
و گفت: با گذشــت 10سال از معطلى اين پروژه، اراده شورا و 

شهردارى اتمام آن است.
احمد شرفخانى اظهار كرد: تكميل دروازه زيارت سرمايه گذارى 
بالغ بر يك ميليارد و 500ميليون تومان نيازمند اســت و در 
حال حاضر يك سرمايه گذار بخش خصوصى اعالم آمادگى 

كرده و بزودى مناقصه اين پروژه برگزار خواهد شد.
وى به كاربرى اين پروژه توســط بخش خصوصى اشاره كرد 
و گفت: كاربرى اين پروژه به صورت گردشــگرى و رستوران 
خواهــد بود و فضــاى داخلى آن بيــش از 400متر و ايجاد 
ساخت آشپزخانه به مساحت 400متر در فضاى ديگر مى تواند 
به فضاى تجارى آن كمك كند و اين پروژه هشــت ماهه به 
اتمام خواهد رسيد. شــرفخانى اولويت را در سرمايه گذارى، 
ســرمايه گذاران بومى منطقه دانســت و گفت: تا جايى كه 
براى ما امكان داشــته باشد و از طرفى براى اجراى طرح ها يا 
مشاركت در پروژه ها افراد بومى اعالم آمادگى كنند از اين افراد 
استفاده خواهد شد در غير اين صورت از سرمايه گذاران غير 

بومى هم استفاده مى كنيم.

 خدمات «وقف در گردش كتاب» بسيار 
ارزشمند است

جوين- خبرنــگار قدس: امام جمعه شهرســتان جوين 
ضمن قدردانى از مدير كتابخانه «وقف در گردش» گفت: اين 
عمل خير خواهانه وقف در گردش كتاب هاى بايگانى شــده 
و بالاستفاده در منازل مانند ساير وقفيات صدقات جاريه به 
همراه دارد. حجت االسالم محمد تقى دلير پور اظهار كرد: از 
كتابخانه سيار جوين كه در شهر نقاب ايجادشده و مردم را به 
كتابخوانى دعوت مى كند، قدردانى مى كنم كه با ايجاد كردن 
صدقات جاريه اجــر دنيوى و اخروى را براى خودش تدارك 
ديده اســت و خدمات وقف در گردش كتاب بسيار ارزشمند 
است. وى گفت: فضاى مجازى يكى از موانع بزرگ مطالعه و 
كتابخوانى است، ولى جوانان بايد براى آينده درخشان خود به 

سمت مطالعه كتاب سوق پيدا كنند. 
حجت االسالم دلير پور تأكيد كرد: بررسى ها نشان مى دهد 
گرايش به مطالعه روزنامه ها هم كاهش پيدا كرده و ما خود 
را موظف مى دانيم مردم را تشويق به مطالعه در تمامى موارد 

كرده، حتى روزنامه ها را در دستور كار روحانيت قرار دهيم. 

 حمايت از تشكيل مجمع خيران
 امنيت ساز در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: اســتاندار خراســان شمالى در 
نشست اعضاى ستاد مشاركت مردم در توسعه نظم و امنيت 
عمومى از تشكيل مجمع خيران امنيت ساز در استان حمايت 
كرد. محمدرضا صالحى در اين نشست اظهار داشت: هدف از 
تشكيل جلسات اين ستاد بررسى راهكارهاى عمومى كردن 
مباحث انتظامــى در حوزه امنيتى اســت. وى افزود: مردم 
مى توانند يك فرد با مشــخصات معلوم را به نيروى انتظامى 
دربخش هــاى نگهدارى از محل كار مانند پاســاژها يا محل 
زندگى آنان معرفى كنند و اين فرد ضمن محافظت از شالوده 
آن منطقــه در صورت نياز از نيروى انتظامى كمك بگيرد تا 
در اســرع وقت براى جلوگيــرى از هر گونه تخلف احتمالى 
در محل حضور يابند. وى ادامه داد: خواســتار حضور خيران 
براى تكميل تجهيزات نيروى انتظامى و يا ساخت پاسگاه ها 
و افزايش توان و اقتدار بيشتر نيروى انتظامى استان هستيم 
و همچنين دعوت مى كنيم از تمامى افرادى كه آمادگى الزم 
براى ايجاد تشكلى با عنوان مجمع خيران امنيت ساز را دارند.

  50 روستاى خراسان شمالى از نعمت 
گاز بهره مند مى شوند

بجنورد- خبرنگار قدس: مدير عامل شركت گاز خراسان 
شــمالى گفت: به مناسبت دهه فجر امســال 50 روستاى 
خراسان شمالى با اعتبار 211 ميليارد و 719 ميليون ريال از 

نعمت گاز بهره مند مى شوند.
حسن رضا مير بلوكى اظهار كرد: با افتتاح اين پروژه ها 5858 

خانوار از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
وى افزود: براى اين روستاها 290 كيلومتر شبكه اجرا و 4101 

انشعاب نصب شده است.
وى اين پروژه ها را در شهرستان هاى اسفراين، شيروان، راز و 

جرگالن، مانه و سملقان و فاروج عنوان كرد.
وى تصريح كرد: با بهره مندى اين روستاها از نعمت گاز ضريب 
نفوذ گاز طبيعى بخش روســتايى از 86 درصد به 90 درصد 

افزايش يافت.
وى يادآور شــد: از اين تعداد هفت روستا از توابع شهرستان 
اسفراين، 6 روســتا از توابع شهرستان شيروان، 30 روستا از 
توابع شهرستان رازوجرگالن و پنج روستا در مانه و سملقان 
گاز رسانى مى شوند. همچنين در اين ايام 15 پروژه گازرسانى 
به صنايع نيز در اســتان با اعتبارى بالغ بــر 14 هزار و 970 

ميليون ريال افتتاح خواهد شد.

 730 واحد مسكن مهر دهه فجر 
در خراسان جنوبى افتتاح مى شود

بيرجند: معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازى 
خراسان جنوبى از افتتاح 730 واحد مسكن مهر طى ايام دهه 

فجر در استان خبر داد.
احمد ولى پور مطلق ظهر چهارشــنبه در نشست خبرى با 
اصحاب رسانه اظهار كرد: در بحث شهرسازى 28 شهر استان 

داراى طرح جامع و 16 شهر داراى طرح تفضيلى هستند.
وى بيان كرد: در حال حاضر 730 واحد مســكن مهر آماده 
افتتاح در اســتان وجــود دارد كه در دهه فجر امســال به 

بهره بردارى خواهد رسيد.
وى با بيان اينكه از مجموع 31 هزار و 247 مسكن مهر استان 
29 هزار و 429 واحد تحويل شــده اســت، افزود: 19 هزار و 
546 واحد در دولت يازدهم كه 65 درصد تعهدات اســتان را 

در بر مى گيرد، افتتاح شده است.
معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازى خراسان 
جنوبى با اشاره به اينكه تنها كمتر از 27 واحد مسكن زير 30 
درصد پيشــرفت فيزيكى در استان وجود دارد و مابقى باالى 
90 درصد پيشرفت دارد، عنوان كرد: احداث خدمات روبنايى 
17 مدرسه، 14 مسجد و دو كالنترى با اعتبار راه و شهرسازى 

انجام شده است.

 آمار تعطيلى كارخانه ها 
در خراسان جنوبى نگران كننده است

بيرجند: نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى با بيان اينكه 
گاهى آمار تعطيلى كارخانه ها نگران كننده است، گفت: دانه 

درشت ها در كشور فرار مالياتى دارند.
آيت اهللا ســيد عليرضا عبادى در ديدار با مديركل و معاونان 
تابعه وزارت امور اقتصاد و دارايى در خراســان جنوبى اظهار 
داشــت: افرادى كه دولت بيشترين داده ها را به صورت وام به 

آن ها مى دهند امروز از دادن ماليات فرار مى كنند.
وى با بيان اينكه دانه درشت ها در كشور فراتر مالياتى دارند، 
افزود: اصل پول در اختيار افراد بوده، اما مشــخص نيست در 
چه زمانى پول را بر مى گردانند. نماينده ولى فقيه در خراسان 
جنوبى گفت: مــردم در همه صحنه ها حضور داشــته و در 
طول اين 40 ســال هر دولتى كه در كارى مانده است مردم 
دولــت را همراهى كردند و در تمــام صحنه ها مردم نظام را 
تنها نمى گذارند. عبادى با بيان اينكه دارايى و اقتصاد بخشى 
از زندگى شــخصى و اجتماعى مردم است، افزود: گاهى در 
رسانه ها شــنيده مى شــود اقشــار خاص مانند آقازاده ها و 
نورچشــمى ها از منابعى كه بايد در اختيار مردم قرار بگيرد 
رقم هاى كالنى را به سادگى دريافت كرده و با همين رقم هاى 
كالن فرار مالياتــى دارند. وى با گاليه از اينكه برخى از افراد 
براحتى تســهيالت گرفته و از طرفى ديگر افرادى بايد براى 
گرفتن تسهيالت از هفت خوان رستم عبور كنند، بيان كرد: 
گاهى وقت ها آمار و ارقام تعطيلى كارخانه ها نگران كننده است 

كه در اين راستا بايد اقدام هاى اساسى صورت گيرد.
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در رويارويى با حوادث غيرمترقبه

مشهد آمادگى ندارد
 كشــور ما در جايگاه ششم حادثه خيز بودن 
در جهان قرار دارد و از 43 نوع بالياى طبيعى 
شناخته شده در دنيا 34 مورد در ايران رخ داده 
است كه «زلزله» مهم ترين و اساسى ترين حادثه 
غيرمترقبه در ايران به شمار رفته و بيشترين 
خسارات حوادث غيرمترقبه مربوط به زلزله و 

سيل بوده است. 
ايران شايد يكى از كشورهايى است كه بيشترين 
شمار تلفات جانى را در زلزله و يا سيل داشته 

است.
اين درحالى است كه براساس تعريف مفاهيم 
مديريــت بحــران، براى مقابله بــا خطرات و 
حوادث طبيعى، بيش از هركارى بايد اقدام ها 
و راه هاى مقابله با خطر را شــناخت و سپس 
با برنامه ريزى اصولى و به كارگيرى امكانات و 
تجهيزات متناسب، آسيب و خسارات آن خطر 
را تا حد امكان كم كرد. به عبارت ديگر بخش 
زيادى از خسارات حوادث طبيعى كه در كشور 
ما رخ مى دهد، ناشى از نبود شناخت و امكانات 

مقابله اى با اين خطرات است.
اين مشــكل و نقيصه، بيشــتر از پايتخت، در 
استان ها و شهرســتان هاى ديگر، خودنمايى 
مى كند. به عنوان نمونه خراسان رضوى و مشهد 
مقدس، ازجمله مناطقى است كه آمادگى مقابله 
جدى با عوارض و خســارات حوادث طبيعى 

چون سيل، زلزله و حتى توفان را ندارد.

 حتى يك مركز واحد كنترل مديريت 
بحران در مشهد وجود ندارد

مدير بحران شــهردارى مشهد و رئيس شبكه 
آســيايى جامعه ايمن، در اين باره به خبرنگار 
ما مى گويد: مشهد آمادگى رويارويى با زلزله را 
ندارد و اين درحالى است كه اين كالنشهر روى 
هفت گسل قرار گرفته و در صورت بروز زلزله، 
بايد با كمترين امكانات، بحران را مديريت كنيم.
وى مى افزايد: در رويارويى با گســل هايى كه 
از وســط شــهر مشــهد مى گذرند، فقط 14 
ســوله براى توزيع اقالم ضــرورى وجود دارد 
كه توســط شهردارى ايجاد شده، در حالى كه 
طبق تحقيقات با توجه به جمعيت شهر مشهد، 

نيازمند 60 سوله هستيم.
او اظهــار مى دارد: اگر اين هفت گســل -كه 
قابليت فعال شدن دارند- و پيش بينى شده، 
مى توانند بين 6/8 تا 7/3 ريشتر زلزله را پديد 
آورند، مى توانند در يك شهر 3 ميليونى فاجعه 
بــه بار بياورند. در حالى كه ما حتى يك مركز 

واحد كنترل مديريت بحران در مشهد نداريم.

وى با بيان اينكــه فناورى هاى نوين از جمله 
مواردى است كه مى تواند در رويارويى با زلزله 
به ما كمك كند و ميزان خســارات را تخمين 
زده يا تجهيزات را به شــكل هوشــمندانه به 
مناطق مورد نظر بفرســتد، اضافه مى كند: ما 
حتى نقشه خطرپذيرى شهر مشهد را نداريم تا 
بدانيم ريسك هاى مشهد، مانند مخازن سوخت 

كجاست يا كجا بايد ايستگاه مترو بزنيم.
وى ادامه مى دهد: شــرايط شهر مشهد ايجاب 
مى كند به اين حوادث به شكل كالن نگاه كنيم 
و توجه داشته باشيم كه بحران واقعى، تعادل 

اين شهر را به هم مى ريزد.

 ساختمان هاى ناايمن مشهد
وى در ادامه به وجود ساختمان هاى ناايمن در 
مشهد اشاره مى كند و مى گويد: ساختمان هاى 
ناايمن در اين شــهر از زمانى مورد توجه واقع 
شد كه آتش ســوزى برج سلمان پيش آمد؛ 
آن موقع حرف و حديث هــا در باره چگونگى 
رويارويى با آتش ســوزى و ساختمان هايى كه 
در معرض اين آسيب هستند، زياد بود. پس از 
آن حادثــه تاكنون هر وقت بحث حادثه پيش 
مى آيد، در كنارش ايمنى ساختمان هاى مهم، 
برج ها و ساختمان هاى بلند مرتبه نيز به عنوان 

مكان هاى پرجمعيت مطرح مى شود.
وى خاطرنشــان مى كند: باوجود تأكيد مكرر 
آتش نشانى و شهردارى در خصوص اهميت اين 

موضوع و تذكر به مالكان، اما هنوز هم نه تنها 
ساختمان هاى بلند مرتبه تجارى و برج ها، بلكه 
حتى مالكان ساختمان هاى شخصى نيز به آن 
بى توجه هستند. در اين شرايط چنانچه مشهد 
دچار بحران شود، به طور حتم با توجه به نبود 
امكانات الزم براى مقابله با حوادثى چون آتش 
سوزى و زلزله، بايد منتظر خسارت هاى جانى و 

مالى قابل توجهى باشيم.
درهمين حال معاون دادســتان مشــهد، به 
متخلفاِن بى توجه به ايمنى خودشان هشدار 
داد كه در صورت رعايت نكردن نكات ايمنى، 

حكم تعطيلى و پلمب آن ها را صادر مى كند.
وى همچنيــن تأكيــد كــرد كــه چنانچه 
شهردارى ها(آتش نشانى) به وظيفه خود در اين 
خصوص عمل نكنند، نقش تقصير آن ها هم در 

حوادث آتى در نظر گرفته خواهد شد.

 ساختمان هاى تجارى مشهد تأييديه 
ايمنى ندارند

حاال اگرچه آتش نشانى عنوان مى كند كه تاريخ 
تأييديه ايمنى 320 مركز تجارى در مشــهد 
گذشته است، اما يكى از مسئوالن به خبرنگار 
ما مى گويد كه تعداد كل ساختمان هاى تجارى 
مشهد همين رقم است. به عبارتى ديگر تمام 
ساختمان هاى تجارى مشــهد، بدون تأييديه 

ايمنى هستند.
 با اين حال رئيس شبكه آسيايى جامعه ايمن، 

از اتفاقات ناخوشايند بيشترى پرده برمى دارد 
و مى گويد: مشــكل ما فقط ســاختمان هايى 
مانند زيست خاور نيست، بلكه بازارهايى چون 
طالفروشان است كه در آن از وسايل پر خطر 
استفاده مى شود و مانند بمب آتش زا هستند 
كه چنانچه انفجارى رخ بدهد، شمار بسيارى از 

مردم با مصيبت روبه رو مى شوند.
مهندس اميرعزيزى با اشــاره به ساير اماكنى 
از اين دســت بيان مــى دارد: بايد به اين 320 
مورد، اماكن مسكونى با تعداد واحدهاى باال و 
تكايا و حسينيه ها را نيز اضافه كرد كه به كلى 

حداقل هاى موارد ايمنى را رعايت نمى كنند.
وى اضافه مى كند: در اين بين متأسفانه مدارس 
غير انتفاعى به عنوان محــل هايى كه تعداد 
زيــادى از دانش آموزان، ســاعاتى از روز را در 
آن مى گذرانند نيز بدون استانداردهاى ايمنى 
هستند. وى راهكار حل مشكل را درگير كردن 
خوِد مردم در اين حوزه دانســته و در همين 
راستا به تشــكيل «گروه هاى داوطلب واكنش 
اضطرارى محالت» پرداخته است؛ چراكه معتقد 
است: براى باال بردن ايمنى شهر، بايد ابتدا مردم 
به اين باور برسند كه رعايت نكات ايمنى به نفع 

خودشان است.
او ادامه مى دهد: اين گروه ها تحت آموزش قرار 
مى گيرند تا در صورت رويارويى با حوادث، در 
قالب گروه هاى امداد و نجات، به كمك مديريت 

بحران بيايند.

معاون امور اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادستان مشهد خبر داد

ورود دادگسترى به موضوع تخفيف هاى غير متعارف

گزارش

 فاطمه معتمدى   معاون دادســتان مشهد 
در امور اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
در خصــوص تخفيف هاى بــاال و گاه بيش از 
70 درصدى در بازار اظهار داشــت: در برخى 
از ايــام مانند زمان بازگشــايى مدارس و يا در 
آســتانه سال نو، مردم در سطح شهر مشهد و 
استان شاهد برخى تخفيف هاى باال براى فروش 
كاالهايى مانند پوشاك و كيف و كفش هستند.

بخشــى محبى با بيان اينكه شاهد يكسرى 
ناهنجارى ها در عرصه فروش فوق العاده، حراج و 
تخفيف هاى باال هستيم، افزود: براى ساماندهى 
اين موضوع، بتازگى مكاتبه اى از سوى معاونت 
اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم با معاونت 
بازرســى و نظارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت، اتاق اصناف و تعزيرات اســتان صورت 
گرفته، مبنــى بر اينكه بايد در بحث تخفيف، 
حراج و فروش فوق العاده بدون ضابطه و طى 

روند قانونى ورود جدى ترى داشته باشند.

 ناهنجارى در بازار تخفيفات
وى در گفــت وگو با خبرنگار مــا افزود: اصل 
ارزان فروشى امرى پسنديده است و سفارش 
نبى مكرم اسالم(ص) بر اين است كه خداوند 
بندگانى را كــه امر خريد و فروش را آســان 
بگيرند، دوســت دارد. با اين حال گاهى اوقات 
ناهنجارى هايى ديده مى شــود به طورى كه 
گاليه هايى از اين حيث توسط مردم به معاونت 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم رســيده 
اســت. وى تصريح كرد: در قانون نظام صنفى، 
شرايط و چارچوبى براى تخفيف، حراج و فروش 
فوق العاده تعريف و تعيين شده است كه رعايت 
نكردن آن تخلف محسوب مى شود و مجازات 

در پى دارد.
وى با اشــاره به جلسات برگزار شده با معاونت 
بازرســى و نظارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت، اتــاق اصناف و تعزيرات پيرامون ورود 
جدى تر در مقوله فروش فوق العاده، تخفيف و 
حراج ها يادآور شد: توسط ارگان هاى حاضر به 
تمامى اتحاديه ها لزوم رعايت آيين نامه مربوط 
به شــرايط و الزامات فروش و حراج فوق العاده 
ابالغ شده است تا اين موارد به صنوف مختلف 

اطالع رسانى و تذكر داده شود.

 تخفيف فقط به شرط داشتن مجوز
معاون دادســتان مشــهد با تأكيــد بر اينكه 
فروش هــاى فوق العاده و همراه با تخفيف هاى 
باال بايد مبتنى بر آيين نامــه اجرايى مربوط 

باشــد، اذعان داشــت: اين امكان وجود دارد 
كه برخى از مغازه دارها و فروشــندگان، اطالع 
حقوقى نداشته باشــند كه بايد براى حراج و 
فروش فوق العاده ضابطه تعيين شده را رعايت 
كنند و تصورشــان بر اين باشد كه هرگونه كه 
تمايل دارند، مى توانند اجناس را با تخفيف باال 
بفروشند، بنابراين از اتحاديه ها خواسته شده اين 

موارد را گوشزد كنند.
بخشى محبى خاطرنشان كرد: هر صنفى ملزم 
به رعايت مقــررات و آيين نامه هاى تعيين و 
تعريف شده است. در غير اين صورت مرتكب 
تخلف شــده و برخورد قانونى و قضايى با آن 

انجام مى شود.
وى ادامه داد: روال كار طبق قانون نظام صنفى 
اين اســت كه افــرادى كه تمايــل به فروش 
فوق العاده، حراج و تخفيف دارند، بايد در ابتدا 
تقاضا و مدارك الزم از جمله فاكتور خريد، نرخ 
قبل از تخفيف، درصد تخفيف و قيمت بعد از 
تخفيف را به اتحاديه ذى ربط ارائه كنند تا بعد 

از بررسى و در صورت تأييد، مجوز صادر شود.
وى يادآور شد: بعد از دريافت مجوز با نصب بنر 
يا پارچه نوشته همراه با قيد قيمت هاى قبل و 
بعد از تخفيف و مدت زمان فروش فوق العاده، 
حراج و تخفيف اين موارد بايد در معرض ديد 

مراجعان قرار گيرد.
معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم گفت: 
هر واحد صنفى مى تواند چهار نوبت در سال و 
هر بار به مدت يك ماه از فرصت و امتياز فروش 

فوق العاده و حراج استفاده كند.
وى اضافــه كرد: با توجه بــه اين ضوابط هيچ 
فروشگاه و مغازه دارى نمى تواند بدون طى اين 
روند قانونى، نســبت به فروش كاالها همراه با 

تخفيف و يا فروش فوق العاده و حراج اقدام كند 
و تبليغات داشته باشد و اين اقدام جرم محسوب 
مى شــود. از اين رو با توجه به نزديك شدن به 
پايان ســال و خريدهاى نوروزى، سازمان هاى 
مسئول مانند واحد بازرسى و نظارت سازمان 
صنعت، معدن وتجارت و اتاق اصناف و تعزيرات 
بايد نســبت به رصد بازار و فروشگاه هايى كه 
فروش كاالها را همراه با تخفيف باال و گاه حتى 
بيش از 70 درصد دارند، اقدام و با مواردتخلف 

برخورد كنند.

 بازار در تيررس اكيپ هاى نظارتى
وى تصريح كرد: هم اكنون اكيپ هاى بازرسى 
ارگان هاى ياد شــده در اين حــوزه ورود پيدا 
كرده اند و هفته گذشــته با استقرار در طرقبه 
و شانديز بر مغازه ها و فروشگاه هايى كه نسبت 
به فروش فوق العاده و حراج و تخفيف هاى باال 
اقدام كرده بودند، نظارت و صحت و سقم اينكه 
روند قانونى طى شده است را مورد بررسى قرار 

دادند.
وى بــا بيان اينكه در مرحله اول به افرادى كه 
روند قانونى را طى نكرده باشــند، تذكر داده 
مى شود، افزود: در صورت بى توجهى به قانون 
و انجام تخلف با تشكيل پرونده، برخورد قضايى 

انجام مى شود.
وى با اشــاره به اينكه اين بازرسى و نظارت در 
تمام استان اجرا مى شود توضيح داد: در قانون 
نظام صنفى براى تخلفاتى مانند گران فروشى و 
رعايت نكردن آيين نامه تدوين شده مجازاتى 
از جمله جزاى نقدى در نظر گرفته شده است.

وى ابراز اميدوارى كرد با اين برنامه، امســال 
شاهد كاهش ناهنجارى ها در بحث فروش هاى 

فوق العاده، حراج و تخفيف هاى باال نسبت به 
سال گذشته، باشــيم چراكه در سال گذشته، 

گاليه هاى مردم در اين بخش وجود داشت.

 تخلفات گسترده تحت لواى تخفيف هاى 
صورى

وى با بيان اينكه عزم معاونت حفظ حقوق عامه 
دادگســترى براى رعايت حق و حقوق مردم 
در اين بخش جزم است، گفت: برخى به اسم 
تخفيف هاى صورى تخلفات گسترده اى از جمله 
گران فروشــى را مرتكب مى شوند كه اين امر 
مصداق اغفال مردم است،  بنابراين نظارت ها بايد 
جدى تر اعمال شود تا حقوق مردم ضايع نشود.

بخشى محبى ادامه داد: دادستانى موظف است 
در حوزه آنچه كه به حقوق عامه مردم مرتبط 
مى شود، براى حفظ آن و جلوگيرى از اجحاف 
نسبت به مردم، ورود يابد كه يكى از اين موارد 

بحث تخفيف هاست.

 تخفيف هاى معنادار
وى اضافه كرد: برخى فروشــگاه ها و مغازه ها 
در جاهايى مانند شبكه هاى مجازى تبليغات 
گسترده اى مبنى بر عرضه كاال همراه با تخفيف 
كاال اقدام مى كننــد؛ مثالً فروش با 70 درصد 
تخفيف در حالــى كه وقتى مــردم مراجعه 
مى كنند، متوجه مى شــوند اين تخفيف فقط 
براى يك جنس و كاالســت يا اينكه تخفيف 
كااليى است كه تاريخ انقضاى آن بسيار نزديك 
اســت. اين موارد مصداق اغوا نمودن مشترى 
است در حالى كه در بحث خريد و فروش بايد 
صداقت داشت تا مردم با اطمينان خريد كنند.

بخشى محبى افزود: اين اطمينان وجود دارد 
كه با اجــراى دقيق قانون نظــام صنفى اين 
موارد لحاظ خواهد شد؛ ضمن اينكه عملكرد 
اين شركت ها و مغازه ها مورد انتقاد واحدهايى 
كه به صورت قانونى عمل مى كنند نيز هست 
و معتقدند برخى از اين فروشــگاه ها اجناسى 
را كه تاريخ انقضاى آن نزديك است و به طور 
طبيعى نرخ آن كم است، خريدارى و يا اقالمى 
را كه برند اصلى نيستند با اعمال تخفيف هاى 
باال و بيش از 70 درصد مى فروشند و اين تصور 
در مشترى ايجاد مى شود كه واحدهاى ديگر، 
گران مى فروشند در حالى كه در واقعيت اين 

گونه نيست.
وى خاطرنشــان كــرد: تاكنــون پرونده هاى 
تخلفاتى در اين حوزه تشكيل شده است و اين 

روند با جديت ادامه خواهد يافت.
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