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قانون�ي و خريد و 
فروش علني انواع 
پرندگان وحش�ي در خوزس�تان، براي امروز و 
ديروز نيست. قصه تلخي كه سال هاست تكرار 
مي شود و شنيدنش جز ناراحتي و نگراني چيزي 
در پي ندارد. امس�ال ه�م دوباره و با رس�يدن 
پرندگان مهاجر به اين نقطه از ايران، تاالب هاي 
خوزستان به قتلگاه اين پرندگان تبديل شده اند 
و ش�كارچيان در ش�رايطي اين مناط�ق را به 
جوالن�گاه خود تبدي�ل كرده اند ك�ه به خوبي 
مي دانند نه نظارتي از طرف س�ازمان حفاظت 
محيط زيس�ت بر روي شكارش�ان هست و نه 
قانوني براي برخورد با ف�روش غيرقانوني اين 
پرندگان در سطح ش�هر. به طوري كه در حال 
حاضر جمعه بازار فروش پرندگان در شهر اهواز 
به مكاني براي خريد و فروش غيرقانوني انواع 
گونه هاي پرندگان وحش�ي اع�م از گونه هاي 
حمايت شده و در خطر انقراض تبديل شده است. 

    
هر س��اله صدها هزار پرن��ده مهاج��ر در ايران با 
روش هاي مختلف ش��كار مي شوند. حجم باالي 
شكار پرندگان مهاجر، ده ها ميليارد تومان درآمد 
را نصيب ش��كارچيان مي كند. اما همين حجم 
زياد شكار، نسل برخي پرندگان را تا حد انقراض 
پيش برده اس��ت. با اينكه شكار و كشتار بي رويه 
و غير قانوني پرندگان مهاجر در سال هاي اخير، 
بازتاب هاي رس��انه اي فراواني داش��ته است. اما 
هنوز هيچ سازمان يا نهادي مسئوليت حفاظت 
از اين پرن��دگان را برعهده نگرفت��ه و در اين باره 
پاسخگو نيست. هر چند در نگاه اول اين سازمان 
حفاظت محيط زيست اس��ت كه بايد تمهيداتي 
براي مراقبت از اين مهمانان زبان بسته بينديشد، 

ولي فروش بي دغدغه و غيرقانوني اين پرندگان 
در بازارهاي مختلف نشان مي دهد ديگر نهادها 
هم خود را مسئول برخورد با متخلفان نمي دانند 
و پرندگاني كه شكار مي شوند يا به مصرف انساني 
مي رس��ند يا از آنها براي تاكس��يدرمي استفاده 
مي ش��ود.  در ميزان عمق فاجعه همين بس كه 
بدانيم ساالنه 4/5 ميليون پرنده مهاجر به ايران 
مي آيند كه از اين مي��ان 1/5 ميليون پرنده هيچ 

وقت پرواز را دوباره تجربه نمي كند. 
  شيوع بيماري هاي مشترك انسان و پرندگان

پرندگان مهاجر در فصول مختلف به زيستگاه هاي 
گوناگون خوزس��تان پناه مي آورند و با آمدن آنها 
بازار غي��ر قانوني فروش گونه هاي حمايت ش��ده 
و در معرض انق��راض حيات وح��ش در اهواز نيز 
داغ مي ش��ود.  صيد و ش��كار پرندگان وحشي در 
خوزستان سابقه اي طوالني دارد و ساكنان بومي 

برخي از تاالب هاي اين استان، در فصل مهاجرت، 
تعدادي پرن��ده را براى مصرف ش��خصي خود و 
خانواده صيد مي كردند. اما طي سال هاي اخير اين 
صيد سنتى و بومى درست مثل قتل عام پرندگان 
در شمال كشور به يك تجارت پرسود و كم زحمت 
با بهره جس��تن از منابع طبيعى و ثروت هاي ملى 
تبديل شده است كه در س��ايه ضعف در نظارت و 
اجراي قانون، در انحصار عده اى فرصت طلب قرار 
دارد.  گواه اين ادع��ا همين بس كه در حال حاضر 
جمعه بازار فروش پرندگان در شهر اهواز به مكاني 
براي خريد و ف��روش غيرقانوني ان��واع گونه هاي 
پرندگان وحش��ي اعم از گونه هاي حمايت شده 
و در خطر انقراض تبديل شده اس��ت.  رضا نيك 
فلك يكي از فعاالن محيط زيست در رابطه با اينكه 
چه س��ازمان يا نهادي وظيفه برخورد با متخلفان 
را دارد مي گوي��د: »وظيفه برخ��ورد با متخلفان، 

حمايت و حفاظت از حيات وحش بر عهده سازمان 
حفاظت از محيط زيست استان خوزستان است اما 
اين بازار نه تنها حيات وحش بلكه به دليل وجود 
بيماري هاي مشترك بين انسان و پرندگان سالمت 
عمومي مردم را نيز تهديد مي كند به همين دليل 
ورود ارگان هاي ديگر مانند ش��هرداري، سازمان 
دامپزشكي و بهداشت براي جمع آوري اين بازار از 

سطح شهر و برخورد با متخلفان ضروري است.«
  سودكالن در بازار فقرا

نحوه شكار پرندگان، بسيار غم انگيزتر از انقراض 
نسل آنهاست. به اين صورت كه سود جويان دانه ها را 
به نوعي سم آغشته كرده و در محدود هاي مشخص 
در آب يا خشكي پخش مي كنند و پس از مصرف 
آن دانه ها توسط پرندگان و مرگشان، به الشه آنها 
ش��ليك مي كنند تا در زمان فروش اين چنين به 
نظر آيد كه پرندگان بوسيله اسلحه شكار شده اند. 
بريدن سر پرندگان مسموم شده نيمه جان و مرده 
نيز از روش ديگر فريب دادن مشترى ها در هنگام 
خريد اين پرندگان است.   به همين دليل مي توان 
روزانه شاهد ورود و خريد و فروش تعداد زيادي انواع 
پرندگان مهاجر و بومى اعم از گونه هاى حمايت شده 
و در خطر انقراض مانند اردك بلوطى، اردك مرمرى 
و دراج در بازارهاي اهواز و ش��ادگان بود.  با وجود 
علني بودن خريد و فروش پرندگان وحشي حمايت 
شده در بازارچه، هيچگونه نظارت يا برخوردي از 
سوي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان 
با اين اقدام غير قانوني صورت نمي گيرد.  شايد بازار 
فروش پرندگان اهواز در ظاهر تأمين كننده معيشت 
قشر ضعيفى از جامعه بومي را به نمايش بگذارد اما 
حقيقت چيز ديگري است. زيرا مشتريان اين بازار 
و رد وبدل شدن پول هاي كالن در خريد و فروش 
پرندگان صيد شده جملگي بيانگر سود بااليي است 

كه نصيب صيادان و فروشندگان مي كند. 

   بوشهر: رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از 
برخورد با گران فروشان كاال در بازار استان بوشهر خبر داد.  سيدحسين 
حسيني  محمدي با اشاره به تشكيل ۳۸5 پرونده صنفي گران فروشي 
در تير ماه امس��ال و افزايش تش��كيل اين پرونده ها، گفت: با افزايش 
گشت هاي مشترك نظارتي در بازار تشكيل پرونده هاي متخلف صنفي 

در تيرماه 14/۸ درصد نسبت به ماه قبل آن افزايش يافت.

  يزد: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان يزد گفت: طراحي مد و 
لباس بايد به گونه اي باشد كه دانش و فرهنگ ايراني در آن متجلي شود. 
مجيد جواديان زاده صبح امروز در كارگروه مشورتي مد و لباس استان 
يزد با اش��اره به اينكه مد و لباس پرچم هويت يك كشور است، اظهار 
داشت: تجلي دانش طراحي لباس در پوش��ش مردم مهم و با اهميت 
است. وي، طراحي ملي و بومي از س��وي هرمندان حوزه مد و لباس را 
مهم برشمرد و تأكيد كرد: نگاه سرگرمي به مد و لباس پذيرفتني نيست 
و بايد در ميان حجم انبوه كاالهاي خارجي، تجلي دانش و نگاه ايراني 
و بومي را مدنظر قرار دهيم. جواديان زاده با بيان اينكه نساجي يزدي ها 
از قديم از شهرت خاصي برخوردار بوده است، يادآور شد: برند نساجي 

يزدي ها بايد حفظ و احياء شود.   

   چهار محال وبختياري: اس��تاندار چهارمحال و بختياري گفت: 
1۰سال زمان براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام چهارمحال و بختياري 
نياز اس��ت.  اقبال عباس��ي افزود: براي تكميل و بهره ب��رداري از اين 
تعداد طرح نيمه تمام با قيمت امس��ال 1۰ هزار ميلي��ارد ريال و براي 
بهره برداري از آنها نيازمند 5 تا 1۰ سال زمان است.  به گفته وي، براي 
تسريع در روند تكميل و بهره برداري از طرح هاي نيمه تمام چهارمحال 

و بختياري بايد بخش خصوصي به مشاركت گرفته شود. 

   خراس�ان جنوبي: مديركل فرهنگ و ارشاد اس��المي خراسان 
جنوبي بر تدوين منشور رسانه اي اس��تان تأكيد كرد.  ناصر نبي زاده با 
بيان اينكه تالش خواهيم كرد با كمك خانه مطبوعات و اصحاب رسانه 
منشوري ايجاد كنيم كه همه متعهد به آن باشند، گفت: در اين منشور 
بايد اولويت هاي رسانه ها تعريف و انسجام، اميد، نشاط، شئونات انقالب 
و نظام و توسعه جايگاه استان در همه زمينه ها و حق اصحاب رسانه براي 

دسترسي شايسته و مناسب به اطالعات درج شود. 

   زنجان: مدي��ركل تأمين اجتماع��ي زنجان با بي��ان اينكه تعداد 
بيمه ش��دگان تأمين اجتماعي در اس��تان زنجان افزايش يافته است، 
گفت: قبل از سال 5۷ تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استان ۹ 
هزار نفر بود.  مسعود علياري افزود: در حال حاضر تعداد بيمه شدگان 
به بيش از 5۳۰ هزار نفر رسيده و مستمري  بگيران هم بيش از 4۲ هزار 

نفر هستند و تعداد بيمه شدگان در استان افزايش يافته است. 

   لرستان: كلنگ 1۷ طرح عمراني در بخش »معموالن« شهرستان 
پلدختر به صورت نمادين به زمين زده ش��د.   سيدحبيب اهلل موسوي 
افزود: مبلغ 5 ميليارد ريال براي اجرايي كردن اين طرح هاي عمراني 
در نظر گرفته ش��ده كه بخش��ي از اين طرح ها در هفته دولت امسال 

به بهره برداري مي رسد.

شامگاه يك شنبه ۲1 آبان 1۳۹۶ بود كه وقوع زلزله 
در استان كرمانشاه سبب ش��د ۶۲۰ نفر جان خود 
را از دس��ت داده و ۹۳۸۸ نفر ني��ز زخمي و حدود 
۷۰ هزار نفر بي خانمان شوند.  پس از اين پيشامد 
مرگبار و مخ��رب تمامي گروه هاي ام��دادي براي 
كمك به آس��يب ديدگان در مناطق حاضر شدند 
و پس از كمك رس��انى كار ساخت وساز خانه هاي 
تخريب شده در دستور كارگروه هاي مختلف از جمله 
سپاه،بسيج،ارتش و دولت قرار گرفت و قرار شد در 
اولين زمان ممكن خانه هاي جديد ساخته شود  و 
در اختيار زلزله زدگان قرار گيرد.  اين مهم موجب 
ش��د ظرف مدت چند ماه از مجموع 5۳ هزار واحد 
تعميري، كار تعمير 45 هزار واحد به اتمام برسد.  اين 

درحالي بود كه از مجموع ۲۹ هزار واحد احداثي عقد 
قرارداد شده در شهرها و روستاها كار آواربرداري ۳۰ 
هزار واحد انجام شده، ۲۸ هزار واحد پي كني شده، 
۲1 هزار واحد بتن ريزي ص��ورت گرفته، 15 هزار 
واحد نصب اسكلت  شده و 1۰ هزار واحد نيز اجراي 
سقف شده و در 5۰۰ واحد نيز اقدامات پاياني انجام 
شده و تا پايان تيرماه امسال كار احداث 5 هزار واحد 

در شهرها و روستاها به پايان رسيده است. 
  1000 ميليارد تومان تسهيالت 

به گفته مس��ئوالن، تاكن��ون ۸۰۶ ميلي��ارد تومان 
تسهيالت به زلزله زدگان پرداخت ش��ده است كه از 
اين ميزان 44۳ ميليارد تومان تسهيالت به واحدهاي 
احداثي و ۳۶5 ميليارد تومان به واحدهاي تعميري 

پرداخت ش��ده اس��ت.  عالوه بر آن نيز تاكنون 15۰ 
ميليارد تومان كمك بالع��وض در قالب خدمات به 
زلزله زدگان ارائه شده كه شامل توزيع سيمان رايگان، 
آواربرداري، نقشه كشي، پي كني و هزينه هاي صدور 
پروانه است.  اين كمك ها درحالي بود كه يك ماه پس از 
وقوع زلزله دركرمانشاه اعالم شد به مستأجران كانكس 
داده نخواهد شد؛ چراكه به گفته برخي مسئوالن استان 
كرمانشاه اين دغدغه وجود داشت كه بعدها حاضر به 
بازگرداندن اين كانكس ها نباش��ند و اين مكان هاي 

موقت درتمام نقاط شهر پراكنده شوند.  
مديركل دفتر نوس��ازي و بهس��ازي بنياد مسكن در 
آن زمان در توجيه ندادن كانكس به مستأجراني كه 
خانه خود را در زلزله از دس��ت دادن��د، گفت:»اگر به 

مستأجراني كه خانه شان در زلزله كرمانشاه آسيب ديده 
كانكس بدهيم با توجه به اينكه مالك نيستند قطعاً در 
فضاهاي عمومي شهر مستقر مي شوند و سيماي شهر 
پس از مدتي تبديل به نوعي حلبي آباد خواهد شد.« 
مجيد جودي افزود:»اگر به مستأجران كانكس بدهيم 
ممكن اس��ت 1۰ س��ال ديگر هم در كانكس ها و در 
فضاهاي عمومي بمانند، بنابراين عدم ارائه كانكس به 
مستأجران يك كار كامالً علمي و منطقي است.« با اين 
وجود طبق مصوبه شوراي مديريت بحران، مستأجراني 
كه خانه شان صددرصد تخريب ش��ده بود 5ميليون 

تومان كمك بالعوض دريافت كردند. 
  خبر خوش براي مستأجران 

س��رانجام با گذش��ت ۹ماه از وقوع زلزله كرمانشاه 
اقدام��ات خوبي در زمينه ساخت وس��از و تعميرات 
خانه هايي كه در زلزل��ه فروريختند انجام گرفت، به 
طوري كه طبق آخرين آمارها به طور متوس��ط 5۲ 
تا 5۳ درصد كل مناطق زلزله زده ش��امل شهري و 
روستايي بازس��ازي ش��د و هم اكنون در هر روز 15 
واحد در اين مناطق در حال بهره برداري است.  اين 
درحالي است كه اين بار خبرها از كرمانشاه حكايت 
از اين دارد كه به زودي كار ساخت وس��از واحدهاي 
مسكوني براي مستأجران در دستور كار مسئوالن 
اس��تاني قرارخواهد گرفت.  معاون هماهنگي امور 
عمراني استانداري كرمانش��اه با تأييد اين موضوع 
گفت:»هم اكنون با كمك وزارت راه و شهرس��ازي 
براي مستأجراني كه در جريان زلزله سر پناه خود را 
از دست داده اند زمين هايي در مناطق قصر شيرين 
آماده شده  كه به زودي عمليات ساخت وسازها براي 
آنها شروع خواهد شد، اين درحالي است كه در سرپل 
ذهاب هم در حال شناسايي زمين هستيم.« مهرداد 
ساالري با اشاره به اقدامات انجام گرفته روند پيشرفت 
ساخت وساز مسكن زلزله زدگان افزود:»درحالي كه 
طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار بود 1۲ هزار 
و 5۰۰ واحد در مناطق روس��تايي تا قبل از شهريور 
ماه به بهره برداري برسد، اما طبق آخرين آمار بنياد 
مسكن حتي فراتر از برنامه ريزي ها كار انجام شده و 
برنامه ريزي براي ساخت 1۶ هزار و 5۰۰ واحد مورد 
پيگيري قرار گرفته كه اين تعداد حتي از برنامه ريزي ها 
هم بيشتر است.«  آخرين خبرها حكايت از آن دارد 
كه مناطق شهري سرپل ذهاب هم به كارگاه بزرگ 
ساختماني تبديل شده است و اميد مي رود با اين روند 
زودتر از برنامه ريزي ها كه قرار بود ساخت و سازها در 
اين مناطق تا پايان سال 1۳۹۸ به بهره برداري برسند  

قبل از اين زمان آماده بهره برداري شوند. 

 دانش نامه دفاع مقدس ايالم 
گرد آوري مي شود  

مديركل حفظ آثار و نش�ر ارزش هاي     ايالم
دفاع مق�دس ايالم از جم�ع آوري 1۵ 
ه�زار س�ند دوران دف�اع مق�دس ت�ا پاي�ان س�ال خب�رداد. 
سرهنگ محمدرضا شرف بياني گفت: استان ايالم در دوران دفاع مقدس به 
عنوان جبهه مياني نبرد رزمندگان اسالم با دشمن بعثي بوده و عمليات هاي 
بسيار بزرگ و تعيين كننده اي در اين خطه شهيد پرور به وقوع پيوسته 
است.  وي افزود: 5۳ عمليات آفندي و پدافندي در حيطه سرزميني استان 
ايالم در دوران دفاع مقدس انجام ش��ده كه 15 عمليات همچون محرم 
و كربالي ي��ك از بزرگ ترين عمليات هاي دوران دف��اع مقدس بوده اند.  
مديركل حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس ايالم با اشاره به اينكه 
مناطقي همچون مهران و دهلران در ۸ سال جنگ تحميلي به عنوان خط 
مقدم جنگ تحميلي شناخته مي ش��دند، ادامه داد: تنها در شهرستان 
مهران حدود ۶ هزار نفر از رزمندگان اس��الم به درجه رفيع شهادت نائل 
آمده اند.  شرف بياتي بر لزوم حذف آثار دوران دفاع مقدس به منظور انتقال 
آن به نسل هاي جديد تأكيد كرد و گفت: 5۰ هزار سند آن دوران در ايالم 
شناسايي شده كه تاكنون ۳5 هزار آن تدوين و گردآوري شده است و قرار 
است تا پايان امسال نيز 15 هزار سند ديگر جمع آوري شود.  وي افزود: 
دانش نامه دفاع مقدس مرتبط با جغرافياي جنگ تحميلي استان ايالم در 
حال تدوين است و تاكنون يك هزار مدخل و منبع براي تدوين آن جمع و 
گردآوري شده و اكنون در مرحله مقاله نويسي اين دانش نامه قرار داريم. 

وزير راه خبر داد
 نواقص راه هاي ترانزيتي بيله سوار 

رفع مي شود  
وزي�ر راه در بازديد از پايان�ه و گمرك     اردبيل
بيله سوار در شمال استان اردبيل با بيان 
اينكه توسعه نيافتن جاده هاي ترانزيتي مي تواند به مبادالت اقتصادي 
با كشورهاي همسايه تأثير منفي بگذارد، از در دستور كار قرار گرفتن 
رش�د اين راه ها و رفع نواقص راه هاي ترانزيتي بيله س�وار خبر داد. 
عباس آخوندي رش��د مناس��بات اقتصادي را در گ��رو بهبود وضعيت 
زيرس��اخت هاي ج��اده اي و ترانزيت��ي دانس��ت و از برنامه ريزي براي 
توس��عه راه هاي ترانزيتي در مناطق مرزي كش��ور خبر داد.  وي نقص 
زيرس��اخت هاي جاده اي را در ف��رار س��رمايه گذاران از مناطق مرزي 
به عنوان دروازه صادراتي و اقتصادي كشور دخيل دانست و يادآور شد: 
در حال حاضر برخي مناطق مرزي از جمله شهرستان بيله سوار به لحاظ 
راه هاي ترانزيتي با مشكالت و ضعف هايي روبه رو هستند كه در پي رفع 
آن هستيم.  وزير راه و شهرسازي توسعه راه هاي ترانزيتي در اين مناطق 
را بسيار حائز اهميت دانست و متذكر شد: به عنوان مثال سال گذشته 
از طريق پايانه مرزي بيله سوار در استان اردبيل بالغ بر 1/5 ميليون نفر 
از اتباع جمهوري آذربايجان به ايران سفر كردند كه نشانگر اهميت اين 
پايانه و ضرورت توجه به آن است.  وي با بيان اينكه تردد مسافر و خودرو 
از اين پايانه هر سال بيشتر مي شود، ادامه داد: روزانه به طور متوسط بيش 
از ۶ هزار نفر از اتباع جمهوري آذربايجان و 1۷۶ دستگاه كاميون باربري از 
اين پايانه وارد خاك ايران شده يا از آن خارج مي شوند.  آخوندي با تأكيد 
بر اينكه مناسبات اقتصادي تهران و باكو در حال گسترش بوده و اين مهم 
را مي توان در فعاليت پويا و شبانه روزي گمرك و پايانه مرزي بيله سوار 
مشاهده كرد، بيان داشت: در كنار توسعه مناسبات و تبادالت اقتصادي 
بايد راه هاي ترانزيتي نيز توسعه مي يافت، اما امروز شاهديم كه وضعيت 
راه هاي شهرستان بيله سوار به عنوان جاده ترانزيتي رضايت بخش نيست.  
وي با بيان اينكه احداث يا تكميل جاده هاي مناسب در اين شهرستان 
مرزي كه داراي گمرگ بين المللي به عنوان ركن مهم اقتصادي است، 
بايد مورد توجه قرار گيرد، تأكيد كرد: براين اساس وزارت راه و شهرسازي 
توسعه جاده هاي ترانزيتي در بيله س��وار و مسيرهاي منتهي به پايانه و 

گمرك اين شهر را در اولويت قرار داده است. 

 فرونشست زمين 
در برخوار و گلپايگان جدی است

موضوع فرونشست زمين در دشت هايي     اصفهان
مانند دشت برخوار، اصفهان يا دامنه 
دش�ت گلپاي�گان به ان�دازه خط�ر وجود گس�ل ها جدي اس�ت. 
حسين حجتي رئيس مركز تحقيقات مسكن و شهرسازي استان اصفهان با 
عنوان كردن مطلب فوق گفت: سه شهر نايين، كاشان و شهرضا گسل هاي 
جدي و بزرگي دارند. در محل شهرضا به سميرم ادامه گسل زاگرس هست و 
در منطقه نايين گسل نايين و در كاشان هم بحث خود را در اين زمينه دارد.  
وي افزود: براساس قراردادهايي كه با دانشگاه هاي معتبر كشور داشتيم، همه 
گسل هاي استان توس��ط تجهيزات ماهواره اي مشخص شده و همچنين 
بحث پهنه بندي لرزه اي ش��هرهاي كاشان و نايين و ش��هرضا را در برنامه 
داريم.  رئيس مركز تحقيقات مسكن و شهرسازي استان اصفهان با اشاره به 
خطر فرونشست زمين در دشت هاي اصفهان و شهرهاي اطراف، ادامه داد: 
در كنار خطر گسل ها، مشكل اصلي فعلي استان، موضوع فرونشست زمين 
در دشت ها مانند دشت برخوار، اصفهان يا دامنه دشت گلپايگان است كه 
برنامه هايي براي آن ها در نظر گرفته شده است. مثالً دشت برخوار قرار است 
مجهز به نصب جي پي آر اس و مانيتورينگ و پااليش روزانه يا ماهانه شود.  وي 
در خصوص اقدامات صورت گرفته براي ممنوعيت ساخت و ساز در گسل هاي 
شناسايي شده گفت: اساساً شناسايي محل هاي گسل صورت گرفته است، اما 
متأسفانه در شناسايي گسل دشت اصفهان داده هاي ماهواره اي نشان داده كه 
مناطق پايدار وجود دارد و گسل قم - زفره و گسل كاله قاضي نيز در قسمت 
شرقي اصفهان قراد دارد كه در دستور كار است كه  با بهره گيري از مطالعات 

زمين شناسي، سنجش از راه دور در مورد آن بايد انجام شود. 

ساخت 2 هزار واحد مسكن روستايي براي مددجويان گلستاني
براساس تفاهم نامه اي كه ميان كميته امداد و استانداري گلستان      گلستان
به امضاء رسيد، 2 هزار واحد مس�كن روستايي طي دو سال براي 

افراد تحت سرپرستي اين نهاد ساخته و واگذار مي شود. 
پرويز فتاح رئيس كميته امداد ام��ام خميني)ره( در اين باره گفت: از اين تعداد هزار واحد امس��ال و 
هزار واحد نيز در سال ۹۸ س��اخته خواهد شد.  وي با اش��اره به تصويب نمايندگان مجلس و دستور 
رئيس جمهور مبني بر واگذاري واحدهاي مسكن مهر بدون متقاضي شهري به نيازمندان اظهار كرد: 
بر اين اساس، 5۰ هزار واحد مسكن مهر نيمه كاره و فاقد متقاضي در كل كشور شناسايي شده كه طبق 
اطالعات دريافتي، ۷۰۰ واحد نيز در استان گلستان وجود دارد.  فتاح گفت: از مديريت ارشد استان 
خواستاريم تا دستور دهند ضمن شناسايي، اين واحدها را به كميته امداد امام خميني)ره( معرفي كنند 

تا پس از تكميل، به متقاضيان كميته امداد تحويل شود.

رانت سهميه سوخت مرزنشينان آذربايجان غربي متوقف شد
اس�تاندار آذربايجان غربي از متوقف شدن رانت سهميه سوخت      آذربايجان غربي

مرزنشينان آذربايجان غربي خبر داد. 
محمد مهدي شهرياري با اشاره به اينكه رانت سهميه هاي سوخت مرزنشينان و خشكبار پس از روي 
كار آمدن وي در آذربايجان غربي متوقف شد، گفت: به واسطه اين رانت و فساد اقتصادي، يارانه اي 
كه بايد جهت بهبود معيشت به حساب مرزنشينان واريز مي شد، به جيب افراد سودجو مي رفت.  وي 
اظهار داشت: پيش از اين س��االنه حدود ۲۰ ميليارد تومان درآمد حاصل از فروش سهميه سوخت 
به حساب اس��تانداري واريز مي شد، با توقف رانت و فس��اد تنها در يك ماه حدود ۲۲ ميليارد تومان 
درآمد از اين محل جهت بهبود معيشت مرزنشينان كسب شده است.  شهرياري بيان كرد: از محل 
توقف اين رانت، ۸۰ هزار خانوار روستايي كه در ۲۰ كيلومتري مرزهاي استان ساكن هستند از بيمه 

عشايري برخوردار مي شوند. 
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 قرار بود 12 هزار و 500 واحد در مناطق روستايي تا قبل از شهريورماه سال جاری به بهره برداري برسد
 كه اين تعداد هم اكنون به 16 هزار و 500 واحد رسيده است

مستأجران زلزله زده كرمانشاه صاحب خانه مي شوند

تبديل تاالب هاي خوزستان به شکارگاه پرندگان در فقدان نظارت ها
ساالنه حدود 4/5 ميليون پرنده مهاجر به ايران مي آيند كه از اين ميان 1/5 ميليون پرنده شکار مي شود

 پيش بيني ۳ مركز اطفاي حريق 
در مناطق حفاظت شده مازندران 

معاون توسعه و مديريت منابع انساني     مازندران
محيط زيست مازندران از برنامه ريزي ها 
براي ساخت سه مركز اطفاي حريق در مناطق حفاظت شده واقع 

در شرق، مركز و غرب استان خبرداد. 
محمدرضا كنعاني با بي��ان اينكه متولي اطفاي حري��ق در عرصه هاي 
طبيعي محيط زيست است، گفت: در اين راستا سه مركز اطفاي حريق 
در ميانكاله، سمس��كنده و البرز مركزي تعريف شده است.  وي كمبود 
محيط بان را از ديگر مشكالت برشمرد و افزود: 5۲ درصد از پست هاي 
محيط زيست اس��تان مازندران بدون تصدي است و كمبود محيط بان 
فشار را برحوزه محيط زيست بيشتر مي كند.  معاون توسعه و مديريت 
منابع انساني محيط زيست مازندران ادامه داد: ميانگين جذب محيط بان 
در سال ۹5 حدود 1۶ نفر، سال گذشته ش��ش نفر و در سال جاري نيز 
چهار نفر بوده است و تالش مي كنيم تا شمار محيط بانان را افزايش دهيم.  
كنعاني گفت: به لحاظ حقوق دريافت و مزايا جزو رده هاي آخر در بين 
دستگاه هاي اجرايي هستيم و براس��اس دستورالعمل سقف قانوني كار 
۲5۶ ساعت كار است و براي اضافه كار نيازمند تأمين اعتبار هستيم.  اين 
مسئول با اشاره به به وضعيت ساختمان هاي اداري و محيط باني در استان 
افزود: از نظر ابنيه و ساختمان هاي اداري 54 درصد نيازمند تعمير و ۶5 
درصد ساختمان هاي محيط باني نيازمند تعمير است اين در حالي كه در 
تعمير ساختمان هاي اداري در سال جاري روند روبه رشدي را داشتيم اما 

براي تكميل تعميرات نيازمند اعتبارات بيشتر هستيم.

4ميليارد تومان برای انرژی خورشيدی در كرج
عضو ش�وراي ش�هر كرج از اختصاص     البرز
4ميلي�ارد تومان براي تولي�د و تأمين 

انرژي خورشيدي در كرج خبر داد. 
حسين محمدي گفت: ايران به لحاظ دريافت نور خورشيدي نسبت به 
بسياري از كشورهاي دنيا، روزهاي آفتابي بيشتري دارد اما متأسفانه در 
توليد و تأمين انرژي كش��ورمان از اين موهبت خدادادي كمتر استفاده 
 شده است.  وي بابيان اينكه در حال حاضر بيش از ۹۰ درصد انرژي مورد 
نياز كشور از س��وخت هاي فسيلي تأمين مي ش��ود، افزود: اين اقدامات 
موجب افزايش آلودگي هوا و هدر رفت انرژي مي شود و از نظر اقتصادي 
هم مقرون  به صرفه نيست؛ چرا كه حدود ۷۰ درصد از انرژي در نيروگاه ها 
هدر مي رود.  رئيس كميسيون محيط زيس��ت، سالمت و ايمني شوراي 
شهر كرج از ضرورت انجام اقدامات الزم براي جلوگيري از هدر رفت انرژي 
و بهره برداري از انرژي هاي تجديد پذير سخن گفت و ادامه داد: چون در 
ايران ظرفيت ويژه اي براي تكيه  بر انرژي هاي نو از جمله انرژي خورشيدي 
وجود دارد، بايد به اين سمت وس��و حركت كنيم.  محمدي گفت: طبق 
برنامه ريزي هاي انجام شده در كميسيون محيط زيست شوراي شهر، با 
اعتبار منظور شده ش��هرداري در ابتدا به نصب پنل هاي خورشيدي در 
ساختمان هاي اداري اين مجموعه و سپس در فضاهاي عمومي ازجمله 
پارك ها ملزم خواهد شد.  اين عضو شوراي شهر كرج افزود: چندين شركت 
سرمايه گذار فعال در بخش خصوصي از داخل و خارج كشور براي مشاركت 
و سرمايه گذاري در حوزه مديريت پسماند شهرداري كرج اعالم آمادگي 

كرده اند و در حال حاضر اين پيشنهادها در مرحله ارزيابي است.

چراغ هاي ۳ روستاي كوهرنگ روشن شد
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق     چهار محال و بختياري
چهارمحال وبختي�اري از ب�رق دار 
شدن سه روس�تا از بخش بازفت شهرس�تان كوهرنگ خبر داد. 
مجيد فرهزاد با بيان اينكه ۷1۹ روستا در سطح استان برق دار هستند، 
اظهار كرد: در راس��تاي اجراي طرح برق رساني به روستاهاي كشور، سه 
روستاي دره هندو، تپا سفلي و موچان از بخش بازفت شهرستان كوهرنگ با 
صرف اعتباري بالغ بر۹ ميليارد  ريال برق دار شدند.  وي افزود: اين روستاها با 
نصب سه دستگاه ترانسفور ماتور، احداث 5۲۰۰ متر شبكه فشار متوسط و 
1۸۰۰ متر شبكه فشار ضعيف برق دار و تعداد ۲۷ خانوار اين سه روستا براي 
نخستين بار از نعمت برق، بهره مند شدند.  فرهزاد با اشاره به برق دار شدن 
ديگر روستاهاي عشايري و صعب العبور اين شهرستان در سال هاي گذشته 
گفت: نبود جاده دسترسي، كوهستاني بودن، سخت گذر بودن و پراكندگي 

روستاها از مهم ترين مشكالت برق رساني به روستاهاي دور افتاده است. 

پس از وقوع زلزله آبان ماه سال گذش�ته در استان كرمانشاه بود كه اعالم 
ش�د بعد از آوار برداري به افرادي كه خانه هاي خود را از دس�ت داده بودند 
درمحل سکونتش�ان يك عدد كانکس تحويل داده مي شود، اين درحالي 
بود كه مستأجران از داشتن اين امکان محروم شدند و تنها قرار شد كمك 
5 ميليوني و تسهيالت 10 ميليوني براي اجاره مسکن دريافت كنند؛ چراكه 

به گفته برخي مسئوالن استان كرمانشاه اين دغدغه وجود داشت كه بعدها 
حاضر به بازگرداندن اين كانکس ها نباشند و اين مکان هاي موقت در تمام 
نقاط شهر پراكنده شوند.  سرانجام بعد از گذشت حدود 9 ماه از اين واقعه 
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري كرمانش�اه اعالم كرد:»به زودي 
عمليات ساخت وساز براي مستأجران در مناطق زلزله زده شروع خواهد شد.«

محمدرضا سوري
   گزارش يك
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