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کرمانشاه -فریده محمدی
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کسب آمادگی برای رقابتهای بینالمللی
لبنان

برگزاری اردوی آمادگی تیم
ملی کشتی کالسیک زنان ایران
در گلستان
گرگان -فاطمه احمدی
F ahmadi222@yahoo.com

اردوی تیم ملی کشتی کالسیک زنان ایران به میزبانی
گرگان جهت شرکت در رقابتهای بینالمللی لبنان
در حال برگزاری اســت .در ایــن اردو که در گرگان
آغاز شــد الهه غیناقی ،معاون امور بانــوان ورزش و
جوانان گلستان اظهار داشت :این اردو زیر نظر گانا
واسیلنکو ،ســرمربی اوکراینی برگزار میشود و در
این مرحله از تمرینات شانزده کشتیگیر و سه مربی
حضور دارند .نایبرئیس هیئت کشــتی گلستان
گفت :گلستان در این مرحله از اردو ملیپوش ندارد؛
اما با هماهنگی انجامشده با کادر فنی تیم ملی سه
کشتیگیر آیندهدار استان در کنار ملیپوشان تمرین
میکنند .سیده بهاره مقتدایی اظهار داشت :انجام این
تمرینهاعالوهبرباالبردناعتمادبهنفسکشتیگیران
گلستانی ،نقاط ضعف آنان را آشکار کرده و میتواند به
بهبود کیفیت فنی کشتی زنان استان منجر شود .تیم
ملی کشتی زنان ایران شــهریورماه برای حضور در
تورنمنت بینالمللی لبنان عازم این کشور میشود.
رشته کشتی کالســیک بانوان با تالش فدراسیون
ایران از سال 2018جزو سبکهای کشتی موردتائید
اتحادیه جهانی این ورزش قرار گرفت .این ســبک
یکی از شــیوههای غیرالمپیکی کشتی زنان بوده و
زیرنظر اتحادیه جهانی کشتی برگزار میشود .کشتی
کالسیک زنان ازنظر پوشش و قوانین داوری متفاوت
است و ازنظر تکنیک هیچ فرقی با کشتی ندارد.

آبشیرینکن بندر ترکمن و
گمیشان افتتاح میشود
گرگان – گروه استانها
F ahmadi222@yahoo.com

مدیرعامل شــرکت آبوفاضالب اســتان گلستان
گفت :با حضور وزیر نیرو آبشیرینکن بندرترکمن
و گمیشان افتتاح میشــود .محمدهادی رحمتی
افزود :همزمان با سفر دکتر رضا اردکانیان به استان
گلستان طرح بزرگ آبشــیرینکن بندر ترکمن و
گمیشــان افتتاح و تعداد زیادی از مردم این منطقه
از نعمت آب آشامیدنی ســالم و بهداشتی بهرهمند
میشــوند .وی تصریح کرد :آبشــیرینکن بندر
ترکمن و گمیشان بزرگترین آبشیرینکن شمال
کشور اســت و با بهرهبرداری از این طرح عالوه بر دو
شهر بندر ترکمن و گمیشان روستاهای مسیر هم از
این آب شرب بهرهمند میشوند .رحمتی با اشاره به
ظرفیت تولید این پروژه گفت :پروژه آبشیرینکن با
ظرفیت تولید دههزار مترمکعب در شبانهروز از طریق
سرمایهگذار بخش خصوصی با سرمایهگذاری بالغبر
 320میلیارد ريال و با استفاده از تکنولوژیهای روز
دنیا به بهرهبرداری میرسد.

کشاورزی خرمشهر ۱۴۶میلیارد
ریال خسارت دید

خرمشهر – گروه اســتانها :محمد مطرودی،
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر ،با اشاره به خسارت
۱۴۶میلیاردی بخش کشــاورزی خرمشــهر براثر
شورشــدن آب رودخانه کارون اظهار کرد :کاهش
نزوالت جوی ،افزایش دما و تنش شــوری اخیر آب
کارون به بخشهای زراعت ،باغــداری و دامپروری
خساراتی را وارد کرده است که اعتبار موردنیاز برای
پرداخت این خسارت هنوز تأمین نشده است. .

کرمان – گروه استانها :مدیر اداره دارو کرمان گفت :دارو برای چهار تا شش ماه ذخیره داریم و با کسانی که از عرضه دارو به مردم
خودداری کنند ،برخورد قانونی میشود .محمد حسیبی در جلسه کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی ،نظارت و مبارزه با کاالی قاچاق اظهار
کرد :بحث سالمتی ،نگرانی و دغدغه وزارت بهداشت است که از طریق قاچاق دارو یا مواد غذایی به سالمت مردم ضرر میرساند و بازخورد
آن را باید در درمان بررسی کنیم .وی به عملکرد دانشگاه علومپزشکی در سهماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود :بهطورکلی پنج جلسه
چهرهبهچهره داشتیم که عم ً
ال بازرسان ما از مراکز بهداشتی بازدید و اصالت کاال را نظارت کردند .معاون دانشگاه علومپزشکی کرمان ابراز
داشت :در سهماهه نخست سال جاری در حوزه دانشگاه علومپزشکی ۲۱۴مورد بازدید داشتیم که  ۲۳مورد آن بازدید از شهرستانها
بود.

اردبیل – گروه اســتانها :رئیس مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی اردبیل گفت :با توجه به اینکه عمده کاالی صادراتی کشور
محصوالت پتروشیمی است ،اردبیل در این زمینه هیچ ســهمی در بخش صادرات ندارد .محمد حسنزاده اظهار کرد :یکی از
ضعفهای صادراتی استان اردبیل که در سند توسعه به آن تأکید کردیم ،نبود تنوع بازار و همچنین پایینبودن تنوع صادرات
محصوالت گروههای مختلف کاالیی است که در این زمینه باید یک فکر اساسی و برنامهریزی دقیقی را انجام دهیم .وی با بیان
اینکه عمده صادرات غیرنفتی کشور محصوالت پتروشیمی است که رنگوبوی نفتی میدهد ،خاطرنشان کرد :استان اردبیل ریالی
سهم در صادرات محصوالت پتروشیمی ندارد؛ درحالیکه باید مسئوالن امر کاری را انجام دهند تا سهم صفردرصدی استان اردبیل
حداقل چنددرصدی افزایش پیدا کند.
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کوتاه از استانها
 شهردار مشهد مقدس تأکید کرد:

ورود شهرداری به حوزه
فوتبال با هدف توسعه
نشاط اجتماعی

سرپرست شهرداری رشت:

هدفشهرداری،مدیریتتوسع هشهری است
گیالن .نظری راد
Naslefarda466@gmail.com

مهندس علی بهارمست با اشاره به اینکه
هر سازمانی پا به عرص ه وجود میگذارد،
دارای رســالتی اســت ،تصریــح کرد:
رسالت هر ســازمان در حقیقت فلسفه
وجودی آن است و اینکه سازمان در پی
دستیابی به چه اهدافی است .سرپرست
شهرداری رشــت اظهار داشت :رسالت و
هدف بنیادی سازمان شهرداری ،مدیریت
مطلوب توسعه شــهری و ارائه خدمات
کیفی به شهروندان است تا در پرتو چنین
خدماتی ،زندگی شاداب و آرامشبخشی
را تجربه کند .وی افزود :با افزایش جمعیت
شــهرها و روند روبهرشد شهرنشینی در
جامعه ،پرداختن به تمام جوانب زندگی
شهری همچون امور اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،عمرانی ،سیاسی و حملونقل
مورد توجه مدیران بوده است .در این میان
مبحث اقتصاد شهری و توسعه آن بهدلیل
اثرگذاری بر سایر موارد بیشتر از امور دیگر
اهمیت دارد .علی بهارمست تصریح کرد:
امروزه با افزایش خودروها و رشد سفرهای
درون شــهری ،ســاماندهی و مدیریت
ترافیک به یکی از مهمترین ضرورتهای

مدیریت شــهری تبدیل شده است .وی
شهر رشت را شهر اولینها دانست و افزود:
نخســتین اتوبوس ایران در شهر رشت
آغاز به کار کرد .مهندس بهارمست اظهار
داشــت :درحالحاضر تعداد  ۴۹دستگاه
اتوبوس ۱۹۲ ،دستگاه مینیبوس و ۶۰۱۷
دستگاه تاکســی در شهر رشت مشغول
فعالیت و خدماترســانی به شهروندان
است .سرپرست شهرداری رشت یادآور
شد :مجموعه مدیریت شهری با همراهی
و مشارکت اعضای شــورای شهر سعی
دارد در یک برنامهریزی مدون در راستای
توسعه همهجانبه شهر گام بردارد .در ادامه
معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری
رشت با تأکید بر نقش مهم شهرداریها
در توسعه همهجانبه کشور بیان داشت:
شهرداری رشت به سهم خود سعی دارد
با بهرهمنــدی از نیروهــای متخصص و
تکنولوژی روز دنیا در عمــران و آبادانی
کشور نقشآفرینی کند .وی افزود :یکی
از مهمترین معضلهای شــهری رشت
که شــهرداری بهعنوان متولی اصلی و
هماهنگکنندهمرکزیوظیفهساماندهی
و حل مشکالت آن را برعهده دارد بحث
حملونقــل و ترافیک فزاینده شــهری

مشهد – زهرا آخوندی

saboori.fatemeh313@gmail.com

عکس :نسل فردا

سرپرست شهرداری کرمانشاه بهصورت سرزده در
شهرداری منطقه  8حضور یافت و ضمن بررسی روند
خدماتدهی به اربابرجوع و بازدیــد از تعدادی از
محالت این منطقه در جریان روند آخرین اقدامات
شــهرداری منطقه در خصوص پروژههای عمرانی،
خدماتی و فرهنگی قــرار گرفت .وی در حاشــیه
این بازدید گفــت :منطقه  8با حضور شــهروندان
فهیم دارای پتانسیل بســیار باالیی جهت توسعه
شهر اســت و سیاســتگذاری مدیریت شهری در
شــهرداری منطقه  8باید زیرساختهای مشارکت
هرچهبیشتر شهروندان این منطقه را فراهم کند تا
با نظارت بیشتر خود همشهریان عزیز ارائه خدمات
باکیفیت مناسبتری صورت پذیرد .مهندس حامد
لعلبخش افزود :در راســتای پیشــرفت و توسعه
شهر باید رفاه و آسایش شهروندان جزو اصلیترین
برنامههای مدیریت شهری باشد و بسترهای مناسب
خدماتدهی در کمترین زمان و با بهترین کیفیت
را در دســتور کار قرار دهیم .سرپرســت شهرداری
کرمانشاه در پایان طی نشستی با شهردار و مدیران
منطقه  8به تشــریح برنامههای مدیریت شــهری
پرداخت و دســتورهای الزم را در جهت تسریع در
اجــرای فعالیتهای عمرانی و خدماتی در ســطح
منطقه 8صادر کرد.

برای  ۶ماه در کرمان ذخیره دارویی داریم

اردبیل هیچ سهمی از صادرات کاالهای پتروشیمی ندارد

اســت که با وجود همه اقدامات فراوان تا
رســیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی
دارد .مهندس جمشیدپور مجموع طول
معابر شهر رشت را  ۲/۲۴کیلومتر عنوان
و خاطرنشان کرد۶۹ :درصد از این مقدار
معابر یکطرفه و ۳۱درصد دوطرفه است.
معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری
رشــت با تأکید بــر اینکــه پروژههای
ترافیکی زیادی در دستور کار شهرداری
قرار دارد ،خاطرنشــان کرد :این پروژهها

که بستر توسعه روزافزون شهر را فراهم
خواهند کرد عبارتنداز :تکمیل خطوط
ویژه ،احداث خط تراموا ،هوشمندسازی
تقاطعــات ،بازگشــایی معابــر ،احداث
تقاطعهای غیرهمســطح ،ساماندهی
خطوط اتوبوسرانی ،احداث ایستگاههای
اتوبــوس و . ...مدیر ایمنی و مهندســی
ترافیک شهرداری رشت ،در سخنانی با
تأکید بر تالش مدیران شهرداری در ایجاد
رفاه و آسایش شــهروندی تصریح کرد:

معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری
رشت بهعنوان مهمترین بازوی مطالعاتی و
اجرایی آن سعی در توسعه همهجانبه شهر
دارد .مهندس هادیزاده با اشاره به نقش
آموزش در توسعه شــهر گفت :معاونت
حملونقل و ترافیک شهرداری رشت ۸۶
ساعت در راستای نحوه تنظیم قراردادهای
حملونقل ،برنامهریزی سیســتمهای
حملونقل شهری ،سیستمهای هوشمند
حملونقل و ...برگزار کرده است.

بهداشت
در آینده نزدیک محقق میشود:

آغاز فعالیت دو کلینیک ویژه دانشگاه علومپزشکی مشهد
مشهد –زهرا آخوندی

gmail.com@saboori.fatemeh313

معاون درمان دانشــگاه علومپزشکی
مشهد از آغاز فعالیت دو کلینیک ویژه
سیدی و زکریا در آینده نزدیک در شهر
مشــهد خبر داد .دکتر شاپور بدیعی با
بیان اینکه بهدنبال برنامههای اجرایی
تحول نظام سالمت و دسترسی مردم در
مناطقکمبرخورداربهخدماتتخصصی
و فوقتخصصــی ،توســعه فضاهای
کلینیکی و درمانگاهها در دســتور کار
قرار گرفت ،اظهار داشت :بر این اساس
از سال  ۹۴ساخت چهار کلینیک ویژه
در مناطق ســیدی ،زکریا ،بیمارستان

هاشمینژاد و بیمارســتان طالقانی در
دستور کار قرار گرفت .وی با بیان اینکه
بر اســاس برنامهریــزی کلینیکهای
ویژه سیدی و زکریا ،هریک با زیربنای
چهارهــزار مترمربع و در ســه طبقه
ساخته شدهاند و از بیســتم مردادماه
فعالیت خود را آغــاز میکنند ،تصریح
کرد :بر اســاس دســتورالعمل وزارت
بهداشــت ،کلینیکهای ویژه جدید،
به شــکل مســتقل و بهصورت تعیین
هیئتمدیره ،هیئت امنایی و با عملیات
مالی مستقل فعالیت خواهند داشت.
معاون درمان دانشــگاه علومپزشکی
مشهد با بیان اینکه بر این اساس صدور

دلیل عمده مشکالت اقتصادی
فاصلهگرفتن از اصول قرآنی است
کرمانشاه – گروه استانها

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

حجتاالسالم عباســیان یکی از دالیل
عمده وجود مشکالت اقتصادی در کشور
را فاصلهگرفتن از اصول قرآنی عنوان کرد.
حجتاالســام آیتالــه عباســیان به
گسترش روزافزون گرایش به قرآن کریم
در کشــور اشــاره و اظهار کرد :در سطح
استان کرمانشــاه هم طی سال گذشته

شاهد برگزاری کالسهای متعدد حفظ
قرآن و آشنایی با معارف اسالمی توسط
دســتگاههای مختلف بودیم .مدیرکل
اوقاف و امور خیریه اســتان کرمانشاه در
مراســم اختتامیه این مســابقات گفت:
ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان نیز در
این مدت  ۵۰۲کالس را با شرکت بیش
از دههزار نفر برگزار کرد .مدیرکل اوقاف
و امور خیریه استان کرمانشاه با تأکید بر

پروانه ،موافقت اصولــی ،بهرهبرداری و
تشکیلهیئتمدیرهوتعیینعاملمالی
در کلینیکهای ویژه سیدی و زکریا با
همکاری معاونتهای درمان و توسعه
مدیریت و منابع انجام شد ،اظهار داشت:
کلینیک سیدی با پشتیبانی بیمارستان
قائم(عج) و کلینیــک زکریا با حمایت
بیمارستان امامرضا(ع) فعالیت خود را
آغاز خواهد کــرد .دکتر بدیعی تصریح
کرد :کلینیک مستقل سیدی با فعالیت
نیروهای تخصصی ،پزشــک عمومی
و واحــد تزریقات و پانســمان فعالیت
خود را از بیســتم مرداد آغــاز خواهد
کرد و بهتدریج خدمات پاراکلینیکی،
رادیولوژی ،داروخانه و دندانپزشــکی
نیز به آن اضافه خواهد شــد .وی افزود:
کلینیک ویــژه زکریا نیز بــا خدمات
جامع توانبخشی شــامل فیزیوتراپی،
اینکه دشمن بهدنبال کمرنگکردن این
ارزش در جامعه است ،گفت :باید بر این
باور باشیم که توجه به قرآن و افزایش تعداد
حافظان قرآن در کشور به برکت نفس امام
راحل(ره) و رشادتهای شهدای واالمقام
است .وی خاطرنشان کرد :هرجا به قرآن
متمسک شدهایم کارهای ما خوب پیش
رفته و هرجا که از قرآن فاصله گرفتهایم
گرفتاریها و مشــکالت زیاد شده است.
حجتاالسالم عباسیان افزود :متأسفانه
اقتصاد کشور را بر پایه نسخه غربی قرار
دادهایم ،به جای اینکه براســاس نسخه
قرآنی باشد که از جمله میتوان به نظام

تعاون

شنواییسنجی و طب کار ،فعالیت خود
را آغاز خواهد کرد؛ همچنین خدمات
کلینیک ایثــار نیز از این پــس در این
کلینیک ارائه خواهد شد .معاون درمان
دانشگاه علومپزشــکی مشهد ،توسعه
خدمات تخصصــی و فوقتخصصی در
دیگر گروهها و خدمــات پاراکلینیکی
نیز در دســتور کار کلینیک ویژه زکریا

قرار گرفته است .دکتر بدیعی از تمامی
پزشکان شاغل در دانشگاه علومپزشکی
مشــهد که متقاضی همــکاری و ارائه
خدمــات تخصصــی ،فوقتخصصی و
پاراکلینیک هستند ،دعوت کرد جهت
ثبت تقاضا و شروع همکاری به مدیریت
بیمارستانهای قائم(عج) و امامرضا(ع)
مراجعه کنند.

بانکداری در کشــور اشاره کرد .وی قرآن
را نسخه شفابخش تمام دردها دانست و
متذکر شــد :اگر میخواهیم در اقتصاد و
مدیریت خود رشد داشته باشیم ،اصول
حاکمیتی بر نهادها و دستگاههای ما باید
بر مبنای قرآن باشد .مدیرکل اوقاف و امور
خیریه استان در ادامه با اشاره به شرکت
بیــش از پنجهزارو ۱۰۰نفــر در مرحله
شهرستانی چهلویکمین دوره مسابقات
سراسری قرآن کریم در استان کرمانشاه،
افزود :جمعاً ۳۳۱نفر در رشته آوایی و۲۷۴
نفر نیز در رشته معارف به مرحله استانی
راه پیدا کردند .وی اضافه کرد :در مسابقات

شهردار مشهد مقدس در پیامی که در صفحه
اینستاگرامش به اشتراک گذاشت به مصاحبه
خود با برنامه پرطرفدار  ۹۰شبکه سه اشاره
کرد و گفت :ورود شهرداری مشهد به فوتبال
و کمک به تیم فوتبال پدیده مشهد با هدف
توسعه نشاط اجتماعی بوده است .تقیزاده
خامسی در اینستاگرامش مینویسد :تریبون
برنامه ورزشی  90به سراغ من آمد و موضوع
برایم روشن بود که تیم پدیده است .وی افزود:
در آنجا عرض کردم که ورود شــهرداری به
موضوع فوتبال نه از حیث نفس بازی فوتبال
است ،بلکه برای ما نشاط جامعه اهمیت دارد
و اصــوالً معتقدم که یکــی از وظایف عمده
شهرداری تغییر کیفیت زندگی شهروندان
است و چون شادی و نشاط متأثر از متغیرهای
زیادی چون رفاه ،سالمت ،امنیت اجتماعی و
فرصتهای ارتقا اســت و ورزش میتواند در
تمام این متغیرها نقش جدی داشــته باشد،
ما باید برای ترویج آن سرمایهگذاری کنیم.
شهردار مشــهد مقدس در بخش دیگری از
پیام اینســتاگرامیاش تصریح کرد :ورود به
موضوع پدیده باید از این زاویه مورد بررسی قرار
گیرد ،نه اینکه شهرداری تمایلی به تیمداری
دارد .تقیزاده خامسی اظهار داشت :در یک
نظرسنجی معتبر در یکی از کشورهای اروپایی
81درصد مردم از دولت توقع داشتند به جای
افزایش ثروت ،زندگی شــادتری برای آنان
فراهم کند ،ممکن است در شــهر ما به این
شدت تمایل وجود نداشــته باشد ،اما یقین
دارم نشاط شهری از موارد قابلتوجهی است
که مطالبه مردم است و باید جدی گرفته شود
و تنها در ورزش فوتبال نیز خالصه نمیشود.
وی ادامه داد :فوتسال محالت پسران و دختران
که انشاءاله جوایز جام رمضان توسط آقای
سلطانیفر ،وزیر محترم ورزش و جوانان در
یشود
مجموعه ورزشی «امید و زندگی» اهدا م 
ازجمله ورزشهای پرمخاطب در شــهر ما
هستند که جای حمایت دارد یا کوهنوردی که
شهر ما در سطح ملی مطرح است.

900میلیارد ریال اعتبار اشتغال
روستایی و عشایری ایالم
ایالم – کوثر موسوی
mosavi.kavsar@yahoo.com

مرحله استانی که طی دو روز و با حضور
دوازده داور ملی و بینالمللی برگزار شد،
 ۶۳نفر حائز رتبه شدند .عباسیان تصریح
کرد :همچنین در زمان برگزاری مسابقات،
 ۲۶محفل انس قرآنی را در سطح استان
برگزار کردیم.

محیطزیست

قرارگیری بانک اطالعاتی نیروی آموزشدیده در اختیار مراکز کاریابی

کاهش 30درصدی آب در تاالب شیرینسو

شاهرود  -حســین بابامحمدی :محمد
کرممحمدی در نشست شورای مهارتآموزی
شهرستان شاهرود ،با بیان اینکه آموزشهای
فنی برای ایجاد اشتغال باید متناسب با نیاز هر
منطقه بومیسازی شود ،افزود :متأسفانه ارتباط
آموزش با محیطهای کاری بسیار ضعیف است
و تدوین ســند راهبردی توسعه آموزشهای
مهارتی استان ،میتواند در راستای بهبود این
وضعیت بسیار تأثیرگذار باشد .فرماندار شاهرود
اظهار داشت :باید فضا بهگونهای باشد که مدیران
بخشهای مختلف صنعتی ،معدنی ،کشاورزی ،گردشگری یا خدمات نوع مهارت موردنیاز خود را از اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعی درخواست کنند و ما تأمینکننده نیروی ماهر باشیم .معاون استاندار سمنان با بیان اینکه
بخشی از جوانان بهکارگرفتهشده در بخشهای گوناگون آموزش ندیدهاند ،اضافه کرد :جوانان درصورتیکه پس
از گذراندن دورههای آموزشی جذب بازار کار شوند به این آموزشها امیدوار میشوند؛ در غیر این صورت دیگر
مراجعه نمیکنند؛ بنابراین باید بانک جامع اطالعاتی از نیروهای آموزشدیده در اختیار مراکز کاریابی قرار گیرد.
محمدی با اشاره بهضرورت گنجاندهشدن مهارتهای بازاریابی در میان آموزشها ،تصریح کرد :محورهای مهم
آموزشی بر اساس ظرفیتها و نیازهای شهرستان اولویتبندی شود و تمرکز بیشتری صورت گیرد.

همدان -گروه استانها :مدیرکل حفاظت
محیطزیســت اســتان همــدان از کاهش
30درصدی آب در تاالب شیرینسو خبر داد
و گفت :تاالب شیرینســو در فصل تابستان
خشک نشده ،اما نسبت به فصل بهار با کاهش
30درصدی آب مواجه شده است .سیدعادل
عربی اظهار کرد :تاالب شیرینسو درحالحاضر
آب دارد و پرندگان نیــز در این تاالب حضور
دارند .وی با بیان اینکه تاالبهای فصلی استان
درحالحاضر خشک هســتند ،تصریح کرد:
تاالبهای آقگل و چمشور در تابستان خشک هستند؛ اما تاالبهای انسانساز مانند سد اکباتان و آبشینه آب
داشته و پرندگان بومی و محلی در آنها حضور دارند .عربی با اشاره به اینکه داستان تکراری عدم تأمین حقابه
تاالب آقگل همچنان پابرجاست ،یادآور شد :منبع تأمین آب تاالب در استان مرکزی قرار دارد و مسئوالن این
استان هیچ عرقی به این تاالب ندارند؛ درحالیکه اگر تاالب منشأ ریزگرد شود ،همه متأثر خواهند بود .مدیرکل
حفاظت محیطزیست استان همدان در ادامه از کاهش 30درصدی آب تاالب پیرسلمان خبر داد و افزود :تاالب
پیرسلمان دائمی بوده اما در این ایام با کاهش افت سطح آب مواجه شده است .وی عنوان کرد :تاالب پیرسلمان
الگوی بسیار خوبی برای مصرف آب و حفظ تاالب است.

مدیرکل تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی ایالم
گفت :مجموع اعتبار اشــتغال روســتایی و
عشــایری اســتان 900میلیارد ریال است
که تاکنون حــدود  300میلیــارد ریال آن
جذب شده است .شــکراله شیرخانی با بیان
اینکه چهار بانک شامل کشــاورزی ،توسعه
تعاون ،پستبانک و صندوق کارآفرینی امید
بانکهای عامل پرداخت تسهیالت اشتغال
روستایی هستند ،اضافه کرد :در این استان
پســتبانک با 74.5درصد جذب اعتبارات
تخصیصی در رتبه اول پرداخــت قرار دارد.
مهندس شــیرخانی ،مدیرکل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی استان ایالم در دیدار با مدیران
بانکهای استان ایالم که با حضور معاون امور
تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار
شد ،یادآور شد :مجموع اعتبار تخصیصی به
پستبانک ایالم 90میلیارد ریال است که تا
کنون 70میلیارد ریال آن پرداخت شده است.
شیرخانی تأکید کرد :بانک توسعه تعاون نیز از
مجموع 180میلیارد ریال اعتبار تخصیصی تا
کنون 61میلیارد ریال معادل 33.9درصد را
پرداخت کرده است .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ایالم مجموع اعتبارهای تخصیصی
بانک کشاورزی در این استان را 540میلیارد
ریال عنوان کرد و افزود :از این مبلغ تا کنون
149میلیارد ریال معادل27.7درصد پرداخت
شده است .شــیرخانی یادآور شد :صندوق
کارآفرینی امید نیز از مجمــوع 90میلیارد
ریال اعتبار تخصیصی تــا کنون 22میلیارد
ریال معــادل25درصــد را پرداخت کرده
است.

