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اردکان دارای بدترین کیفیت آب در ایران و استان یزد

رشد چابهار متناسب با توسعه بندر باشد

یزد -گروه استان ها:نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اداره کشور بر اساس آزمون و خطا امکانپذیر نیست
گفت :اردکان بدترین کیفیت آب ایران و یزد را دارد .محمدرضا تابش در مراسم افتتاح طرح شبکه جمع آوری ،انتقال و تصفیه خانه فاضالب
اردکان ،با بیان این که اداره کشور بر اساس آزمون و خطا ممکن نیست ،اظهار کرد :یکی از راههای خروج از چرخه معیوب سیاستهای
ناکارآمد ،پذیرفتن ندانستن است؛ چرا که اگر ما بخواهیم در هر حوزهای خود را صاحب نظر بدانیم ،قطعا اشتباه حرکت میکنیم .وی افزود:
یدانمسببمیشودکهماازنظرکارشناساناستفادهکنیموبابهرهگیریازمشاورهآنهازمینهجلوگیریازخطاها
شجاعتاینکهبگوییمنم 
را فراهم کنیم .نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان این که طرح فاضالب اردکان اولین طرح بیع متقابل وزارت
نیرو است ،گفت :طرح ما دولتی بود و از  83تا  92به مدت  9سال این طرح با  12میلیارد اعتبار  15درصد پیشرفت داشت .پس از اینکه
این طرح در سال  92به بخش خصوصی واگذار شد ،به مدت چهار سال و با اعتبار  200میلیارد تومان توسط بخش خصوصی اجرا شد.

چابهار -گروه استانها  :مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت :رشد و توسعه چابهار باید متناسب با توسعه بندر باشد و دسترسی به بندر
باید آسان شود .مرتضی باقری در بازدید از محل ساخت فرودگاه چابهار افزود :ساخت فرودگاه بین المللی و توسعه حمل و نقل هوایی
از ضرورت های الزم برای توسعه سواحل مکران به ویژه شهرستان راهبردی چابهار است.مشاور وزیر راه بیان کرد :باید برای ساخت این
فرودگاه موانع و مشکالت پیش رو بررسی و حل شود.وی اظهار کرد :جاده های فعلی جوابگوی جابهجایی حجم کاالهای ورودی به
بندر نیست.دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی بر ساخت راههای دسترسی به بندر چابهار تاکید کرد و تسریع در تکمیل و بهره برداری
از راه آهن چابهار  -زاهدان  -سرخس را خواستار شد .باقری گفت :حاشیه نشینی یکی از مشکالت مهم در چابهار است و نباید مردم
بدون امکانات در چنین مناطقی سکونت داشته باشند.وی بیان کرد :راه آهن چابهار  -زاهدان با خشکسالی مالی مواجه است و باید
برای تکمیل آن چاره اندیشی شود.

استان ها

مديركل دامپزشــكي اســتان ايالم طي حكمي
ســركار خانم فاطمه احمدي را بــه عنوان رئيس
اداره دامپزشكي شهرستان مهران منصوب کردند.
مديركل دامپزشــكي اســتان در مراسم تودیع
و معارفه مدیــران جدید و قدیم ایــن اداره گفت:
اقدامات دامپزشــكي در كنترل و پيشــگيري از
بيماري ها ،نظارت بر صادرات و واردات محصوالت
دامي و اهميت شهرستان مهران با توجه به مرزي
بودن آن و ميزباني شهرستان از دامداران كوچرو
استانهاي همجوار چشــمگیر و ارزنده است.وی
در ادامه از توجه ويژه فرماندار مهران به دامپزشكي
تشــكر کرده و بر لزوم تخصيص اعتبارات الزم به
دامپزشــكي در جهت بهبود عملكرد پيشگيري
و مبارزه با بيماريهاي دامي و تأمين بهداشــت
دام تأكيدکردند.در پايان جلســه از زحمات دكتر
يوســفوند رئيس قبلي اداره دامپزشــكي مهران
تقدير و خانم احمدي بهعنوان رئيس جديد اداره
دامپزشكي اين شهرستان معرفی شد.

«سیدکریم حسینی» رئیس هیئت
گلف گلستان شد

«سیدکریم حسینی» با کســب  11رأی اعضای
مجمع هیئت گلف گلســتان به مدت چهار سال
به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شــد .مجمع
انتخابات هیئت گلف گلستان با حضور سرپرست
فدراسیون گلف و مدیرکل ورزش و جوانان گلستان
و اعضای مجمع انتخابات این هیئت برگزار شد.در
این جلسه سید کریم حســینی با کسب  11رأی
به مدت چهار ســال به عنوان رئیس هیئت گلف
گلســتان انتخاب شــد و اعضای مجمع انتخاب
هیئت رئیســه را نیز به وی تفویض کردند.گفتنی
اســت ،در این رأیگیری یک رأی سفید و چهار
رأی به نام «فرهاد بایلری» دیگــر کاندیدای این
سمت به ثبت رسید و «جواد حاتمی» نامزد دیگر
انتخاب این سمت نیز در مجمع از شرکت در رقابت
انصراف داد.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در
این جلسه اظهار کرد :کار هیئتی یک کار جمعی
اســت و تمام اعضای مجمع باید به رئیس هیئت
برای انجام مسئولیتها همراهی و همکاری کنند.
بهمن طیبی ادامه داد :فضا و امکانات این رشــته
ورزشی خاص و ویژه اســت و باید هیئت به دنبال
مشــارکت بخش خصوصی بــرای حمایت مالی
برود .مدیرکل ورزش و جوانان گلســتان تصریح
کرد :احســاس میکنیم شهرستانهای استان در
رشته گلف خیلی فعال نیســتند و نیاز است این
رشته ورزشی با اقدامات موثر توســعه پیدا کند.
طیبی گفت :در گلف عضو تیم ملی داریم؛ اما باید
اتفاقات فراتر از آنچه انتظار داریم برای این رشته
ورزشی در استان گلســتان رخ دهد و این خوب
نیست که چند ورزشــکار ثابت داشته باشیم و در
مســابقات مختلف همین تعداد ورزشکار را اعزام
کنیم.

در چهارمحال وبختیاری محقق شد

اختصاص  2میلیارد ریال
به طرحهای آبرسانی عشایر

چهارمحــال وبختیاری-گروه اســتانها:
مدیرکل امورعشایر استان چهارمحال وبختیاری
گفت :در ســالجاری بیش از  ۲میلیــارد و 710
میلیون ریال اعتبار به اجرای طرحهای آبرســانی
ســیار به عشایراســتان اختصــاص یافت.یحیی
حســینپور با بیان اینکه این میزان اعتبار نسبت
به سال گذشــته  ۱۰درصد رشد داشــته است،
اظهار کرد :بیشــترین میزان آبرســانی به عشایر
در شهرســتان اردل ،بروجن و کوهرنگ اســت.
وی افزود :حجم آبرسانی با تانکر به عشایر استان
در ســالجاری بیش از  ۱۵میلیــون و  ۵۵هزار
لیتر برآورد شده است .حســینپور میزان اعتبار
تخصیصی به آبرسانی عشــایر شهرستان اردل را
یک میلیارد و  ۴۳۵میلیون ریال ،عشایر شهرستان
بروجن را یک میلیارد و ۱۱۳میلیون ریال و عشایر
کوهرنگ را ۱۶۲میلیون ریال عنــوان کرد.وی با
اشاره به خشکســالیهای اخیر و کاهش منابع
آبی در مناطق عشــایری از جمله شهرستان های
کوهرنگ ،اردل ،لــردگان و فارســان ،ادامه داد:
اعتباری افزون بر چهارمیلیارد و  ۲۸۲میلیون ریال
به اجرای طرحهای خشکسالی اختصاص یافت.
حسینپور اعتبار اختصاص یافته به هر شهرستان
را افزون بر یک میلیارد و ۷۰میلیون ریال عنوان و
تصریح کرد :ساخت تانک دو هزار لیتری آبرسانی با
اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال از دیگر طرحهای
اجرایی در راستای کاهش خشکسالی و آبرسانی
به عشایر استان است.وی در سالجاری بیش از یک
میلیارد و ۳۴۵میلیون ریال به خرید لوله پلیاتیلن
و اجــرای طرحهای آبرســانی اختصــاص یافته
است.
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دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان
رضوی تاکید کرد:

گلستان؛پیشرودراجرایارجاعالکترونیکبیمهشدگان
گرگان -فاطمه احمدی

ahmadinazanin1363@yahoo.com

مدیر کل بیمه ســامت گفت :این
اداره کل بــا همکاری دانشــگاه
علوم پزشکی اســتان توانست در
صندوق روستائیان امکاناتی را در
بخش دولتی فراهم آورد تا با ارجاع
الکترونیک ،دیگر نیازی به مراجعه
بیمه شــدگان به بخش خصوصی
امکاناتی را در بخش دولتی فراهم
آورد تا با ارجاع الکترونیک ،دیگر
نیازی به مراجعه بیمه شــدگان به
بخش خصوصی نباشــد؛ این یک
عملکرد جدید در سطح کشور بود
که برای اولین بار در گلســتان به
عنوان یک استان پیشرو اتفاق افتاد.
حســینی گفت :ما میتوانســتیم برای
روستائیان سیستم دولتی ،کلینیکهای
ویژه و مراکز بیمارســتانی شهرستانها
را به روســتاها بــا ارجــاع الکترونیک
وصل کنیم که همین امر موجب شــد
بیمه شدگان روســتایی دیگر نیازی به
مراجعه به بخش خصوصی نداشته باشند
و از طرفی خدمات را باکیفیتتر و قیمت
ارزانتر دریافت کننــد .مدیر کل بیمه
ســامت گلســتان همچنین افزود :در
صندوق روســتاییان موارد اورژانســی
معاف از ارجاع هستند و نیازی به گرفتن
کد در این خصوص ندارنــد و میتوانند
با مراجعه مســتقیم به مرکز اورژانس،
خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت
کنند .وی متذکر شد :ما در سازمان بیمه
سالمت ایران  5صندوق بیمهای داریم که

عبارتند از کارکنان دولت ،روستاییان و
عشایر ،بیمه سالمت همگانی ،سایر اقشار
و ایرانیان .بر اســاس یک دستورالعمل
کشوری از ابتدای آبان ماه سال گذشته
مقرر شد که بیمه شدگان صندوق بیمه
ســامت همگانی برای دریافت خدمات
درمانی به بخش خصوصی مراجعه نکنند.
در استان گلستان عالوه بر این موضوع از
 16فروردین ماه ســال جاری این قانون
برای روستاییان نیز هم در بخش سرپایی
و هم در بخش بستری اتفاق افتاد؛ بدین
ترتیب که ایــن امکان به وجــود آمد تا
روســتاییان در قالب ارجاع الکترونیک
پذیرش شده و با برقراری ارتباط اینترنتی
از مراکز جامع سالمت روستایی به پزشک
متخصص و فوق تخصــص ارجاع داده
شوند.
نظامهای سالمت موجود در
دنیا ،نظام کارانهای را حذف
کردهاند
حسینی یاد آور شد :با اجرای این سیستم
در اردیبهشت ماه سال  97نسبت به سال
 ،96روســتاییان  77درصــد کاهش بار
مراجعه و حدود  40درصد کاهش هزینه
داشتیم .مدیر کل بیمه سالمت گلستان
با اشــاره به این امر که امروزه نظامهای
سالمت موجود در دنیا نظام کارانهای را
حذف کردهاند ،اذعان داشت :این اتفاق
در حال حاضر در استان گلستان ارجاع
الکترونیک است که با همکاری سه حوزه
دانشگاه علوم پزشــکی گلستان ،بخش
بهداشــت و درمان ،بخش  ITو اداره کل

بیمه سالمت گلســتان مورد عمل واقع
شده است .وی گفت :شرایطی در گلستان
وجوددارد که روستاییان از محل سکونت
تا زمانی که ارائه خدمت به آنان کامل شود
یعنی حتی در ســطح  2و  3مورد رصد
کامل از طریق این سیستم قرار میگیرند.
این مقام مسئول همچنین تاکید کرد :ما
اگر بتوانیم پزشــک عمومی را به عنوان
دروازه بان نظام ســامت در پایینترین
سطح ارجاع که مردم هستند ،قرار دهیم
او میتواند برای  85درصد مردم در همان
محیــط ارائه خدمت کنــد و  15درصد
مابقی که نیاز به دریافت خدمات در سطح
باالتری دارند ،ارجاع داده شوند .حسینی

خاطر نشان کرد :ما برای این که بتوانیم
هزینههــا را بهتر مدیریــت کنیم نباید
در خدمات پاراکلینیک ســقف گذاری
کنیم؛ بلکه در همان ابتدا پزشــک را به
عنوان رهبر و تقاضا دهنده کنترل کنیم
تا با درمان واقعی از ارجــاع بی مورد به
متخصــص و تولید هزینههــای اضافی
جلوگیری شــود .الزم به ذکر است که
در حال حاضر در صندوق روســتاییان
گلستان این اتفاق افتاده است .مدیر کل
بیمه سالمت گلســتان ادامه داد :ارجاع
الکترونیک موجب شــد تا کاهش اتالف
وقت را برای بیمه شدگان به دنبال داشته
باشــد و از طرفی آنهــا هزینه کمتری

را پرداخــت و درمان بــا کیفیتتری را
دریافت کنند؛ بــه طور مثــال ویزیت
پزشکان متخصص و فوق تخصص برای
روستاییان بر اساس تعرفه سال  96مبلغ
 35هزار تومان است؛ این در حالی است
که پزشــک خانواده در قالب نظام ارجاع
فقط مبلغ  5هزار و  100تومان از بیمار
دریافت میکنــد .وی در پایان گفت :ما
انتظار داریم در سال جاری مجموعه این
خدمات موجب مدیریــت بهینه منابع
مالی ســامت شــود و از طرفی بتوانیم
با ارائه یک خدمت نوین بــه مردم آن را
الگوسازی کرده و در سراسر کشور اجرایی
کنیم.

محیط زیست

حکایت بیپایان سناریوی غمانگیز
آلودگی خزر

دریای خزر ،این اکوسیســتم زیبا امروزه حال و
روز خوشی نداشته و درگیر بحرانها و معضالتی
نظیر پســماند ،فاضالب و آلودگی نفتی اســت؛
مشکالتی که هریک به نوبه خود میتواند برای از
بین بردن یک منبع حیات کافی باشد .اسماعیل
طلوعی دکترای حوزه آب و سازههای هیدرولیکی،
آلودگی دریای خزر را ناشــی از دو منبع نفتی و
غیر نفتی دانســت و اظهار کرد :منابع غیر نفتی

آلوده کننده دریای خزر شامل فاضالبها اعم از
خانگی ،صنعتی ،کشاورزی و بیمارستانی بوده و
شیرابههای حاصل از تجمیع و انباشت زباله نیز
از دیگر عوامل آلوده کننده منابع آبی اســت که
نهایتا منتج به دریای خزر میشــود.وی رقابت
برای اســتحصال نفت از کف دریا در کشورهای
همسایه و مجاور دریای خزر بدون در نظر گرفتن
ضوابط زیســت محیطی را از علل بــارز آلودگی
دریای خزر عنوان کرد و گفت :جریانهای دریایی
و ســاحلی موجود در خزر که از ســمت غرب به
شــرق بوده باعث انتقال این آلودگی به ســمت

جنوب دریــای خزر و ایران میشــود.طلوعی با
اشاره به این که با ســاخت آزادراه تهران -شمال
مشــکالت دریای خزر دو صد چندان میشــود
تصریح کرد :هجوم مسافر و خیل عظیم جمعیت
وارده به اســتانهای شــمالی که هیــچ گونه
زیرساخت دیگری غیر از ســاخت راه برای آنان
در نظر گرفته نشده ،قطعا و مسلما آلودگی منابع
محیط زیســتی و به ویژه دریای خزر را به دنبال
خواهد داشــت .این محقق ،پژوهشــگر و استاد
دانشگاه از انتقال آب دریای خزر به دیگر استانها
به عنوان یــک عامل آلوده کننــده و برهمزننده

مهندس تاجران شهردار اراک گفت:

پاکسازی  ۱۲۶هکتار از
زمین مرکز پسماند اراک
در سال جاری
اراک -رضوان داودی جم
News.arak93@gmail.com

مهندس تاجران شهردار اراک در نشست با
اعضای شورای شــهر و مدیران شهر قزوین
که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی،
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری مرکزی
و رئیس و اعضای شورای شــهر اراک برگزار

شد بیان داشت :ما انســانها برای تکامل و
پیشرفت نیاز به مشــورت و انتقال تجربیات
داریم که برگزاری جلسات هم اندیشی بسیار
میتواند در راســتای انتقال تجربیات و هم
افزایی موثر واقع شــود .وی درادامه از اجرای
طرح پاکســازی یا به عبارتی جاروب کشی

از وظایف مجلس و دولت
حمایت از قشر محروم است

مشهد -زهرا آخوندی
saboori.fatemeh313@gmail.com

عکس :نسل فردا

گرگان | گروه استان ها
ahmadinazanin1363@yahoo.com
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کوتاه از استانها

زمین مرکز پسماند که برای اولین بار در شهر
تهران اجرایی شده و شهر اراک دومین شهر
در انجام این طرح اســت خبر داد و افزود :در
سال جاری برنامه جاروب کشی ۱۲۶هکتار از
زمین مرکز پسماند اراک اجرایی میشود و در
قالب اجرای این طرح ترانشه هایی با عرض۲۰

شهری

تعادل محیط زیســت نام برد و خاطرنشان کرد:
وجود آب شــیرین ُکنها برای انتقال آب دریای
خزر باعث تشدید شوری آب دریا شده که نوعی
آلودگی محسوب میشود.طلوعی در ادامه افزود:
شوری بیش از حد مجاز ،باعث برهم زدن تعادل
زیستی دریا شــده و ضمن اینکه تهدیدی برای
آبزیان دریای خزر محسوب میشود ،باعث ورود
و نفوذ آب شــور به ســفرههای زیرزمینی در اثر
پایین افتادن جبهه آب شــور دریا شده و شوری
چاهها و چشــمههای جلگهای را در پی خواهد
داشت.

متر و عمق ۱۸متر در این مرکز ایجاد میشود
تا پســماندها به این ترانشه ها منتقل شوند.
مهندس تاجران همچنین به اجرای ۴تقاطع
غیرهمسطح در شهر اراک اشاره کرد و گفت:
پارک بانوان اراک یک مجموعه منحصر به فرد
 ۵/۹هکتاری با در نظر گرفتن انواع ورزشها
و امکانات رفاهی و تفریحی در دســتور کار
مدیریت شهری اراک است که با احداث آن،
بانوان میتوانند با خیالی آسوده به امر ورزش
و تفریح بپردازند .شــهردار اراک همچنین
به تکمیل فــاز اول پروژه شــهرک خودرو با
 ۳۵۰واحد تعمیرگاهی و نمایشگاهی ظرف
یک ماه آینده اشــاره کردو گفت :شهرداری
اراک مصوبه اجــرای  ۱۰کیلومتر دوچرخه

سواری را دارد که ۵کیلومتر این مسیر اجرایی
شده و میتوان گفت که شهروندان استقبال
خوبی از مسیرهای دوچرخه سواری داشتند.
همچنیــن در خصوص اجــرای برنامههای
تفریحی ویژه شــهروندان بایــد گفت که
شــهرداری در این خصوص در  ۲پارک هر
شب برنامه ویژه فرهنگی برگزار میکند که
خوشبختانهاستقبالخوبیازسویشهروندان
از این برنامهها صورت گرفته است .مهندس
تاجران در پایان ابــراز امیدواری کرد که این
چنین جلســات هم اندیشی مستمر باشد و
بتوانیم از تجربیات یکدیگر در راســتای هم
افزایی برای ارائه خدمات بیشتر به شهروندان
استفادهمطلوبکنیم.

اقتصاد

مازندران تا پایان سال از شیرابه پاک میشود!

اجرای قانون؛ تنها راه نجات دشت قزوین

مازندران – گروه استان ها  :اســتاندار مازندران گفت:
تا پایان امســال در هیچ نقطهای از مازندران شیرابه زباله
که به زمین نفوذ کند ،نخواهیم داشــت.محمد اســامی
در همایش موانع فرهنگی توســعه پایدار مازندران با بیان
این که مقابله با آســیب های وارده به اکوسیستم ،محیط
زیست ،جامعه و سالمت و امنیت غذایی برنامه از برنامههای
محوری ما بوده و هم چنان با جدیت تداوم خواهد داشت،
تصریح کرد :بالغ بر  1400تن زبالــه را در قالب پروژههای
نیروگاهی تا پایان ســال جاری ســاماندهی خواهیم کرد و با جدیت ســرمایه گذاری های الزم در خصوص
پروژههای تعیین تکلیف نشــده را دنبال می کنیم .وی افزود :در تالشــیم تا پســماند را با یک فرهنگ واحد
در خانه متوقف و ســاماندهی کنیم و طرح تفکیک زباله از مبدأ را آغاز کردیم .نماینده عالی دولت در اســتان
مازندران با اشاره به این که سرزمین ما دارای ظرفیت های قابل بهره برداری و توان الزم برای اتصال به بازارهای
بیرون است ،یادآور شد :توسعه زیرساخت ها و انجام سرمایه گذاری ها از سوی بخش خصوصی دو بال توسعه
مازندران هستند که به جد پیگیری می کنیم .وی با اشــاره به این که باید به کمک مردم کیفی سازی محیط
زندگی مردم را انجام دهیم تا مردم ما به آســایش برســند ،گفت :باید با راه حل های ســاده در مقیاس شهر و
روســتا ،کیفیت زندگی مردم را تغییر دهیم ،نباید بگذاریم مشکالت ساده به مرور تبدیل به چالش های بزرگ
شود.

قزوین – گروه استانها :عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین
بههمراهعلیفرخزادمعاونعمرانیاستانداری،منوچهرحبیبی
معاون اقتصادی ،ابوالفضل یاری رئیس سازمان برنامهوبودجه
استان و عبدالرضا میقانی مشــاور و مدیرکل حوزه استاندار با
حضور در اداره بازرسی استان قزوین با کارکنان این اداره دیدار
و گفتوگو کرد.استاندار قزوین در این بازدید گفت :تفکیک قوا
یک اصل پذیرفتهشده در جامعه امروز و بهعنوان بهترین شیوه
مدیریت شناختهشده است؛ اما این تفکیک به مفهوم جدایی و
عدم تعامل و همکاری نیست.وی افزود :هدف همه خدمتگزاران نظام باید خدمت به مردم در مسیر قانون باشد و در این
مسیر هیچ تبعیضی پذیرفتهشده نیست و قانون در برخورد با همه باید یکسان و عادالنه باشد.زاهدی تصریح کرد :در
قزوین زمین و آب بسیار مهم و ارزشمند است؛ لذا باید از آن بهدقت صیانت کنیم؛ اما در مقاطعی با فشارها و مالحظات
محلی و گاهی سهلانگاری و بیتوجهی به آبوخاک استان آسیب واردشده که امروز هزینههای زیادی به ما تحمیل
میکند .وی بیان کرد :برای برونرفت از مشکالت باید قانون را اجرا کنیم و در موضوع مدیریت و ساماندهی امور آب،
بستن چاههای غیرمجاز بهعنوان یک تصمیم کالن امری ضروری است که باید بدون تبعیض اجرایی شود.استاندار
یادآور شد :در خصوص تعاونیهای مسکن باید یک بررسی جدی صورت گیرد و با خردجمعی برای حل مشکالت
آنها با کمک اداره بازرسی اقدام کنیم و نباید بگذاریم مشکل تعاونیهای مسکن طوالنی شود و افراد زیادی را درگیر
کند.

دبیراجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی
درنشســت خبری که به مناســبت پیرامون
منابع پایدارســازمان تامین اجتماعی و هفته
تامین اجتماعی برگزارشد با اشاره به جمعیت
42میلیــون نفری تحت پوشــش ســازمان
تامین اجتماعی گفت :در تمــام دنیا دولت به
سازمان تامین اجتماعی کمک میکند اما در
کشورمابرعکس اســت نه تنهادولت کمکی
نمیکند ،بلکه باری را بر دوش تامین اجتماعی
میافزاید.رسولی افزود :امروز تامین اجتماعی
درحال ورشکستگی است واین ورشکستگی
نیز مشــکل تامین اجتماعی نیست؛ مشکل
دولت اســت .دولت نهم ودهم جمعیت تحت
پوشش سازمان تامین اجتماعی را اضافه کرد
بدون اینکه پول بیمه آنها را پرداخت کند؛ به
طوری که مصارف تامین اجتماعی بر درآمدش
پیشی گرفته و خرج و دخلش برابر نیست.وی
همچنین با اشاره به بدهی  160هزار میلیارد
تومانی دولت به ســازمان تامیــن اجتماعی
اظهارداشــت :متاســفانه دولــت ازپرداخت
بدهیاش سرباز میزند وسازمان نیزمجبوربه
دریافت پول با بهره باال از بانکهاست تاحقوق
بازنشستگان را با تاخیر پرداخت کند .وی ادامه
داد :قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان
مصوب ســال  95مجلس هنوزاجرایی نشده
است.رسولی افزود :دولت باید حداقل بدهی60
هزار میلیارد تومانی که خود قول پرداخت آن
را در سال  96به سازمان تامین اجتماعی داد،
بپردازد تا یک مقدار آرامش نســبی به جامعه
کارگری بازگردد .رســولی عنوان کرد :فاصله
بین معیشت و مزد بین کارگران بسیار باالست،
حداقل دستمزد بین یک میلیون و  100هزار
تومان است؛ اما در کالنشهرها میزان خرج قطعا
بیشــتر از حداقل دریافتی کارگران است .در
شرایط کنونی نیز همین دریافتی هم در حال
به مخاطره افتادن است .امیدواری قشر کارگر به
دولت ومجلس کاهش پیدا کرده ،این در حالی
است که یکی از وظایف مجلس و دولت حمایت
از قشر محروم جامعه است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان
کرمانشاه خبر داد:

حضور  25ورزشکار
کرمانشاهی در بازیهای
آسیایی و پارآسیایی جارکارتا

کرمانشاه-فریده محمدی
kermanshahnaslefarda@yahoo.com

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان کرمانشاه از
قطعی شدن حضور  25ورزشکار 2،مربی و یک
داور از استان کرمانشــاه در بازی های آسیایی
 2018جاکارتــا خبــر داد .صابــر رحیمی در
گفتوگو با پایگاه خبری اداره کل،ضمن بیان این
مطلب اظهار کرد :این استان در 14رشته ورزشی
در این رقابتها صاحب نماینده است.رحیمی
با بیان این کــه تاکنون حضور  18ورزشــکار
کرمانشاهی در بازیهای آسیایی قطعی است،
اظهار کرد :این ورزشکاران در  9رشته ورزشی
ســپک تاکرا،پینگ پنگ ،وزنهبرداری ،کاراته،
شیرجه ،دوومیدانی ،واترپلو،قایقرانی،کبدی،
موفق به کســب پیراهن تیم های ملی آقایان و
بانوان شده اند .وی ادامه داد :عالوه بر این عزیزان،
هم اکنون  7ورزشکار شایســته این استان در
رشته های دوومیدانی و وزنه برداری در اردوهای
تیم های ملی جانبازان و معلولین برای حضور در
بازی های پارآسیایی 2018نیز حضور دارند.وی
در ادامه از حضور  2مربی در رشته های بوکس
و والیبال و یک داور در رشــته جودو از استان
کرمانشاه در این رقابتها نیز خبر داد.

