
آستين همت خيران براى نجات پارك توران باال رفت فضاى مجازى خواب از چشم خفاش ها گرفت
زيستگاه يوز ايرانى در دام خشكسالى  خريد و فروش النه پرندگان؛ حربه جديد سودجويان

قدس  استان سمنان سه منطقه حفاظت 
شده در محدوده جنگل ابر، خارتوران و پرور 
و پنج منطقه شكار ممنوع دارد و يك ششم 
از كل مناطق حفاظت شده كشور را در خود 
جاى داده اســت. پارك ملــى «خوارتوران» 
بزرگ ترين پارك حفاظت شــده و زيستگاه 

يوزپلنگ ...

قدس  شايعات منتشره در فضاى مجازى 
كه تاكنون بسترساز بسيارى از ناهنجارى ها 
و يــا بداخالقى در جامعه بوده اســت، حال 
پرندگان را نيز بى نصيب نگذاشــته اســت 
و خواب از چشــمان خفاش ها ربوده اســت. 
بســيارى از افراد فرصــت طلب كه مترصد 

.......صفحه3فرصت براى مال اندوزى از هر... .......صفحه 2

كشت برنج در گچساران ممنوع شد

ايرنا: رئيس اداره امور آب شهرستان هاى گچساران و 
باشت گفت: كشــت محصول پرآب برنج با استفاده از 
آب چاه هاى كشاورزى در اين شهرستان ها ممنوع شده 

است.
عــارف بهگام اظهار داشــت: به دليــل كاهش ميزان 
بارندگى ســال زراعى و افت ســفره هاى زيرزمينى در 
شهرستان هاى گچســاران و باشت امكان كشت برنج 

وجود ندارد.
براســاس آمار هواشناسى امسال 145 ميليمتر بارش 
باران در شهر دوگنبدان ثبت شده درحالى كه در مدت 

مشابه سال گذشته 201 ميليمتر باران باريده بود.
ميزان بارش باران امسال در ايستگاه امامزاده جعفر در 
نزديكى شهر دوگنبدان 129/8 ميليمتر گزارش شده 
كه 98/6 ميليمتر نسبت به مدت مشابه پارسال كاهش 
نشان مى دهد.شهرستان هاى گچساران و باشت 60 هزار 
هكتار زمين كشــاورزى دارد كه بخش عمده اى از آن 

زمين هاى زراعى ديم است.
كارشناســان مى گويند براى توليد هر كيلوگرم برنج 

4000 ليتر آب مصرف مى شود.

ممنوعيت ورود دام مازاد 
به مراتع كردستان

ســنندج - معاون فنــى اداره  كل منابع  طبيعى و 
آبخيزدارى كردستان با اشاره به ممنوعيت ورود دام به 
مراتع استان گفت: براى حفاظت از پوشش گياهى در 
مناطق جنگلى و مراتع، كشيك شبانه روزى ممانعت از 

ورود دام مازاد راه اندازى كرديم.
طاهر كرمى اظهار كرد: طرح ممانعت از ورود دام مازاد 
(دام ورودى از ديگر مناطق) از 25 فروردين در مبادى 
ورودى استان در كامياران و قروه اجرا شده و با استقرار 
كشيك هاى شبانه  روزى در پاسگاه هاى ثابت و سيار از 

ورود دام به استان جلوگيرى مى شود.
وى افــزود: اين طرح به مــدت 85 روز (تا 20 تيرماه 
امسال) انجام مى شــود و در اين مدت، مأموران يگان 
حفاظت منابع طبيعى و كارشناســان اداره كل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى، شــبانه روز در جنگل ها، مراتع و 

مسيرهاى مورد نظر گشت زنى مى كنند.
وى تأكيد كرد: ظرفيت مراتع اســتان 2 ميليون واحد 
دامى اســت، اما اكنون دام موجــود در مراتع بيش از 
اين تعداد است. به گفته وى به دليل وضعيت مطلوب 
مراتع كردستان، تمايل دامداران استان هاى ديگر براى 
ورود به اين استان بيشتر است و از ابتداى شروع طرح 
جلوگيــرى از ورود دام غيرمجاز تاكنون، 2100 رأس 
دام مهاجر كه اغلب از اســتان هاى كرمانشاه و ايالم به 

كردستان آمده بودند، برگشت داده شدند.

بحران آب، جمعيت شهرى كرمان را 
تهديد مى كند 

تسنيم: كمى بارش باران در زمستان سال گذشته در 
استان كرمان خبر از در پيش بودن تابستانى بحرانى را 

براى كرمانى ها دارد. 
بحران آب سال هاست كه كشور ما را تحت تأثير خود 
قرار داده و اســتان هايى چون كرمان كه در دل كوير 
ايران قرار گرفته اين بحران را بيشــتر از ديگر استان ها 

احساس مى كند.
طرح هاى متفاوتى در سال هاى گذشته براى كمك به 
حل مشــكل بحران آب در استان كرمان كليد خورده 
كه طرح «همياران آب» در استان كرمان از جمله اين 

طرح ها است.
استفاده نادرست از منابع آب و برداشت هاى بى رويه از 
منابع زيرزمينى در طول ساليان گذشته به اين مسئله 
دامن زده و امروز حدود نيمى از مشــتركين شــهرى 

استان كرمان را در بحران شديد آب قرار داده است.
محمــد زين الدينــى مديــر امــور آب و فاضالب 
شهرســتان كرمان با اشــاره به اينكه شركت آب و 
فاضالب شــهرى كرمان تأميــن و توزيع آب به 71 
شهر در سراسر استان را بر عهده دارد، اظهار داشت: 
بــا توجه به وضعيت بارندگى كه همه ســاله داريم، 
وضعيت بحرانى در سال هاى مختلف و در شهرهاى 

مختلف استان تغيير مى كند.
وى با بيان اينكه ميزان بارندگى در سال 96 نسبت به 
سال هاى قبل كاهش زيادى داشته است، گفت: حدود 
هفت شهر ما در استان كرمان در وضعيت بحرانى شديد 

قرار دارند.
مدير امور آب و فاضالب شهرســتان كرمان با اشاره به 
اينكه متأسفانه شــهرهاى بزرگ و پر جمعيت استان 
كرمان جزو اين هفت شــهر قــرار دارند، تصريح كرد: 
بحران شــديد آب 47 درصد جمعيت شهرى استان 

كرمان را شامل مى شود.
وى با بيان اينكه شــهرهاى كرمان، رفسنجان، زرند و 
بم از جمله شهرهايى هستند كه امسال بحران شديد 
آب را تجربه مى كنند، افزود: 14 شهر ديگر استان نيز 
در وضعيت بحران قرار دارند و وضعيت آب اين شهرها 
سربه سر است و اگر شرايط خاص و مواردى پيش آيد، 
احتمال اينكه جزو شهرهاى بحرانى شديد استان قرار 

گيرند، وجود دارد.
زين الدينى با اشــاره بــه اينكه تأمين آب شــرب از 
حساسيت ويژه اى برخوردار است، گفت: در چند سال 
اخير با كاهش شــديد بارندگى روبه رو بوده ايم و شهر 
كرمان حدود پنج ســال است كه با بحران آب دست و 

پنجه نرم مى كند.

ايرنا  آذربايجان شــرقى از ديربــاز تاكنون از 
قطب هاى مهم صنعت كشــور محسوب مى شود 
كه رونق واحدهاى توليدى آن از محل تسهيالت 
رفع موانع توليد در سال هاى اخير با مشكلى به نام 

«موانع بانكى» روبه رو بوده است.
هرچند براســاس آمار منتشــر شــده، واحدهاى 
توليدى و صنعتى آذربايجان شرقى سال گذشته 
براى عبور از مشكالت مبتال به مالى بويژه در بخش 
نقدينگى و كمبود سرمايه در گردش 700 ميليارد 
تومان تسهيالت دريافت كردند، اما به نظر مى رسد 
كه اين رقم به رغم بزرگى ظاهرى آن در تقســيم 
بين واحدهاى توليدى به ازاى هر واحد حدود 600 

ميليون ريال بوده است.
از ســوى ديگر اقدام بانك هاى عامل در پرداخت 
تسهيالت رفع موانع توليد مبنى بر برداشت نيمى از 
رقم پرداختى به واحدها براى استمهال بدهى هاى 
معوق و تســويه جرايم پلكانى آن ها موجب شده 
است كه مديران واحدها در عمل فايده چندانى از 

تسهيالت دريافتى نكنند. 
همچنين مشاركت ضعيف و در حد صفر بانك هاى 
خصوصــى در پرداخت تســهيالت رونــق توليد 
موجب شده است كه واحدهاى صنعتى و توليدى 
آذربايجان شــرقى نتوانند از سرمايه هاى مردمى 
نهفتــه در نزد ايــن نهادهاى مالى بــراى تقويت 

بنيان هاى خود بهره ببرند.

 استان تصميم گير نيست
رئيس شــوراى هماهنگى بانك هــاى آذربايجان 
شرقى اظهار كرد: واقعيت اين است كه بانك هاى 
دولتى مستقر در استان 88 درصد منابع موجود را 
مصرف مى كنند، اما قوانين و مقررات، بخشنامه ها و 
دستورالعمل هاى بانكى به صورت متمركز از تهران 

ابالغ مى شوند و ما تصميم گير نيستيم. 
محمد سلطانى تشريح كرد: به عنوان نمونه سيستم 
سيباى بانك ملى به تهران وصل است و اگر سود يا 
احياناً جريمه اى براى يك سپرده گذار يا وام گيرنده 
محاسبه مى شود، به شكل متمركز از پايتخت انجام 

مى شود و ما هيچ نقشى نداريم. 
وى اضافه كرد: دولت پارسال بخشنامه اى صادر كرد 
كه اگر توليدكننده اى به عنوان مثال 100 تومان 
تسهيالت تقاضا كند، بدهى بانكى وى نبايد از اين 
رقم باال باشد يا ارزش چك هاى برگشتى اش نبايد 
از 25 درصد رقم درخواستى بيشتر شود، اما باز هم 
عده اى از متقاضيان تسهيالت رونق توليد توجهى 

به اين اصول و مقررات نمى كنند. 
وى ادامه داد: البته ما نهايت همكارى را با متقاضيان 
دريافت تسهيالت رونق توليد داريم به گونه اى كه 
حتى در بحث استمهال وام صدور سه فقره چك از 

سوى متقاضى را نيز مى پذيريم. 
رئيس شوراى هماهنگى بانك هاى آذربايجان شرقى 
يادآور شد: مشــكل ديگر در اين ارتباط، مراجعه 
نكردن مشــتريان و متقاضيان دريافت تسهيالت 
رونق توليد به بانك ها به اميد صدور بخشنامه هايى 

با شــرايط بهتر اســت كه باعث مى شود مردم به 
تسويه بدهى بانكى خود عالقه اى نشان ندهند.

 بانك هاى خصوصى همكارى نمى كنند
وى در خصــوص كيفيــت همــكارى بانك هاى 

خصوصــى اســتان در پرداخت 
گفت:  توليــد  رونق  تســهيالت 
بانك هاى خصوصــى در اين باره 
هيچ آمارى به شوراى هماهنگى 
بانك هــاى آذربايجــان شــرقى 
نمى دهند و در پاسخ ما مى گويند 
كــه بــه تارنماى بانــك مركزى 
مراجعه كنيد كه آمارهاى آنجا هم 

كشورى است. 
ســلطانى همچنين در پاسخ به 
مبنى  توليدكننــدگان  انتقادات 
بر پايين بودن ميزان تســهيالت 
پرداختــى در آذربايجان شــرقى 
در مقايسه با اســتان هايى مانند 
اصفهان توضيح داد: براساس آمار 

بانك مركزى، منابع بانك هاى دولتى اصفهان 76 
هزار ميليارد تومان اســت كه از اين رقم 49 هزار 
ميليارد تومان معادل 64 درصد تسهيالت پرداخت 

شده است. 
وى اضافه كرد: اين در حالى اســت كه از 36 هزار 
ميليارد تومان منابع بانكى آذربايجان شــرقى 26 
هزار ميليارد تومان معادل 73 درصد تســهيالت 

پرداخت شده است.

بانك ها مانع اصلى توليد
دبيــر كارگــروه تســهيل و رفــع موانــع توليد 
آذربايجان شرقى نيز از تعيين تكليف 249 ميليارد 
تومان بدهى واحدهاى توليدى در سال 96 خبر داد 
و گفــت: 57 درصد مصوبات تعيين تكليف بدهى 

اجرا شده است.
ســخاوت خيرخواه اظهار كرد: فراوانى بيشترين 
واحدهاى ما مربوط به صنايع غذايى و ماشين آالت 

صنايع فلزى بــوده و يكى از موانــع اصلى توليد 
واحدها مسائل بانكى است، با اين وجود در زمينه 
مديريت واحدهاى بحرانى در وضعيت بهترى قرار 
داريم.وى افزود: بــراى تعيين تكليف بدهى هاى 
بانكــى واحدهاى توليدى و رفــع موانع به تعداد 
درخواســت هاى ارجــاع داده 
شده جلسات كارگروه تشكيل 
مى شــود و نســبت به ســال 
درخواست هاى  ميزان  گذشته 
واصله بويژه در ارتباط با بانك 

ملى كاهش يافته است.
خيرخــواه تشــريح كــرد: در 
يك ســال گذشته تعداد 304 
جلسه كارگروه تسهيل و رفع 
موانع توليد را در استان برگزار 
كرديم كه 1927 مصوبه داشت 
و به طور متوســط 46 درصد 
مصوبات اجرا و عملياتى شده 

است.
دبير كارگروه تســهيل و رفع 
موانع توليد آذربايجان شــرقى ادامه داد: پارســال 
ثبت نام، معرفى و بررســى مشكالت 1214 واحد 
توليدى انجام گرفت كه 23جلسه كارگروه با حضور 
استاندار در شــهرك هاى صنعتى برگزار شد و از 
محل فعاليت هاى كارگروه بــراى 25 هزار و 604 

نفر تثبيت اشتغال انجام شد. 
خيرخواه در عين حال خاطرنشان كرد: بانك هاى 
خصوصى كمترين همكارى را در استمهال و تعيين 

تكليف بدهى واحدهاى توليدى دارند.
دبيــر كارگــروه تســهيل و رفــع موانــع توليد 
آذربايجان شــرقى با بيان اينكه ســال گذشته در 
مجمــوع براى 1148 واحد توليــدى ميزان 738 
ميليارد تومــان تزريق نقدينگى انجــام گرفت و 
26/12 درصد مصوبات در اين زمينه اجرا شــده 
است، افزود: آذربايجان شــرقى از محل پرداخت 
تســهيالت براى اين تعداد واحد توليدى در رتبه 

هشتم كشورى قرار دارد.

 فضاى كسب و كار مناسب نيست
رئيــس اتاق بازرگانى تبريز نيــز گفت: آمارى كه 
نسبت به عملكرد كارگروه تســهيل و رفع موانع 
توليد ارائه شده، نشانگر اين است كه فضاى كسب 
و كار استان اصال مناسب نيست و وضعيت آينده 

كامالً نااميدكننده به نظر مى رسد.
صمد حســن زاده اظهــار كرد: رتبه هشــتم و يا 
ســيزدهم استان در شــاخص فضاى كسب و كار 
كشور خيلى تأسف بار است و در چند سال گذشته، 
اقتصاد براى صنايع در كل كشور با مشكل رو به رو 
بود، اما در استان ما جاى تأسف بيشترى نسبت به 

ساير استان ها وجود دارد.
وى افزود: ضمن اينكه تمام مديران بانك ها خدمات 
ارزشــمندى ارائه مى كنند، به نظر مى رســد كم 
لطفى هايى از طرف آن ها نسبت به صنعت و توليد 
انجام مى شــود؛ در مقطع كنونى رسالت و تكليف 
بانك ها اين اســت كه حمايت هــاى مؤثرترى از 

واحدهاى توليدى داشته باشند.
حسن زاده يادآور شد: ســال گذشته براى 1150 
واحد تسهيالتى در حدود 700 ميليارد تومان ارائه 
شد كه اگر تقسيم كنيم براى هر واحد حدود 600 
ميليون تومان تسهيالت رسيد كه 50 تا 60 درصد 
اين رقم نيز صرف استمهال بدهى و جرائم پلكانى 
شــد و اين فضا براى آينده چندان اميدواركننده 
نيست. وى يادآور شد: اگر مى خواهيم كاالى ايرانى 
را در جهــان معرفى كنيم، بايد كيفيت كاالى آن 
داراى اســتاندارد جهانى باشد و در كنار آن قيمت 
تمام شــده توليد نيز كاهش يابد، در حالى كه با 
جرايــم پلكانى و بهره هاى بانكــى موجود اين امر 

امكان پذير نيست.
حســن زاده اضافه كرد: طى جلسات متعدد توافق 
كرديم بانك ها صــورت وضعيت بدهى واحدهاى 
توليدى را به صورت شفاف اعالم و تعيين تكليف 
كنند كه جز چند بانك، ســاير بانك ها تاكنون به 

تعهدات خود در اين زمينه عمل نكرده اند.
وى اضافه كرد: با توجه به بهره بانكى 20 درصدى 
مردم هيچ گاه حاضر نمى شوند پول خود را صرف 

سرمايه گذارى در توليد كنند.

 10 هزار جواز باطل شد
رئيــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربايجان شــرقى گفت: در حدود دو ســه سال 
گذشــته تعداد 10 هزار جواز تأسيس بالتكليف را 

باطل كرديم.
حســين نجاتى اظهار كرد: براساس آمار حاصل از 
پايش ها و بررسى هاى متعدد در حال حاضر تعداد 
3223 واحد توليــدى داراى پروانه بهره بردارى در 

استان با ظرفيت هاى مختلف فعاليت مى كنند.
وى با بيان اينكه در دو ســه سال گذشته 10 هزار 
جواز تأســيس بالتكليف را كه هيچ گونه فعاليتى 
نداشــتند، باطل كرديــم، افزود: جواز تأســيس 
واحدهايى را كه پيشرفت فيزيكى داشتند، باطل 

نكرده ايم.

توليدكنندگان، نيازمند حمايت هستند
سنگ موانع بانكى سد راه صنايع آذربايجان شرقى
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قطار شهرى با تأخير به ايستگاه تبريز مى رسد
قطعى آب، مدارس 

زاهدان را تعطيل كرد
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نمايش آثار 
نمايشگاه «لوور» در 
موزه بزرگ خراسان

ايرنا: مســئول روابط عمومــى اداره كل آمــوزش و پرورش 
سيســتان و بلوچستان گفت: شمارى از مدارس ابتدايى نوبت 
صبح و عصر زاهدان روز يكشــنبه به علت قطع آب انتقالى از 
چاه نيمه به مركز استان تعطيل شد. على مرادى اظهار داشت: 
با توجه به مشــكل پيش آمده در خــط انتقال آب چاه نيمه 
سيســتان به زاهدان، آب در اين كالنشهر دچار قطعى موقتى 
شد. وى ادامه داد: به دليل قطعى آب در مدارس، نوبت صبح و 

عصر بعضى از مدارس ابتدايى...

مشهد: مديركل امور موزه ها و اموال منقول فرهنگى تاريخى 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى از برپايى 
نمايشــگاه موزه لوور در مشهد خبر داد و گفت: با پايان يافتن 
نمايشگاه موزه لوور در محل موزه ملى ايران، اين نمايشگاه به 

موزه بزرگ خراسان منتقل خواهد شد...

خودنمايى زمستان در بهار

باران و سيل
21 استان كشور 

را درگير كرد
بــارش باران در اغلب اســتان هاى كشــور و  قدس
همچنين سفيد پوش شدن برخى از محورهاى ارتباطى 
از جمله «هراز»، «فيروزكــوه» و تعدادى از جاده هاى 
استان گيالن در بيست و ششمين روز از بهار بسيارى از 

مردم را غافلگير و البته شگفت زده كرد.
باران نويد رحمت الهى بوده و آمدنش همراه با شــادى 
اســت و البته امســال كه دغدغــه و نگرانى از تنش و 
اســترس آبى بيــش از هر زمــان خودنمايى مى كرد، 

خوشحالى وصف ناپذيرى را ايجاد كرد.
بارش ها و تغييرات الگوى جوى ســبب كاهش شديد 
دما و بارش برف در ارتفاعات برخى از استان ها از جمله 
تهران و گيالن شد و هرچند كه بارش ها با خوشحالى 
بسيارى از مردم همراه بود، اما مخاطراتى را نيز با خود 
به همراه داشــت كه طى روز گذشته موجب به ميدان 

.......صفحه 2 آمدن نيروهاى امدادى ....
.......صفحه 3

در مقطع كنونى 
رسالت و تكليف 

بانك ها اين است 
كه حمايت هاى 

مؤثرترى از 
واحدهاى توليدى 

داشته باشند

بــرش



  بزرگراه زابل - زاهدان نيازمند تأمين 
اعتبار است

زاهدان: مديركل راه و شهرســازى سيســتان و بلوچستان 
گفت: براى تكميل بزرگــراه زاهدان - زابل طبق برآوردهاى 
انجام شــده حداقل بيش از 200 ميليارد تومان اعتبار مورد 
نياز است كه اين را نمى توان قطعى دانست و با توجه به طلب 
پيمانكاران و مشكالت احتمالى مى توان تخمين زد كه اين 

ميزان افزايش داشته باشد.
 مسعود مالكى در بازديد از روند اجرايى بزرگراه زابل به زاهدان 
افزود: شــروع پروژه بزرگراه زاهدان- زابل در سال 85 كلنگ 
زنى شــد و به طول نقطه اى و قطعه قطعه تكميل مى شود. 
از طرفى همين ميزان پيشــرفت براساس ميزان اعتبار واريز 
شــده پيش مى رود و طوالنى شدن اجرا نيز به همين دليل 
بوده است، بنابراين نمى توان گفت كل اجراى طرح 12سال 
به طول انجاميده است، زيرا هر نقطه، بازه زمانى خاصى براى 

تكميل داشته است.
وى تصريح كــرد: براى اين طرح بيــش از 170 ميليارد 
تومان هزينه شده است تا امروز نسبت به اعتبار تخصيص 
يافته، پروژه پيشــرفت بيشترى داشته است، در حالى كه 
پيمانكاران بيش از 30 ميليارد تومان مطالبه دارند و بايد 

پرداخت شود.

  حجم آب درياچه اروميه 90 ميليون 
متر مكعب كاهش يافت

تسنيم: رئيس ســتاد احياى درياچه اروميه در آذربايجان 
غربى گفت: حجم آب موجود در درياچه اروميه 90 ميليون 
متــر مكعب كاهش يافته و به يك ميليــارد و 990 ميليون 

مترمكعب رسيد.
فرهاد سرخوش با اشاره به آخرين وضعيت آب درياچه اروميه 
اظهار داشت: تراز آب درياچه نسبت به زمان مشابه در سال 
گذشته چهار سانتيمتر كاهش يافته و به رقم1270/74رسيد 

در حالى كه سال گذشته1270/78 بود.
وى با اشــاره به وســعت درياچه در مقايســه با ســال 96 
خاطرنشــان كرد: متأسفانه وسعت درياچه با كاهش روبه رو 
بوده و از رقم 2322/66 به رقم 2276/86 كاهش يافته است.
وى تأكيد كرد: حجم آب موجود در درياچه نيز متأسفانه 90 
ميليون متر مكعب كاهش يافته و به رقم يك ميليارد و 990 

ميليون متر مكعب رسيد.
سرخوش بيان كرد: اين در حالى است كه حجم آب موجود 
در درياچه در زمان مشــابه در سال 96 رقم 2 ميليارد و 80 

ميليون مترمكعب به ثبت رسيده است.

  وضعيت راه هاى بابل نگران كننده است
مهر: نماينده مردم بابل در مجلس، وضعيت راه هاى مواصالتى 
شهرســتان را نگران كننده دانست و خواســتار تسريع در 

بهسازى آن شد.
حسين نيازآذرى با تأكيد بر توجه جدى جهاد كشاورزى براى 
تأمين امنيت غذايى كشــور با حمايت واقعى از كشاورزان، 
دامداران، باغداران و جلوگيرى از واردات بى رويه و غيرضرور 
محصوالت كشاورزى بويژه برنج شد و گفت: اكنون متأسفانه 
ده هــا هزار تن از توليدات ســال قبل در انبار كشــاورزان و 

كارخانجات شاليكوبى بدون مشترى مانده است.
وى تســريع در اجراى طرح هاى آب و فاضالب شهرستان 
بابل را خواستار شد و گفت: از آنجا كه اقتصاد مازندران آب 
پايه است، متأسفانه اين استان پرآب به خاطر عدم سرمايه 
گذارى دولت هاى قبل و فعلى با چالش جدى كم آبى روبه 
رو شده است كه اشــتغال و امنيت اقتصادى استان را به 

خطر انداخته است.
نيــازآذرى با بيان اينكه توقع داريم به وضعيت نگران كننده 
راه هاى مواصالتى شهرستان توجه ويژه شود، خواستار تسريع 
عمليات اجرايى مصوبات ســفر مشترك رئيس كميسيون 
عمــران مجلس و مقامــات وزارتخانه راه و شهرســازى به 
شهرستان شد و گفت: همچنين انتظار مى رود اتصال راه آهن 
سراسرى كه حدود 20 كيلومتر با شهرستان فاصله دارد، مورد 

توجه قرار گيرد.

  يك مجرم به مراقبت از عرصه هاى 
ملى گلستان محكوم شد

گرگان: قاضى گلســتانى در رأى خود يــك بهره بردار 
غيرمجاز آب هاى ســطحى را به جــاى زندان، به مراقبت 
از عرصه هاى ملى و مشــاركت در خامــوش كردن آتش 
جنگل هــا و مراتع در حوزه شهرســتان گاليكش واقع در 

شرق اين استان محكوم كرد.
رئيس كل دادگسترى استان گلستان گفت: قاضى اين فرد را 
به استناد قانون توزيع عادالنه آب مجرم شناخت و به جاى 45 
روز حبس تعزيرى به 100 ساعت خدمات عمومى رايگان در 
زمينه جنگلدارى و مرتعدارى و مشاركت در خاموش كردن 

آتش اين عرصه ها محكوم كرده است.
هادى هاشــميان اظهار كــرد: اداره منابع طبيعى و واحد 
اجراى احكام كيفرى شهرســتان گاليكش بر اجراى اين 

حكم نظارت مى كنند.
گفتنى اســت؛ در سال گذشته، قضات گلستانى 3200 رأى 

جايگزين زندان صادر كردند.

وعده مسئوالن تا سال 1400 تمديد شد

قطار شهرى با تأخير به ايستگاه تبريز مى رسد
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 قدس   پــروژه قطار شــهري تبريز در 
ســال 1380و همزمان با شهرهاي اصفهان 
و شيراز كلنگ زني شد، اما با وجود گذشت 
افزون بر 17 ســال بنا بر گفته متوليان اين 
پروژه بــه دليل نبود نقدينگــى و حمايت 

دولت اين طرح به كندى پيش مى رود.
طرح ملى قطار شــهرى تبريز كه مهم ترين 
فعاليــت عمرانى اين كالنشــهر به شــمار 
مــى رود و به دليل چالــش محدوديت هاى 
مالى همواره به عنــوان يكى از اصلى ترين 

مطالبات مردم زمينگير شده است.
سال 1369، موضوع مطالعه و ساخت قطار 
شــهرى در اين شــهر، در مجلس شوراى 
اســالمى مطرح شــد و نتيجه آن، تصويب 
ســاخت چهار خط ريلى درون شــهرى و 
يك خــط حومه اى بود؛ اما ســازمان قطار 
شهرى تبريز در ســال 1379 تأسيس شد 
و مطالعات امكان ســنجى خطــوط قطار 
شهرى تبريز  نيز در اواخر سال 1380 آغاز 
شــد تا اينكه در نهايت، در جلسه بيست و 
نهم شــوراى عالى ترافيك شهرهاى كشور، 
ساخت خط 1 قطار شــهرى تبريز تصويب 
و عمليات اجرايى خط 1 در ســال  1381 

آغاز شد.
ايــن طــرح عظيــم از ســال 1384 وارد 
فازعملياتــى شــد و هم اكنــون تنها خط 
اول فاز نخســت آن به طول 11 كيلومتر از 
ايســتگاه ائل گلى تا ميدان ساعت در حال 

بهره بردارى است.
قطــار شــهرى تبريز در چهــار خط درون 
شهرى و يك خط حومه در مجموع به طول 
100 كيلومتر طراحى شده كه بخشى از آن 
شــامل تراموا به طول 50 كيلومتر است و 

مطالعاتش از سال 1394 آغاز شده است.

 تبريز 2018 قطار مى خواهد 
نماينده مردم تبريز، اســكو و آذرشــهر در 
مجلس شوراى اسالمى در اين باره مى گويد: 
يكى از اولويت هاى رويداد مهم گردشگرى 
تبريز 2018 را قطار شــهرى دانست كه به 
گفته وى در جلســه مشــترك نمايندگان 
مجلس با استاندار آذربايجان شرقى، مسائل 
و مشكالت مطرح شده و قرار است در سفر 
اخيــر رئيس جمهورى به طور جدى مطرح 

و پيگيرى شود.
محمداسماعيل سعيدى با تأكيد بر ضرورت 
پرداخت سهم دولت در بودجه قطار شهرى 
تبريــز و رفع محدوديت هــاى مالى تأكيد 
كــرده و اذعان مى كند: بايد محدوديت هاى 
مالى قطار شــهرى تبريز طى ســال جارى 

برطرف شود.

سعيدى با اشاره به اينكه متأسفانه در بودجه 
ســال جارى كشــور رقم اميدوار كننده اى 
براى قطار شــهرى تبريز پيش بينى نشده 
است، يادآور شد: بايد دولت به صورت جدى 
بــه اين طرح ملى ورود پيدا كند و پرداخت 
ســهم دولت به قطار شهرى تبريز و تكميل 

سريع آن در دستور كار دولت قرار بگيرد. 
وى بــا تأكيد بــر ضرورت پرداخت ســهم 
دولت به قطار شهرى تبريز، ادامه مى دهد: 

شهردارى تبريز تا به امروز 
و  عملكــرد خوب  انصافــاً 
اما  مناسبى داشــته است، 
مالى  محدوديت هاى  قطعاً 
در ســرعت پيشــرفت اين 

طرح تأثير منفى دارد. 
سعيدى بيان مى كند: البته 
مالى  وضعيــت  وجــود  با 
خوشــبختانه  نامناســب، 
اقدام هاى خوبــى در قطار 
شــهرى صــورت گرفته و 
مناسبى  ســرعت  با  كارها 
به پيش مى رود، اما نياز به 
حمايت مالى و پشــتيبانى 
بشــدت  دولــت  بيشــتر 

احساس مى شود. 
نماينده مردم تبريز، اســكو و آذرشهر ابراز 
اميدوارى مى كند در ســه ماهه اول امسال 
اقدام هــاى مثبت بــا پيگيرى اســتاندار و 
نماينــدگان مجلس در خصــوص كارهاى 

عمرانى قطار شهرى و تأمين منابع مالى آن 
صورت بگيرد. 

 قطار 1400 به ايستگاه مى رسد
شهردار تبريز نيز با بيان اينكه خط دوم طرح 
قطار شــهرى تبريز نيازمند اختصاص سهم 
فاينانس دولت اســت و با تحقق تخصيص 
اعتبــار مى توان تا پايان ســال 1400 اين 
خط را تكميل كرد و مورد بهره بردارى قرار 
داد، بيان مى كند: تأمين و 
بموقع  اعتبارات  تخصيص 
دولت  و  شــهردارى  سهم 
در اجراى ايــن پروژه عزم 
جدى مســئوالن استانى و 

كشورى را مى طلبد.
ايرج شــهين باهر با تأكيد 
توسعه  ضرورت  اهميت  بر 
نــاوگان  زيرســاخت هاى 
حمل و نقل عمومى تبريز 
يــادآور مى شــود: بــدون 
همدلى و همت و پيگيرى 
ملى  و  اســتانى  مسئوالن 
نمى تــوان در ايــن زمينه 
اساســى  و  اقدا م هاى مهم 

انجام داد.
وى اظهار مى كند: طبق صحبت هاى اوليه با 
نهاد رياســت جمهورى، قصد داريم، مراحل 
فروش اوراق بهادار و فاينانس دولتى براى قطار 

شهرى را هر چه سريع تر به پايان برسانيم.

شهين باهر با اعالم اينكه تاكنون 4400 متر از 
خط دوم قطار شهرى از محل دپو تا ايستگاه 
سوم به مرحله حفارى رسيده است، مى افزايد: 
با ترخيص دســتگاه حفارى دوم اين پروژه تا 
يك ماه ديگــر، عمليات حفارى فاز دوم خط 

دوم نيز آغاز خواهد شد.
به گفته وى، پروژه خط دوم قطار شــهرى 
تبريــز طوالنى ترين خــط از خطوط ريلى 
مصوب درون شــهرى تبريز به طول 4/22 
كيلومتر، با تعداد 20 ايســتگاه و دو دپو و 
پاركينگ به همراه ابنيه و ســازه هاى فنى 
و تجهيــزات مترو، غربى تريــن نقطه تبريز 
از منطقه قراملك را با عبور از مركز شــهر 
و كانون هاى مهم ســفر درون شــهرى به 
شرقى ترين قسمت شــهر در ميدان بسيج 

متصل خواهد كرد.

 قطار را با طناب هم شده، مى كشيم
مصطفى مولــوى فرد كه با حكم اســتاندار 
آذربايجان شــرقى به تازگى تصدى مديريت 
سازمان قطار شهرى تبريز و حومه را عهده دار 
شده است در مراســم معارفه خود به منظور 
نشــان دادن عزمى جزم براى به ســرانجام 
رســاندن اين پروژه بيان كرد: خط يك  قطار 
شهرى محدوده ائل گلى تا ميدان ساعت هنوز 
ناقص است و 120 ميليارد تومان بدهى دارد، 
اگر اين موضوع حل شود، قول مى دهيم اين 
خط تا الله تكميل شود و حتى اگر الزم باشد 
قطار را با طناب مى كشيم، اما كامل مى كنيم.

  قطعى آب، مدارس زاهدان را تعطيل كرد
ايرنا - مســئول روابط عمومــى اداره كل آموزش و پرورش 
سيستان و بلوچستان گفت: شمارى از مدارس ابتدايى نوبت 
صبح و عصر زاهدان روز يكشنبه به علت قطع آب انتقالى از 

چاه نيمه به مركز استان تعطيل شد.
على مرادى اظهار داشت: با توجه به مشكل پيش آمده در خط 
انتقال آب چاه نيمه سيستان به زاهدان، آب در اين كالنشهر 

دچار قطعى موقتى شد.
وى ادامه داد: به دليل قطعى آب در مدارس، نوبت صبح و عصر 

بعضى از مدارس ابتدايى زاهدان تعطيل اعالم شد. 
به گفته مديرعامل شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان 
گردباد روز شنبه در سه راهى «دشتك» موجب سقوط تعدادى 
از تيرهــاى انتقال برق و قطع جريان انتقال آب چاه نيمه به 

زاهدان شد. 
محســن ميرادى اظهار داشت: بر اثر گردباد جريان برق خط 
انتقال آب چاه نيمه به زاهدان در محل ايســتگاه شــماره 2 
واقع در ســه راهى دشتك قطع شد و درنتيجه هيچ آبى به 

زاهدان نرسيد.
شــايان ذكر اســت خط انتقال آب از چاه نيمه سيستان به 
زاهدان ســاالنه بيــش از 30 ميليون مترمكعــب آب را به 

شهروندان زاهدانى مى رساند. 
چاه نيمه ها مخازن طبيعى ذخيره آب در منطقه سيســتان 
هستند كه در فاصله بيش از 200 كيلومترى شمال زاهدان 

مركز استان سيستان و بلوچستان واقع شده اند. 

  طرح جديد ترافيك تهران اول 
ارديبهشت آغاز مى شود

تهــران: معاون حمل و نقــل و ترافيك شــهردارى تهران 
گفت: اجراى طرح جديد ترافيك پايتخت از روز شــنبه اول 

ارديبهشت ماه 97 آغاز خواهد شد.
محسن پورســيدآقايى افزود: تأخيرى در اجراى طرح وجود 
نــدارد و پيش از اين نيز زمان آغاز طرح ابتداى ارديبهشــت 

ماه اعالم شده بود.
وى با اشــاره به اينكه كار ثبت نام متقاضيان طرح ترافيك از 
اسفند سال گذشته آغاز شده، اظهار داشت: بيش از 75 هزار 
متقاضى دريافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك سال 97 

تاكنون از طريق سامانه اينترنتى ثبت نام كرده اند.
پورسيدآقايى در خصوص ثبت نام متقاضيان گروه هاى خاص 
نيز افزود: كار بررســى مدارك ثبت شده اين گروه متقاضيان 

(خبرنگاران و جانبازان) در سامانه آغاز و در حال انجام است.
معاون شــهردار تهران در خصوص شارژ يك ميليون تومانى 
حساب شهروندى متقاضيان ورود به محدوده طرح ترافيك نيز 
گفت: اين مبلغ براى متقاضيانى است كه همه روزهاى سال در 

محدوده طرح ترافيك تردد مى كنند.
پورسيدآقايى افزود: براى اينكه اين افراد كسرى حساب براى 
پرداخت عوارض تردد نداشــته باشند، اعالم كرديم حساب 

شهروندى خود را يك ميليون تومان شارژ كنند.

  فعاليت هاى زمين شناسى در گيالن 
در كاهش مخاطرات ضرورى است

قدس: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيالن افزايش 
فعاليت هاى سازمان زمين شناسى با توجه به اقليم جغرافيايى 
استان گيالن را در كاهش مخاطرات بسيار ضرورى دانست و 
گفت: وضعيت رسوبات سواحل درياى خزر، تاالب ها و معادن 
استان نياز به مطالعات علمى و گسترده زمين شناختى دارد 

كه بايد به نحو درستى مورد بهره بردارى قرار گيرند.
فرهاد دلــق پوش نمونه بردارى از مناطق مختلف اســتان، 
مطالعات و آزمايشــات منطقه اى را حساس برشمرد و اضافه 
كرد: حفظ اقليم طبيعى استان و بهره بردارى صحيح از منابع 
مستلزم داشته هاى علمى مناسب براى كاهش آسيب هاست. 
وى گفت: پيدايش و شناسايى گسل ها حاصل يكسرى فعل 
و انفعاالت در زمين اســت و گيالن نيز از وجود اين گسل ها 
مستثنا نيست و تيم علمى و تحقيقاتى توانمندى بايد مطالعات 

كاربردى آن را انجام دهند.
دلق پوش اتخاذ و رويه درســت در برداشــت مواد معدنى از 
جلگه ها و بستر رودخانه اى استان را بسيار حائز اهميت دانست 
و ادامه داد: بايد مطالعات علمى دقيق و سياســت واحدى را 
براى بهره بردارى از مواد معدنى جلگه اى با پشتوانه تحقيقاتى 
براى استان انجام شــود كه همت كارشناسان فنى سازمان 

زمين شناسى و اكتشافات معدنى را مى طلبد.

  ممنوعيت واردات كاال با نشان تجارى 
عربستان و امارات در هرمزگان

بندرعباس: مديركل تعزيرات حكومتــى هرمزگان گفت: 
واردات و فروش كاال هايى با نشان تجارى عربستان سعودى و 

امارات عربى متحده در هرمزگان ممنوع اعالم شد.
مرتضى مدنى افزود: مغازه داران قبل از هرگونه برخورد قانونى، 
كاالهاى ساخت عربســتان و امارات را از فروشگاه هاى خود 
جمع آورى كنند. وى خاطرنشان كرد: افرادى كه اين كاال ها را 
وارد و توزيع كنند، بايد جريمه هاى سنگينى را پرداخت كنند.
مدنى عنــوان كرد: مأموران تعزيرات در بازديد هاى ســرزده 
از مراكز تجارى و فروشــگاه ها با عرضه كنندگان اين كاال ها 

برخورد قانونى مى كنند.
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قدس  بارش باران در اغلب استان هاى كشور و همچنين 
سفيد پوش شــدن برخى از محورهاى ارتباطى از جمله 
«هراز»، «فيروزكوه» و تعدادى از جاده هاى استان گيالن در 
بيست و ششمين روز از بهار بسيارى از مردم را غافلگير و 

البته شگفت زده كرد.
بــاران نويد رحمت الهى بوده و آمدنش همراه با شــادى 
است و البته امسال كه دغدغه و نگرانى از تنش و استرس 
آبى بيش از هر زمان خودنمايى مى كرد، خوشحالى وصف 

ناپذيرى را ايجاد كرد.
بارش ها و تغييرات الگوى جوى سبب كاهش شديد دما 
و بارش برف در ارتفاعات برخى از استان ها از جمله تهران 
و گيالن شــد و هرچند كه بارش ها با خوشحالى بسيارى 
از مردم همراه بــود، اما مخاطراتى را نيز با خود به همراه 
داشت كه طى روز گذشته موجب به ميدان آمدن نيروهاى 
امدادى در بســيارى از نقاط كشور براى كمك به مردم و 

رهايى از مخاطرات احتمالى شد.

 بارش ها ادامه دارد
طبق اعالم سازمان هواشناسى فعاليت اين سامانه بارشى تا 
روز دوشنبه در كشور ادامه دارد و استان هاى شرقى كشور 

آخرين ميزبانان اين سامانه هستند. 
كبرى رفيعى كارشناس سازمان هواشناسى با اشاره به بارش 
برف، باران و تگرگ در 21 استان كشور نسبت به لغزندگى 
جاده ها بويژه در مناطق كوهستانى و ارتفاعات البرز هشدار 
داد. وى بيان كرد:  امروز دوشــنبه نيز ادامه بارش ها را در 
بيشتر مناطق كشــور به جز بخش هايى در شمال شرق 

خواهيم داشت.

 گيالن سفيد پوش شد
نفوذ ســامانه بارشــى و كاهش دما ارتفاعــات و مناطق 
كوهســتانى استان گيالن را ســفيد پوش كرد و مناطق 
جلگه اى را نيز ســيراب كرد. از شــامگاه شــنبه مناطق 
كوهستانى داماش، كليشــم، بره سر، خورگام و عمارلوى 
رودبار، ديلمان ســياهكل و جاده اسالم به خلخال تالش و 

اشكورات رودسر با بارش برف سفيد پوش شدند.

 سرريزشدن سدهاى ايالم 
باران الهى در استان ايالم منجر به سرريزشدن دو سد ايالم 
و كنگير در شهرســتان ايوان شد، اما جدا از سيراب شدن 
اراضى كشــاورزى تعداد 53 خانوار در محاصره سيل قرار 

گرفتند.
متأسفانه مناطق روستايى و عشايرى شهرستان هاى ايالم، 
چرداول، سيروان، ملكشاهى و مهران تحت تأثير سيل قرار 
گرفتند تا جايى كه هالل احمر اين اســتان به 53 خانوار 

روستايى و عشايرى امدادرسانى كردند.

حســين عارفى مديرعامل هالل احمر ايالم نيز در همين 
راســتا از توزيع چــادر، موكت، 279 تخته پتــو، والور و 

همچنين مواد غذايى ميان سيل زدگان خبر داد.

 سيل سمنان را برد
بارش هاى بهارى كه بيشتر استان هاى كشور را تحت تأثير 
قرار داده بود در سمنان منجر به جارى شدن سيالب شد و 
به تعدادى از واحدهاى مسكونى، باغ ها و مزارع روستاهاى 

اين استان آسيب وارد كرد. 
ايرج رئيسيان مديركل مديريت بحران استاندارى سمنان در 
اين زمينه گفت: بارندگى هاى شديد اخير سبب آبگرفتگى 
چند واحد مسكونى در روستاى زرگر آباد دامغان و جارى 
شدن سيالب در جاده هاى روستايى بيارجمند و روستاهاى 

پشت بسطام در شهرستان شاهرود شد.

 كشاورزان آذربايجان شرقى هوشيار باشند
آذربايجان شرقى هم از باران بى نصيب نماند و باعث كاهش 
دماى هوا در اين استان شد كه در اين راستا سازمان جهاد 
كشاورزى اين استان با صدور اطالعيه اى نسبت به سرماى 
ديررس بهاره با توجه به كاهش قابل توجه دماى هوا هشدار 
داد.  در اين اطالعيه روش هاى مقابله با ســرماى ديررس 
بهارى در زمان وقوع شامل گرم كردن باغ به وسيله بخارى 
يا كاه و كلش، استفاده از ماشين هاى مولد باد، آبيارى باغ، 

آب پاشى يا مه پاشى درختان عنوان شده است.

 امداد رسانى به 98 شهروند خراسانى
بارش شديد باران در نقاط مختلف استان خراسان رضوى 
نيز امدادرســانان هالل احمر را به كمك رســانى به افراد 
گرفتار در سيل و آبگرفتگى كشاند كه به 98 فرد گرفتار در 

سيل امدادرسانى كردند.

 تخريب 9 منزل روستايى به دليل بارندگى
اين بارش ها در خراسان رضوى عالوه بر اين باعث تخريب 
9 منزل روستايى در بخش ششتمد شهرستان سبزوار شد 
كه بخشــدار اين بخش گفت: همچنين بارش باران منجر 
به آبگرفتگى 17 منزل مســكونى روستاى حسين آباد در 

دهستان شامكان شد.
مجيد كريمى از مسدود شــدن راه هاى مناطق روستايى 
بخش ربع شامات منطقه ششتمد به شهرستان كاشمر و 
منطقه كوهسرخ خبر داد و افزود: راه روستايى كيذور بخش 
ششتمد به سبزوار نيز مسدود شده بود كه با تالش عوامل 

راهدارى بازگشايى شد.

 اسكان اضطرارى در خوزستان
در خوزســتان نيز بارش هاى بهــارى منجر به آبگرفتگى 
منازل و وقوع سيالب هاى كوچك در شهرستان رامهرمز، 
مسجدسليمان، باغملك، گتوند، اللى، هتفكل و انديكا شد و 

52 خانوار خوزستانى را با مشكالتى روبه رو كرد. 
على خدادادى مديرعامل هالل احمر خوزستان با اشاره به 
اينكه 220 نفر در اثر بارندگى اخير در استان متأثر شدند، 
افزود: امدادگران نســبت به هفت مورد آبگرفتگى معابر و 
منازل و همچنين اسكان اضطرارى 145 نفر در پايگاه هاى 

امداد و نجات اقدام كردند.
وى افزود: در منطقه گندمكار بخش صيدون باغملك نيز 
مفقودى 15 گردشــگر گزارش شد كه در نهايت اين افراد 

مسير خود را پيدا كرده و به سالمتى برگشتند.

 تلفات احشام 
بارندگى هــا اما در شهرســتان لنده اســتان كهگيلويه و 
بويراحمــد 300 رأس دام را تلف كرد و به 2000 هكتار از 

مزارع جو و گندم اين شهرستان خسارت وارد كرد.

خودنمايى زمستان در بهار 

باران و سيل21 استان كشور را درگير كرد

پروژه قطار شهري 
تبريز در سال 

1380كلنگ زني 
شد، اما با وجود 
گذشت 17 سال  

و به دليل  نبود 
نقدينگى به ايستگاه 
افتتاح نرسيده است 

بــرش
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قــدس  اســتان ســمنان ســه منطقه 
حفاظــت شــده در محــدوده جنــگل ابر، 
خارتوران و پرور و پنج منطقه شــكار ممنوع 
دارد و يك ششم از كل مناطق حفاظت شده 

كشور را در خود جاى داده است.
 پارك ملى «خوارتــوران» بزرگ ترين پارك 
حفاظت شــده و زيستگاه يوزپلنگ و گورخر 
آســيايى، در بخــش بيارجمند شهرســتان 
شــاهرود و در شــرق استان ســمنان قرار 
دارد. متأســفانه بيش از 15 ســال است كه 
نقاط مختلف اســتان با پديده خشكســالى 
دست و پنجه نرم مى كند و اين دوره طوالنى 
خشكســالى به همراه افت سطح آب هاى زير 
زمينى، موجب كاهش رطوبت خاك و نابودى 
پوشش گياهى در زيستگاه هاى دشتى استان 

شده است.

 كاهش رويش گياهى 
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
ســمنان با بيان اينكه خشكســالى و پديده 
فرســايش بادى تأثير مخــرب بر عرصه هاى 
ملى و حيات وحش اين استان گذاشته است، 
اخير  بيان مى كند: خشكســالى ســال هاى 
بيشترين خســارت ها را به پارك ملى توران 
شهرستان شاهرود وارد كرده است. على نقى 
حيدريان با بيان اين كه تكرار خشكســالى ها 
منجر به كاهش جدى رويش گياهى شــده و 
پيامد آن كاهش جمعيت گونه هاى چون كل 
بز، قوچ و ميش و علفخواران در منطقه است، 
يادآور مى شــود: كاهش جمعيت علفخواران 
موجب به هم ريختن نظم زنجيره غذايى در 
منطقه مى شــود. وى خروج حيات وحش از 
مناطق حفاظت شــده را از ديگر پيامدهاى 
خشكســالى در پارك ملى توران برشــمرده 
و مى گويد: طبيعت اســتان سمنان طبيعت 
شــكننده و آسيب پذير اســت و هر تغييرى 
در رويش گياهــى و بافت خاك اتفاق بيفتد 
در شــرايط طبيعى مدت زمان زيادى براى 
بازگشــت به حالــت قبل نيــاز دارد، اما اگر 
شرايط طبيعى نباشــد و بارندگى هم از حد 
معمولى كمتر باشــد بازگشت به حالت قبل 

هرگز امكان پذير نيست. 

  چراى غير مجاز بالى جان حيات وحش
خشكسالى و چراى دام دو عامل تهديد كننده 
ذخيره گاه زيستكره توران محسوب مى شوند.

زيستكره  گاه  ذخيره  رئيس 
توران با اعــالم اين مطلب 
بر  اظهــار مى كند: عــالوه 
خشكســالى، چــراى بــى 
رويــه دام در منطقه توران 
يكــى از بزرگ ترين عوامل 
ذخيره  اين  كننــده  تهديد 

گاه است.
احمــد رادمان با بيان اينكه 
برداشت مرتع تا 50 درصد 
مى كند:  عنوان  است،  مجاز 
پروانه هاى بهره بردارى بين 
100 تــا 120 روز اعتبــار 
داشــته و دامــدار از اواخر 
آبان تا اوايل فروردين اجازه 
قانون  و طبق  دارد  استفاده 

حفاظت محيط زيست به آنان اخطار مى دهد 
كه تا 15 فروردين بايد از منطقه خارج شوند.
وى يادآور مى شــود: 50 درصد باقى مانده 
مرتع، ســال بعد مورد اســتفاده دامداران 
قــرار مى گيرد، اما متأســفانه گاهى به اين 

موضوع توجه نمى كنند.
رئيس ذخيره گاه زيســتكره توران رادمان 

به آســيب دام بــه محيط 
زيســت هم اشــاره كرد و 
گفت: هر گله اى دســتكم 
اين  و  دارد  هفــت ســگ 
صورت  در  ســگ  تعــداد 
محاصــره يوزپلنگ، ممكن 
است سبب تلف شدن اين 
حيوان شــوند؛ چرا كه يوز 
پلنگ مانند پلنگ شجاعت 
زيادى نداشــته و به دليل 
كويرى  زيستگاهش  اينكه 
به  زود  اســت،  و دشــتى 

دام مى افتد.
اينكه  بيان  با  همچنين  وى 
حــدود 600 رأس آهــوى 
موجود در پارك ملى توران 
دور چاه هاى كشــاورزى متمركز شــده اند، 
افــزود: جمعيت آهــو در اطراف روســتاها 
متمركز شــده و از آنجايى كه آهو ترسى از 
انسان ندارد، جمعيتش از هسته پارك خارج 

شده و مورد تهاجم قرار مى گيرد. 
رادمــان با بيــان اينكه حيــوان بايد امنيت 
جانى و غذايى داشته باشد، تأكيد كرد: وقتى 

حضور دام گسترش يابد تعارضات انسانى نيز 
بشدت افزايش يافته و نمى توان هيچ كنترلى 

بر منطقه داشت.

 آستين همت خيران 
رئيــس پارك ملى تــوران با اشــاره به اين 
موضوع كه خشكسالى و كمبود علوفه حيات 
وحــش اين منطقه حفاظت شــده را تهديد 
مى كند، يادآور مى شــود: خشكســالى دليل 
اصلى كاهش وحوش اين پارك در سال هاى 
اخير است و كمك خيران براى تأمين علوفه 
در كاهش اثرات منفى ايــن معضل فراروى 
اين منطقه حفاظت شــده تأثيرگذار خواهد 

بود. 
وى بيــان مى كنــد: با خريــد 10 تُن علوفه 
توسط اداره كل حفاظت محيط  زيست استان 
و 10 تُن علوفه از ســوى خيران، بخشــى از 
اثرات منفى خشكســالى و كمبود علوفه در 

منطقه جبران شد.
وى با بيــان اين كه جمعيت وحوش ســال 
گذشــته اين پارك ملى نســبت به سال 95 
تغيير چندانى نداشــته است، اظهار مى كند: 
با نگاهى به آمارها در مقايســه با 10 ســال 
اخير به دليل وقوع خشكسالى با كاهش قابل 
توجــه زاد و ولد گونه هاى جانــورى مواجه 
هســتيم و در اين مدت نتوانستيم جمعيت 
موجود را حفظ كنيم. رادمان جمعيت گورخر 
آســيايى در پايش تابستان 96 به نسبت 10 
سال پيش را دو برابر اعالم كرده و مى افزايد: 
بزرگ ترين مشــكل پارك ملى توران تأمين 
آب در منطقه اســت كه با كمك خيران اين 

مشكل تا حد مطلوبى برطرف شده است.
رئيس پارك ملى توران بــا توجه به نقش و 
اهميت حيات وحش در اقتصاد كشور، مردم 
منطقه در ســال هاى گذشــته همكارى هاى 
خوبــى را با مأموران اجرايى پارك براى تهيه 
علوفــه در قالــب نذر طبيعت بــراى حيات 
وحــش داشــته اند. رادمان با بيــان اين كه 
26 ماه اســفند سال گذشــته سه قالده يوز 
در پارك ملى توران مشــاهده شــده، اذعان 
مى كند: ســال گذشــته 15 مرحله مشاهده 
يوزپلنگ به صورت مستقيم و توسط دوربين 
تله اى ثبت شــد و همچنيــن محيط بان ها 
نزديك به 15 مرتبه موفق به مشاهده پلنگ 
به صورت مســتقيم و توســط دوربين هاى 

تله اى در منطقه شدند.

��راث ���نگ
  برپايى نمايشگاه همكارى هاى ايران

 و سازمان ملل در شيراز

ايرنا: نمايشگاه عكس و اسناد همكارى هاى ايران و سازمان ملل 
با همكارى مركز اطالعات سازمان ملل متحد در شيراز گشايش 
يافت، اين نمايشگاه تأييدى بر قابليت ها و توانمندى هاى شيراز 
در حوزه فرهنگ و رسانه است كه پيشتر جنبه هاى مختلف آن 
تبيين شده است. اين نمايشگاه با 36 عكس تصويرى واقعى و 
موجه از كشورمان به جهانيان مخابره كرده، مى تواند پايانى بر 
تحركات دشمنان ما مبنى بر ايران هراسى در سطح بين المللى 
و آغازى بر همكارى هاى بين المللى كشــورمان با مناطقى از 
جهان باشد كه تصوير درستى از ايران در ذهن ندارند و مرعوب 

فعاليت هاى مخرب دشمنان اين مرز و بوم شده اند. 
اين نمايشــگاه در سال 97 در استان هاى مختلف برپا مى شود 
و با پيگيرى هاى صورت گرفته شــيراز نخســتين ميزبان اين 
نمايشگاه مشترك در استان ها بوده است. گفتنى است، نمايشگاه 
همكارى هاى ايران و سازمان ملل تا 29 فروردين ماه در شيراز 

ميزبان عالقه مندان است. 

 بازار هنر، ظرفيتى براى توسعه فرهنگى 
كردستان

سنندج: مديــركل فرهنگ و ارشاد اســالمى كردستان از 
راه اندازى بازار هنر در اســتان خبــر داد و گفت: بازار هنر 
عرصه اى براى ارائه خالقيت هاى هنرى هنرمندان اســتان 
در رشــته هاى مختلف هنرى است.  جالل قلعه شاخانى در 
جلسه هم انديشى با جمعى از هنرمندان استان درخصوص 
راه اندازى بازار هنر در اســتان اظهار كرد: توسعه اقتصادى 
هنر، ارتقاى توان معيشــتى هنرمندان، خودكفايى جامعه 
هنرى، پرورش اســتعدادها جوان و حمايت از كاالى ايرانى 
از جمله اهدافى است كه در راستاى ايجاد و راه اندازى بازار 

هنر مورد توجه قرار گرفته است.
وى بازار هنر را عرصه اى براى ارائه خالقيت هاى هنرى هنرمندان 
دانست و افزود: ايجاد مكان دائمى براى عرضه آثار هنرمندان و 
توسعه اقتصاد هنر مى تواند به رونق اقتصادى استان كمك كند.

لعه شاخانى با تأكيد بر شروع ملموس و كار مطالعاتى براى 
اين مهم ادامه داد: شــناخت پتانســيل هاى استان و بهره 
گيرى از اين ظرفيت ها همراه با اتفاقى محسوس و كاربردى 

مى تواند نقطه عطفى در توسعه فرهنگى استان باشد.

زيستگاه يوز ايرانى در دام خشكسالى 

  7 روستاى هدف گردشگرىآستين همت خيران براى نجات پارك توران باال رفت
 در زنجان بهسازى مى شود 

زنجان: مديركل بنياد مســكن اســتان زنجان به بهسازى 7 
روستاى هدف گردشگرى اشــاره كرد و گفت: يكى از اهداف 
طرح معرفى روستاهاى هدف گردشگرى ايجاد زيرساخت ها و 
به وجود آوردن شرايط براى حضور سرمايه گذار و توسعه منطقه 
بوده است. سجاد صنعتى منفرد با تأكيد بر اينكه حفظ كالبد و 
هويت روستايى بخصوص روستاهاى هدف گردشگرى اهميت 
بســيار زيادى دارد كه اين مهم بايد در نحوه ساخت وسازها و 
اســتفاده از مصالح بومى تقويت شــود، خاطرنشان كرد: براى 
تقويت توسعه گردشــگرى در بافت هاى باارزش روستايى بايد 
اقدام هاى مؤثرى در تمامى ابعاد اقتصادى، اجتماعى و كالبدى- 
زيســت محيطى صورت گيرد كه در اين راستا، بنياد مسكن با 
شناســايى روستاهاى مستعد و ارائه تسهيالت و خدمات فنى 
مهندسى اقدام هاى مهمى انجام داده است. وى با اشاره به اينكه 
بهسازى بافت باارزش روستايى نقش مؤثرى در توسعه صنعت 
گردشگرى دارد، افزود: بافت كالبدى برخى از روستاهاى استان، 
به دليل برخــوردارى از ويژگى هاى خاص معمارى، تاريخى و 
فرهنگى ميراثى ارزشمند و به جا مانده از نياكان به شمار مى رود 
كه از يك سو حفظ و نگهدارى آن ها از اهميت فراوانى برخوردار 
است و از سويى ديگر ضمن ايجاد محيطى مطلوب و جذاب براى 
روستاييان، با جذب بيشتر گردشگران به رونق و توسعه صنعت 

گردشگرى در اين روستاها كمك مى كند.

  نمايش آثار نمايشگاه « لوور» 
در موزه بزرگ خراسان

مشهد: مديركل امــور موزه ها و اموال منقول فرهنگى تاريخى 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى از برپايى 
نمايشگاه موزه لوور در مشــهد خبر داد و گفت: با پايان يافتن 
نمايشــگاه موزه لوور در محل موزه ملى ايران، اين نمايشگاه به 
موزه بزرگ خراسان منتقل خواهد شد. محمدرضا كارگر افزود: 
اين نمايشگاه تا 18 خرداد در محل موزه ملى ايران واقع در ابتداى 
خيابان سى تير ميزبان عالقه مندان است كه تاكنون نيز با استقبال 
بى نظيرى روبه رو شــده است و بعد از آن تاريخ، براى نمايش در 

موزه بزرگ خراسان به مشهد مقدس منتقل خواهد شد.
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بسيارى از افراد 
فرصت طلب كه 

مترصد فرصت براى 
مال اندوزى از 

هر طريقى هستند 
مدتى است كه 

خريد و فروش النه 
خفاشان را تبليغ 

مى كنند

بــرش

تعدادى از خيران 
با خريد 10 تُن 

علوفه و همچنين 
نذر طبيعت بخشى 

از اثرات منفى 
خشكسالى و كمبود 

علوفه در منطقه 
پارك ملى توران را 

جبران كردند

بــرش

نيم نگاه

قدس  شايعات منتشــره در فضاى مجازى كه 
تاكنون بسترســاز بســيارى از ناهنجارى ها و يا 
بداخالقى در جامعه بوده اســت، حال پرندگان را 
نيز بى نصيب نگذاشــته است و خواب از چشمان 

خفاش ها ربوده است.
بســيارى از افراد فرصت طلب كه مترصد فرصت 
بــراى مال اندوزى از هر طريقى هســتند، مدتى 
اســت كه خريد و فروش النه خفاشــان را تبليغ 
مى كنند و متأسفانه شــمارى از افراد ساده انگار 
هم پاشــنه كفش ها را باال كشيده اند تا با حضور 
در غار ها خواب اين پرنده را آشــفته كنند؛ غافل 
از اينكه خفاش ها از سقف غار ها آويزان هستند و 

النه اى براى خود نمى سازند.
شــهر هاى طارم و مهاباد از جمله مناطقى است 
كه سود جويان در غارها براى خيال باطل، خواب 

زمستانى پرندگان را بر هم زدند.
برخى نواحى شهرســتان طارم به دليل داشــتن 
كوهســتان هاى صخره اى و وجود غارها، شــكاف 
سنگ ها، تونل هاى كوهستانى و حتى شاخه درختان 
در باغ ها و جنگل هاى شهرســتان، از زيستگاه هاى 

خفاش به شمار مى روند.

 ماده ارزشمندى وجود ندارد
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان طارم 
در ايــن خصوص توضيح مى دهــد: كالهبرداران با 
انتشار فيلمى جعلى و ارائه اطالعات غلط در فضاى 
مجازى ســعى دارند از حس كنجكاوى برخى افراد 
ساده لوح استفاده كنند و با دروغ قيمتى بودن النه 
اين خفاش ها، آن هــا را در دام بيندازند تا مبالغى 

هنگفت را به اميد سود بيشتر به آن ها بپردازند.
ســيدرضا مافى مدنى بيان مى كند: چندى است 
كه در شهرســتان طارم صحبت از تالش عده اى 
ســودجو براى پيدا كردن النه خفاش ها و فروش 
آن هــا به قيمتــى هنگفت مى شــود؛ اقدامى بى 
ســرانجام كه جز بيدار كردن خفاش ها از خواب 
زمستانى و به خطر انداختن جان اين پستانداران 
پرنده، حاصل ديگرى ندارد چراكه در اصل چيزى 
به اســم النه خفاش وجود نداشته و همه چيز از 

يك شايعه در فضاى مجازى آغاز شده است.
وى مى گويــد: اين شــايعه مى توانــد موجى از 
افراد ســودجو و فرصت طلب را راهــى غارها و 
زيســتگاه هاى اين موجود با ارزش محيط زيست 
در شهرســتان طارم كند تا بالى جان خفاش ها 
شــده و منجر به آسيب جدى به اكوسيستم اين 

شهرستان شود.
وى مى افزايــد: تنهــا دليلى كه بــراى اين عمل 
وجود دارد، سوء اســتفاده برخى از سودجويان و 
كالهبرداران در فضاى مجازى با انتشــار فيلمى 

جعلــى مبنى بر وجــود ماده اى 
خاص در النه خفاش هاست.

ايــن مســئول در مــورد ارزش 
ايــن پرنــدگان پســتاندار براى 
اظهار  طارم  شهرستان  كشاورزى 
مى كند: دانشمندان و كشاورزان، 
خفاش ها را از عوامل مهم و مفيد 
بــراى كشــاورزى مى دانند زيرا 
اين پرنــدگان با خــوردن آفات 
محصوالت كشــاورزى، از نابودى 

آن ها جلوگيرى مى كنند.

 خفاش ها النه ندارند
رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
شهرســتان طارم با بيــان اينكه 
تصريح  ندارنــد،  النــه  خفاش ها 
واصله  گزارش هاى  طبق  مى كند: 
برخى مالباختگان در ســاير نقاط 

كشــور با تصور اينكه تجارت اين النه ها ســودآور 
است، اقدام به خريد النه هايى مى كنند كه دست 
ســاخت اســت درحالى كه خفاش ها هيچ گونه 
النه اى ندارند و اميدواريم اين اتفاق در شهرستان 

طارم رخ ندهد.
اين مســئول يادآور مى شــود: خفاش هــا تنها 
پستاندارانى هستند كه مى توانند پرواز كنند، اين 
پرندگان در سال يك بار زايمان كرده و بچه خود 
را در ميان بال هايشــان مى گيرند، بچه خفاش ها 
حتى هنگام شكار نيز از مادر خود جدا نمى شود.

رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان 
طــارم تأكيد مى كند: خفاش ها از ســقف آويزان 

سرشان  كه  درحالى  مى شــوند 
پايين اســت و شايعه مواد مايع 
جمع شده در النه آن ها كذب و 
براى گمراهى و فريب بوده است.

  متخلفان دستگير مى شوند
وى در ادامــه بــا اشــاره اينكه 
افتادن در دام ســودجويان تنها 
به متضرر شدن شهروندان منجر 
تا  مردم مى خواهد  از  مى شــود 
به شــايعات در اين بــاره توجه 
نكرده و با اقدام هاى نســنجيده 
حيات ايــن جانوران را با تهديد 

روبه رو نكنند.
مدنــى اظهار مى كند: با اشــاره 
النه  بــودن  گرانبها  به شــايعه 
خفاش ها كــه در فضاى مجازى 
بيشتر به آن دامن زده مى شود از 
آنجاكه گمان مى رفت عده اى با هدف سودجويى، 
روانه غارها و شكاف سنگ ها از جمله غار طبيعى 
و تاريخى خرمنه سر در ارتفاعات روستاى ده بهار 
طارم و يا حتى ســاير زيستگاه هاى اين پرنده در 
شهرستان شــوند، بعد از انتشار اين شايعه، يگان 
حفاظت محيط زيســت با اســتفاده از نيروهاى 
خود و مخبرين محلى نســبت به رصد و بازرسى 

زيستگاه خفاش ها در طارم اقدام كرد.
وى يادآور مى شود: در همين راستا يگان حفاظت 
از محيط زيســت در صورت مشــاهده اقدامى از 
طرف ســودجويان عليه زندگى اين موجودات با 

ارزش به شدت برخورد خواهند كرد.

خريد و فروش النه پرندگان؛ حربه جديد سودجويان
فضاى مجازى خواب از چشم خفاش ها گرفت
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يك نماينده مجلس:
  جذب تسهيالت اشتغال در بخش 

كشاورزى سخت است

بجنورد: رئيس كميسيون كشاورزى مجلس گفت: شرايط 
سختى براى جذب تسهيالت اشــتغال در حوزه كشاورزى 

وجود دارد. 
على اكبــرى با بيان اينكه اســتان در حــوزه دامپرورى و 
كشــاورزى ظرفيت بســيار بااليى دارد، اظهار كرد: با وجود 
فرصت هاى فراوان در اين بخش اما شــرايط ســخت اخذ 
تسهيالت فعاالن اين حوزه ها را نااميد كرده چراكه نمى توانند 

به علم و فناورى هاى روز مجهز شوند.
اكبرى افزود: تنها راه تغيير و توســعه در بخش كشاورزى 
و دامدارى در خراســان شــمالى ايجاد شرايط بهتر براى 
دريافت تسهيالت اســت چراكه توان مردم استان بايد در 

مورد توجه قرار گيرد.
وى گفت: متأســفانه همچنان در اكثر نقاط استان انتقال 
آب به صورت ســنتى انجام مى شــود و بسيارى از لوله ها 
نياز به تعويض دارند كه اميدواريم در اين راستا اعتباراتى 

تخصيص يابد.

  فرسودگى 30 درصد از مهمانپذيرهاى 
خراسان شمالى

ايرنا: سرپرســت معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشــگرى خراسان شمالى گفت: 30 درصد 
از مهمانپذيرهاى استان فرسوده و نيازمند بازسازى هستند، اما 

بانك ها در ارائه تسهيالت براى بازسازى سختگيرى مى كنند.
هادى سعادت طلب اظهار داشت: اكنون 22 واحد اقامتى شامل 
هتل و مهمانپذير و 40 واحد پذيرايى بين راهى نيز در خراسان 
شمالى فعال هستند و تجهيز و تعمير واحدهاى پذيرايى بين 

راهى استان بيش از 40 ميليارد ريال اعتبار نياز دارند. 
وى گفت: تعدادى از واحدهاى پذيرايى بين راهى براى تجهيز 
و تعمير به بانك ســينا، صندوق كارآفرينــى اميد و صندوق 
توســعه ملى براى اخذ تسهيالت معرفى شــده اند، اما به علت 
نداشــتن توانايى در ارائه ضمانتنامه معتبر به بانك، هيچ يك 

موفق به اخذ تسهيالت نشده اند.
وى از بانك هاى عامل درخواست كرد كه در روند ارائه تسهيالت 

به افراد متقاضى همكارى الزم را داشته باشند.

رئيس كل دادگسترى خراسان شمالى:
  جلوى تعطيلي واحدهاي توليدي فعال 

را خواهيم گرفت
بجنورد – خبرنگار قدس: رئيس كل دادگســترى خراسان 
شــمالى گفت: حمايت از توليد داخلي و كاالي ايراني موجب 
رونق سرمايه گذاري و اشتغال و در نهايت رفع بيكاري در استان 
مي شود كه اين امر نقش بسزايي در كاهش بسياري از تخلفات 
و آسيب هاي اجتماعي دارد. حجت االسالم و المسلمين اسداهللا 
جعفري اظهار كرد: مسئولين استاني وظيفه دارند ضمن حمايت 
از واحدهاي توليدي و صنعتي، فضا را براي جذب سرمايه گذار، 
ايجاد واحدهاي توليدي و نيز توليد كاالي باكيفيت فراهم كنند. 
وي پيگيري و حمايت قضايي از ســرمايه گذاري، توليد ملي و 
اشتغال در راستاي منويات مقام معظم رهبري و تاكيد رياست 
محترم قوه قضائيه را از جمله سياست هاي راهبردي دادگستري 
استان عنوان كرد و افزود: تنها راه مقابله با تحريم، عملياتي شدن 
اقتصاد مقاومتي و گسترش اشتغال بر مبناي اتكا به توليد داخلي 
است و همه قواي سه گانه بايد در راستاي تحقق ايده و منويات 
مقام معظم رهبري گام بردارند. حجت االســالم و المسلمين 
جعفري ايجاد امنيت در حوزه توليد اســتان را از جمله وظايف 
دستگاه قضايي استان دانست و گفت: جلوي تعطيلي واحدهاي 

توليدي و صنعتي فعال داراي اشتغال را خواهيم گرفت.

  باران و تگرگ 9 منزل روستايى سبزوار 
را تخريب كرد

سبزوار: بخشدار بخش ششتمد شهرستان سبزوار گفت: بر اثر 
بارش شديد باران 9 منزل روستايى اين بخش تخريب شد. 

مجيد كريمى روز گذشــته، اعالم كرد: بارش شــديد باران در 
روستاى كالته سادات بخش ششتمد و عبور سيالب از يكى از 

معابر روستا منجر به تخريب هفت منزل مسكونى قديمى شد.
وى ادامه داد: عبور ســيالب از اين روستا منجر به مصدوميت 
يك بانوى سالمند نيز شد كه با كمك عوامل اورژانس به مراكز 
درمانى سبزوار منتقل شد.بخشدار ششتمد گفت: بر اثر بارش 
شــديد تگرگ، بخشى از جاده روســتاى حسين آباد دهستان 
شامكان و 2 منزل مسكونى اين روستا نيز تخريب و 17 منزل 
مسكونى اين روســتا دچار آب گرفتگى شد كه بامداد ديروز با 
تالش ماموران آتش نشانى و هالل احمر اين مشكل برطرف شد.

كريمى افزود: همچنين بارش باران سبب بسته شدن راه هاى 
مناطق روســتايى شد. بخشدار ششــتمد با اشاره به بارش 
شــديد تگرگ در روستاهاى طرســك، تندك، مهرشانى 
و ســنجرد گفت: مشكالت ناشــى از بارندگى ها و ميزان 

خسارت وارده به روستاييان در دست بررسى است.

  اعزام 74 گروه جهادى 
به مناطق محروم خراسان جنوبى

فارس: سرپرست بسيج سازندگى خراسان جنوبى گفت: در 
ايام نوروز امسال بيش از 74 گروه جهادى به مناطق محروم 

استان اعزام شدند. 
مهدى هنرى اظهار داشت: اين 74 گروه شامل گروه هاى يك 
روزه، ســه روزه، هفت روزه و 10 روزه به باال بودند كه در اين 

گروه ها 830 نفر برادر و 450 نفر خواهر فعاليت داشتند.
همچنين در اين مدت پنج گروه دانشجويى و 6 گروه مهمان 

از دانشگاه هاى تهران به مناطق مختلف استان اعزام شدند.
هنرى به گروه جهادى مهمان منتظران ظهور اشــاره كرد و 
ادامه داد: تخصص اين گروه پزشكى و دندانپزشكى بوده و 20 
روســتا در منطقه عشاير مهردشت استان را پوشش داد و به 

بيش از 2000 نفر خدمات رايگان ارائه شد.

در پى نگرانى برخى خانواده ها اعالم شد
  ثبت نام كالس اولى ها 

قبل از 15 ارديبهشت تخلف است 

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون آموزش ابتدايى اداره كل 
آموزش و پرورش خراســان شــمالى گفت: ثبت نام كالس 

اولى ها قبل از 15 ارديبهشت تخلف است. 
عصمت بدخشــان با اشــاره به اينكه ثبت نام دانش آموزان 
كالس اولى در حال حاضر تخلف اســت، گفت: تا زمانى كه 

بخشنامه ابالغ نشود، ثبت نامى صورت نمى گيرد.
وى افزود: نام نويســى پايــه اول ابتدايى در مدارس دولتى و 
غيردولتى در حال حاضر ممنوع است و هيچ مدرسه اى براى 
ثبت نام اقدام نكرده اســت.وى بيان كرد: نام نويسى در پايه 
اول ابتدايى با نظارت كامل انجام مى شــود و دانش آموزان با 
توجه به منطقه مسكونى خود در محدوده هاى مشخص شده 
مى توانند نام نويسى كنند.به گفته وى، امكانات آموزشى در 
تمام مدارس استان فراهم شده است و والدين مى توانند براى 
ثبت نام فرزندشــان در مدارس ابتدايى اقدام كنند.بدخشان 
افزود: احتماالً تا 15 ارديبهشــت ماه بخشنامه براى ثبت نام 
كالس اولى ها ابالغ شود و تا قبل از اين زمان، ثبت نام تخلف 

است و با آنها برخورد خواهد شد.

  محيط بانان به تجهيزات پيشرفته 
حفاظتى و دفاعى مجهز شدند

بيرجند: فرمانده يگان حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى 
گفت: با توجــه به اهميت امنيت فردى، تمامى محيط بانان 

استان به تجهيزات انفرادى، حفاظتى و دفاعى مجهز شدند.
 مســعود مستقيم افزود: سال هاست كه محيط بانان سراسر 
كشــور در حال گشــت زنى، كنترل و نظارت مقررات شكار 
و صيد، مورد تهديد شــكارچيان متخلف قرار مى گيرند كه 
تاكنون 119 محيط بان در درگيرى با شــكارچيان به درجه 
رفيع شهادت نايل آمده اند.وى جليقه ضدگلوله، شوكر، افشانه، 
آرنــج و زانوبند را از مهم ترين اقالم مرحله نخســت تجهيز 
بيان كــرد و گفت: محيط بانان در آينــده نزديك از تمامى 
تجهيزات دفاعى روز و پيشرفته بهره مند خواهند شد.خراسان 
جنوبى داراى چهار منطقه حفاظت شده «درميان سربيشه»، 
«مظفــرى»، «آرك و گرنگ»، «شاســكوه»، ســه پناهگاه 
حيات وحش «تاالب كجى نمكزار نهبندان»، «رباط شــور» 
و «نايبندان طبس» و هفت منطقه شكار ممنوع درح، جيك و 
زيدر، باقران، كمر سرخ، لشكرگاه عشق آباد و على حيدر است.

  افزايش تعداد پروازهاى
 فرودگاه بجنورد

بجنورد: مدير روابط عمومى فرودگاه بجنورد از افزايش تعداد 
پروازها در اين فرودگاه خبر داد. 

فرشاد ساكنى با اشاره به اينكه مدتى است پروازهاى شركت 
هواپيمايى آســمان به فرودگاه بجنورد لغو شده بود، گفت: 
با پيگيرى هاى انجام شــده قرار بر اين شــد تا اين شركت از 

ارديبهشت ماه به فرودگاه بجنورد پرواز داشته باشد. 
وى با بيان اينكه اين پرواز از روز پنج ارديبهشــت ماه برقرار 
خواهد شد، افزود: فعالً اين شركت هواپيمايى به اين فرودگاه 
يك پرواز و در روز چهارشــنبه خواهد داشت. وى با اشاره به 
پروازهاى شركت هواپيمايى ماهان به فرودگاه بجنورد اظهار 
كرد: در حال حاضر اين شركت هواپيمايى هفته اى سه پرواز 
در روزهاى دوشــنبه، پنجشنبه و جمعه به فرودگاه بجنورد 
دارد. اين مقام مســئول ادامه داد: در مجموع تعداد پروازهاى 

موجود در فرودگاه بجنورد به چهار پرواز خواهد رسيد.
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گزارش قدس از پروژه 227 ميلياردى كه اكنون توجيهى براى بهره بردارى ندارد
 ناهمراهى همراه سراى بيمارستان امام رضا

مهناز خجســته نيا  قفل درهاى «همراه 
سراى بيمارســتان امام رضا(ع)» از يك سال 

هم گذشت.
همراه ســرايى كه اســفند ماه ســال 95 در 
طبقه همكف پروژه عظيم پاركينگ طبقاتى 
«ابن ســينا» واقع در چهارراه دكترا به بهره 
بردارى رسيد.آن زمان اين خبر چنان در بوق 
و كرنا پيچيد كه هرگز گمان نمى كرديم بعد 
از گذشــت بيش از يك ســال باز هم درهاى 
همراه سرا بسته بماند.اين در حالى است كه 
در مراســم بهره بردارى از اين پروژه از صرف 
اعتبارى بيــش از 227 ميليــارد ريال براى 
ســاخت اين پروژه عظيــم و ظرفيت 500 
تختخوابى اين همراه سرا نيز سخن به ميان 
آمد؛ اما امروز تنها شاهد بهره بردارى از بخش 
درآمد زاى اين پــروژه كه پاركينگ طبقاتى 
است هســتيم و بخش عام المنفعه آن هنوز 

اندر احواالت ناخوش احوالى است.

 همراه سراى بى نام و نشان
گزارشگر ما وقتى براى واكاوى اين موضوع به 
سراغ سوژه مى رود شاهد خاك يأسى است كه 

پشت درهاى اين همراه سرا به زمين نشسته 
است.

اوضاع به گونه اى اســت كه 
حدس زده مى شــود بعد از 
مراسم پرطمطراقى كه براى 
افتتاح اين پروژه برگزار شد، 
ديگر هرگز در ورودى آن باز 

نشده است.
اين در حالى اســت كه در 
اين مراســم همه مسئوالن 
و مديران از شــهردار وقت 
گرفته تا رئيس دانشگاه علوم 
پزشكى و رئيس بيمارستان 

نيز حضور داشتند. 
اوضاع زمانى وخيم تر به نظر مى رسد كه شايد 
كمتر كســى از شــهروندان و حتى همراهان 
بيماران بســترى در اين بيمارستان از وجود 
چنين همراه ســرايى خبر دارنــد؛ چراكه در 
حال حاضر تمام همراهان بيماران بسترى در 
بيمارستان امام رضا(ع) از همراه سراهاى داخل 
بيمارستان استفاده مى كنند.به گفته آن ها اين 
در حالى است كه تمام دار و ندار همراه سراهاى 

فعلى اين بيمارستان به يك فرش، يك يخچال 
و تلويزيون خالصه شــده است.اتاقكى كه به 
همت خيرين بــا ديوارى از 
آجر و شيشه اى ساخته شده 
تا نقش گرمخانه در زمستان 
و پناهى براى فرار از گرماى 
تابســتان را ايفا كند.خانواده 
هايى كه نه پولى براى اقامت 
در يك هتل و يا ميهمانپذير 
را دارند و نه اين شهر بزرگ 
به درســتى مى شناسند.  را 
البته اين هم جاى اميدوارى 
است كه سرانجام سقفى ولو 
كوچك، ساخته شده تا محلى 
باشد براى اسكان همراهان بيماران؛ چراكه تا 
گذشــته اى نه چندان دور همراهان بيمارانى 
كه در اين بيمارســتان بسترى بودند مجبور 
بــه اقامت در چــادر و در دور ميدان همجوار 

بيمارستان بودند.

 همراه سرايى به دور از دسترس
براى كســب اطالع از آخريــن وضعيت اين 

همراه ســرا، گزارشگر ما به سراغ مدير روابط 
عمومى بيمارســتان امام رضــا(ع) مى رود. 
باغســتانى در گفت و گو با گزارشگر ما ضمن 
تأييــد تحويل پروژه همراه ســراى بيمار به 
بيمارستان از سوى شهردارى مشهد مى گويد: 
بهره بردارى از اين همراه سرا به دليل ساخت 
سه همراه سرا در محوطه داخلى بيمارستان 
توجيه پذير نيســت.وى بــا بيان اينكه چون 
بيشتر بخش هاى بيمارستان در موقعيت هاى 
مكانى دورترى از اين جا ساخته شده به طور 
قطع راه اندازى اين همراه سرا نيز با استقبال 

مواجه نخواهد شد.
وى از هماهنگى با شــهردارى مشــهد براى 
استفاده مطلوب تر از اين فضاى ساخته شده 
خبر مى دهد و اظهار مــى دارد: اميدواريم از 
اين ســالن براى امورى كه عام المنفعه باشد 
استفاده شود.وى توضيح در خصوص استفاده 
عام المنفعه از اين ســالن ساخته شده را نيز 
منوط به سياســت گذارى هــاى بلند مدت 
مديريت بيمارســتان موكول مى كند و اظهار 
مــى دارد: زمانى را نيز بــراى تصميم گيرى 

قطعى اين پروژه نمى توان اعالم كرد.

آخرين جزئيات و اقدام هاى جابه جايى پادگان ارتش مشهد
گفت و گو

قــدس  فرمانــده قــرارگاه منطقــه اى 
شمال شرق نزاجا آخرين جزئيات جابه جايى 

پادگان ارتش در مشهد را تشريح كرد.
وى گفت: تاكنون دو ســوم پادگان قديمى 
ارتش جابه جا شــده و بولوار شهداى ارتش 
را تا ســيدى باز كرده ايم و زمين ها را هم در 
اختيار گذاشته ايم و مابقى اقدام ها بايد توسط 

مسئوالن شهرى انجام شود.
امير سرتيپ دوم ستاد رضا آذريان در نشست 
خبرى با اشــاره به رژه روز ارتش در ســطح 
منطقه و استان خراسان رضوى اظهار داشت: 
امســال رژه موتورى، پياده و پرش چتربازان 
ارتش و ديگر ارگان هاى نظامى در سراســر 
استان با حضور مسئوالن لشكرى، كشورى، 
استانى و شهرى خواهد بود و اين مراسم در 
مشهد از ســاعت 8:30 روز چهارشنبه 29 
فروردين ماه 97 در ميدان 15 خرداد برگزار 
مى شود و استاندار خراســان رضوى در اين 

مراسم سخنرانى مى  كند.

فرمانده قرارگاه منطقه اى شمال شرق نزاجا 
با تأكيد براينكه دشــمنان با وجود جنايات 
و ظلم هاى زيــادى كه داشــتند همواره با 
مقاومت مردمى شكست خوردند، بيان كرد: 
بى شك اين جنايت ها سقوط آمريكا، اسرائيل، 
انگليس، آل سعود و ديگر دشمنان را نزديك 

خواهد كرد.
وى تأكيد كرد: نخستين گروه هايى كه دشمن 
را ناكام  گذاشتند، ارتشيان بودند و نمونه هاى 
آن در غائله هاى گنبد، سنندج، فاو و غيره بود 
و در جنگ تحميلى هم مقتدرترين عمليات 
را در عمليات ثامن االئمه(ع) شاهد بوديم كه 
به ظرافت و برنامه ريزى بســيار خوبى سبب 

پيروزى ايرانيان شد.
آذريان گفت: دانشمندان و نخبگان نظامى با 
استفاده از دانش و توان خود تجهيزات نظامى 
را توليد كردند و هيچ نيازى به واردات ادوات 
و تجهيــزات نداريم و تمامى سيســتم هاى 
فعال بومى و داخلى اســت.فرمانده قرارگاه 

منطقه اى شمال شرق نزاجا با بيان اينكه ايران 
با ثبات ترين كشــور منطقه بوده و با رهبرى 
پيامبرگونه رهبر معظم انقالب به اقتدار خود 
ادامه مى دهــد، گفت: در حال حاضر نيروى 
مسلح و در رأس آن ها ارتشيان در پايدارى و 

حفظ نظام كوشا هستند و آماده پاسخگويى 
قاطع به كوچك ترين جســارت دشــمنان 
هستند و ســپاه و ارتش به عنوان دو بازوى 
قدرتمند نظــام و انقالب اجازه هيچ تعرضى 
را به مرزهاى جمهورى اسالمى نخواهند داد.

بهره بردارى از اين 
همراه سرا به دليل 

ساخت سه همراه 
سرا در محوطه 

داخلى بيمارستان 
توجيه پذير نيست

بــرش

تســنيم   پرداخت ديرهنگام مطالبات خريد گندم و 
وجود موانع بســيار در ارائه تســهيالت كه آن را به صفر 
رسانده بخشى از مشكالت كشاورزان است، اين در صورتى 
است كه موضوع پرداخت تسهيالت، نقل تمامى جلسات 

ايجاد اشتغال در استان است. 
با وجود اينكه صنعت كشاورزى بيش از 40 درصد اشتغال 
استان را در بر مى گيرد، اما هم اكنون با مشكالت مختلفى 

دست و پنجه نرم مى كند.
موضوع كم آبى يكى از مباحثى است كه مسئوالن استانى 
آن را بر گردن كشاورزان مى اندازند در صورتى كه ادعاى 
كشاورزان اين است كه اكثر آنان با كمترين آب مصرفى، 

بيشترين ماده خشك را توليد مى كنند.
پرداخت ديرهنگام مطالبات خريــد گندم و وجود موانع 
بســيار در ارائه تسهيالت كه آن را به صفر رسانده از ديگر 
مشكالت كشاورزان است، اين در صورتى است كه موضوع 
پرداخت تســهيالت نقل تمامى جلســات ايجاد اشتغال 
در اســتان است. در ادامه مشــكالت اين حوزه را از زبان 

كشاورزان و مسئوالن استانى باخبر مى شويم.
كاظمى دبير گندم كاران اســتان و كشاورز نمونه كشورى 
در اين زمينه اظهار  داشــت: 26 ســال اســت در بخش 
كشاورزى مشغول به كار هستم. بى انصافى است كم شدن 
سفره آب هاى زير زمينى را بر دوش كشاورزان مى اندازند. 
مسئوالن جرئت به خرج دهند و با بيان حقايق بگويند كه 

همه مقصريم نه اينكه فقط آن را به كشاورزان ربط دهيم.
وى از كاهش تعداد پروانه هاى كشاورزى خبر داد و تصريح 
كرد: مى خواهنــد 25 درصد از پروانه ها را كم كنند، اين 
بدترين راه ممكن است و موجب ضرر رسيدن به صنعت 
كشاورزى استان و كشاورزان مى شود. دود اين كار چرا بايد 

به چشم قشر ضعيف كشاورز برود؟
دبير گندم كاران اســتان به بيان راهكار هاى جلوگيرى از 
هدر رفت آب پرداخت و خاطرنشــان كرد: انتقال آب از 
نقاط صفر مرزى، بســتن چاه هاى غير مجاز و انتقال آب 
به زمين ها به وسيله لوله مى تواند بخش زيادى از مشكل 

كم آبى را مرتفع كند.

 مجلس تصميمات انقالبى بگيرد
على قربانى نماينده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه 
و جاجرم، راز و جرگالن در مجلس اظهار داشت: رشد در 
حوزه كشــاورزى و آبيارى در گرو تصميمات انقالبى در 
مجلس است. راهبرد توسعه و پيشرفت خراسان شمالى 

بر مبناى كشاورزى و دامدارى است.
وى بــا بيان اينكه تصميمــات انقالبى در مجلس الزمه 
رشــد در حوزه كشاورزى است، افزود: مجلس در زمينه 
اعتبارات و تصميم گيرى ها بايد به گونه اى عمل كند تا در 
انتقال آب از دريا، پيشرفت در زمينه فنى و تغيير الگوى 
كشاورزى مشكلى وجود نداشته  باشد و شاهد تحول در 

اين حوزه باشــيم. در شرايط تحريم و مشكالت موجود، 
بخش كشــاورزى مى تواند بسيار فعال و پيشرو در رشد 

كشور باشد.

 انتقال آب به صورت سنتى
علــى اكبرى نماينــده مردم بجنــورد، راز و جرگالن، 
مانه و ســملقان، گرمــه و جاجــرم در مجلس نيز به 
بيان مشــكالت در حوزه انتقال آب در استان پرداخت 
و افــزود: در زمينه انتقال آب دچار مشــكالت فراوانى 
هستيم. در اكثر روستاهاى استان انتقال آب به صورت 
سنتى و با لوله هاى ســيمانى و فرسوده انجام مى شود 
كه ســبب هدر رفت بخش زيادى از آب آشــاميدنى 

مى شود.

پرداخت ديرهنگام «مطالبات خريد گندم» و نااميدى كشاورزان
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