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ارجاع  25پرونده تخلفات انتخابات
ریاست جمهوری در استان مرکزی
به مراجع قانونی
اراک -خبرنگار کیهان:
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی گفت 25 :پرونده
از  34تخلف انتخاباتی ریاســت جمهوری سال جاری استان مرکزی به
مراجع و مقامات قانونی ارائه شد.
ســیدمحمدباقر تقوی عراقی در نشســت خبری در جمع خبرنگاران اظهار
داشت 25:پرونده برای  34نفر در ارتباط با تخلفات انتخابات رئیسجمهوری 29
اردیبهشت ماه ســال جاری همراه مستندات تنظیم و برای رسیدگی به مراجع
قضایی ارجاع شــد که برای برخی کیفرخواست صادر شده و بعضی هم به علت
نقص در پرونده کارهای تکمیلی آن در حال انجام است.
تقوی عراقی افزود :بر اساس قانون پروندههای استانداران و فرمانداران مراکز
اســتانها برای رسیدگی باید به مراجع قضایی تهران ارجاع شود .لذا پروندههای
استاندار مرکزی و فرماندار اراک پس از تکمیل برای رسیدگی به دستگاه قضایی
تهران ارســال شده است.رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی تصریح
کرد :پروندههای فرمانداران ،دهیاران و بخشداران استان را دستگاه قضایی بررسی
میکند.وی خاطرنشان کرد :عالوه بر فرمانداران ،بخشداران و دهیاران که مرتکب
تخلف شــدند برخی از مسئوالن و مدیران استان نیز با توجه به همه توصیهها و
تذکرات داده شده دست به تخلف زدند.

مراکز درمانی استان بوشهر
توسعه مییابد

بوشهر -خبرنگار کیهان:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشــهر با بیان اینکه تربیت
نیروهای تخصصی درمانی و بهداشتی استان بوشهر در اولویت است اظهار
داشت :بر این اساس برای تربیت نیروهای تخصصی پزشکی و پیراپزشکی
دورههای مختلف در این استان طراحی ،تدوین و اجرایی شده است.
وی با اشاره به کمبود پرستار در بیمارستانهای استان بوشهر افزود :با توجه
به اینکه مراکز درمانی و بیمارستانی توسعه یافته ،کمبود پرستار یکی از معضالت
مهم در این بخش اســت که در این راستا برای جذب نیروهای مورد نیاز مراحل
اولیه آن اجرایی شده است.
علیرضا رئیسی گفت :عملیات اجرایی بیمارستان  17شهریور برازجان هفته
آخر تیرماه جاری آغاز میشود که تکمیل این پروژه نقش مهمی در حل مشکالت
درمانی این شهر دارد.
رئیسی با بیان اینکه بیمارستان مهر برازجان از تک تخصصی خارج میشود
تصریح کرد :بیمارستان مهر برازجان که زیرنظر تأمین اجتماعی فعالیت میکند
نقش مهمی در درمان حوزه زنان و زایمان دارد که با اجرای طرح توســعهای آن
با افزایش  76تخت از تک تخصصی خارج میشود.
وی گفت :تاآبان امسال  7متخصص در بیمارستان مستقر میشود و فاز دوم
بیمارستان اهرم نیز تکمیل و پیشبینی میشود هفته دولت امسال افتتاح شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر خاطرنشان کرد :بیمارستان تخصصی
 160تختی بوشــهر ،تخصصی قلب و اورژانس هســتهای در مرکز استان اجرایی
شده که با تکمیل آنها  500تخت به ظرفیت تختهای بیمارستانی استان بوشهر
افزوده میشود.
رئیســی با تأکید بر تدوین سبد درمان و سالمت استان بوشهر تصریح کرد:
بر اســاس نقشــه راه درمان استان بوشهر بیمارستان گناوه در طرح توسعه برای
دسترســی آســانتر بیماران از خدمات درمانی ،از محل فعلی انتقال و در مرکز
شهر مستقر میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با اشاره به راهاندازی بیمارستانهای
بخش خصوصی در استان بوشهر گفت 3 :مجوز برای ایجاد بیمارستان با مشارکت
بخش خصوصی در بوشهر ،برازجان و کنگان صادر شده که در این راستا بیمارستان
بخش خصوصی  120تخت مادر و کودک بوشهر راهاندازی میشود.

انتقاد معاون استاندار
چهارمحال و بختیاری از مدیران کل

شهرکرد -خبرنگار کیهان:
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و
بختیاری از حضور نیافتن برخی مدیران کل دستگاههای اجرایی
در جلسات تصمیمگیری استان گالیه و انتقاد کرد.
جعفر مردانی گرمدره در کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی چهار محال
و بختیاری گفت :نشست قبلی این کارگروه به علت حضور نیافتن برخی
مدیران کل دستگاههای اجرایی استان کنسل شد.
وی تأکیــد کرد :با این وجود در این جلســه نیز برخی مدیران کل
دســتگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری حضــور نیافته و معاون یا
کارشناس خود را به جلسه اعزام کردهاند.
وی افزود :حضور تمامی مدیران کل دستگاههای اجرایی در نشستهای
تصمیمگیری الزامی است و مدیران غایب باید درخصوص این سهلانگاری
پاسخگو باشند.مردانی گرمدره تصریح کرد :در این نشست قرار بود یکی
از مدیــران کل چهارمحال و بختیاری گزارش اقدامات صورت گرفته این
اداره کل در حــوزه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی را ارائه دهد ،اما این
در حالی اســت که وی نه تنها در جلســه حضور نیافته ،بلکه معاون و یا
کارشناس مربوطه را هم به این نشست اعزام نکرده است.وی اضافه کرد:
این مهم جای گالیه جدی دارد و مدیرکل مربوطه باید در این خصوص
توضیحات الزم را به دبیرخانه کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی چهارمحال
و بختیاری ارائه دهد.
مردانی گرمدره عنوان داشت :وقتی امور اجتماعی و فرهنگی به عنوان
دغدغههای رهبر معظم انقالب و رئیسجمهوری اســت ،نباید در استان
نسبت به این مهم بیتفاوت باشیم.وی اظهار کرد :مسئوالن دستگاههای
اجرایــی چهارمحال و بختیاری موظفند تا یــک هفته دیگر چالشها و
توانمندیهای حوزه اجتماعی و فرهنگی را شناسایی ،جمعبندی و برای
تصمیمگیری علمی و کارشناســی به دبیرخانه کارگروه امور اجتماعی و
فرهنگی استان اعالم کنند .وی نسبت به شناسایی ،جمعآوری و ساماندهی
کودکان کار در استان تأکید کرد.

متخلفان محیط زیست
به تغذیه پرندگان محکوم شدند

رئیساداره حفاظت محیط زیست درگز اعالم کرد :یک قاضی در این
شهرستان برای تنبیه سه متخلف شکار و صید حکم به تیمارداری و غذا
دادن پرندگان توسط آنان داد.
ذوالفقار سلحشور گفت :این متخلفان در سرکشی و بازدید از پرنده فروشیهای
سطح شهر توسط ماموران یگان حفاظت شهرستان ،شناسایی و تخلف آنان مبنی
بر صید و خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی کشف شده بود.
وی با اشاره به دستگیری و معرفی این سه متخلف به مراجع قضایی ،گفت:
از این افراد  27قطعه جوجه مینای وحشــی 9 ،قطعه ســهره و یک عدد پرنده
زردپر کشف و ضبط شد.
سلحشور گفت :بر اساس رای مراجع قضایی هر یک از این متخلفان موظف
شدند که به مدت سه ماه روزانه  2ساعت نسبت به تیمار و غذادهی به پرندگان
اقدام کنند.وی اظهار کرد :عالوه بر این هر سه متخلف باید مبلغ ضرر و زیان وارده
به محیط زیست که جمعا  54میلیون ریال است ،پرداخت کنند.

سرمایهگذاری  1600میلیارد ریالی بنیاد برکت در سیستان و بلوچستان

بنیاد برکت ،وابســته به ستاد اجرایی فرمان
حضــرت امــام(ره) بــرای محرومیتزدایی و
اشتغالزایی سیستان و بلوچستان تاکنون نزدیک
به  1600میلیارد ریال در  14شهرستان 38 ،بخش و
 220روستای این استان سرمایهگذاری کرده است.
از این میزان ســرمایهگذاری با مشارکت در  3طرح
اقتصادی استان با حجم سرمایهگذاری کل  176میلیارد
ریال ،زمینه اشتغال نزدیک به  500نفر فراهم شده است.
ساخت  111مدرســه 48 ،مسجد 88 ،مرکز جامع
سالمت و  35پروژه زیربنایی دیگر از اقدامات بنیاد برکت
در این استان است.
بنیاد برکت ساخت  1000واحد مسکن محرومان در
استان سیستان و بلوچستان را با اعتبار  30میلیارد ریال
با مشــارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در دست اجرا
دارد که با سرعت در حال پیشرفت است.
در حــوزه خدمــات حمایتی ،تاکنــون تعداد 512
بیمهنامه برای روســتاییان و ســاکنان مناطق محروم
سیســتان و بلوچستان صادر شــده و  746نفر از ایتام

استان عالوه بر پوشش بیمهای ،تحت حمایتهای مالی
نیز قرار گرفتهاند .عالوه بر این ،براساس قرارداد منعقده
بیــن بنیاد برکت و وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکی به بیش از  278هزار نفر از مردم استان ،خدمات

سالمت الکترونیک ارايه شده است.همچنین بیش از
 43میلیارد ریال وام قرضالحســنه به  746نفر از مردم
نیازمند اســتان برای ازدواج ،تعمیرات مسکن ،درمان و
سایر موارد پرداخت کرده است.

با حضور حمید چیتچیان وزیر نیرو ،آبگیری
از ســد مخزنی قزلداش که تاکنون  1100میلیارد
ریال برای آن هزینه شــده در شهرستان راز و
جرگالن آغاز شد.
مدیر عامل شــرکت آب منطقهای خراسان شمالی
گفت :سد مخزنی قزلداش در شهرستان راز و جرگالن
در فاصله  170کیلومتری شــهر بجنورد قرار دارد که با
هدف تامین آب آشــامیدنی ،آب کشاورزی و آب مورد
نیاز صنعت اجرایی شده است.
ســید ابراهیم علــوی اظهار کرد :مخزن این ســد
گنجایش  12میلیون و  240هزار متر مکعب آب را دارد.
وی گفت :این سد از نوع خاکی با هسته رسی است و
توان تنظیم ساالنه هفت میلیون و  700هزار متر مکعب
را دارد ،شبکه آبیاری این سد  560هکتار از زمینهای
منطقه را زیر پوشش خواهد برد.

مدیرعامل شــرکت آب منطقهای خراسان شمالی
گفت :برای اجرای طرح ســد و شبکه قزلداش تاکنون
بیش از یکهزار و  100میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده
است و تکمیل آن  380میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
علــوی تصریح کرد :عملیات اجرایی ســد قزلداش
در ســال  89آغاز شده است و تاکنون حدود  88درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.
وزیر نیرو در سفر به خراسان شمالی اجرای نیروگاه
خورشیدی  30مگاواتی جاجرم را آغاز کرد.
وزیــر نیــرو در این مراســم گفت :قــرارداد ایجاد
نیروگاههای انــرژی نو با ظرفیت یکهــزار مگاوات در
کشور منعقد شده اســت که این نیروگاهها در راستای
اســتفاده از انرژیهای تجدید پذیر خورشیدی و بادی
اجرایی میشود.
حمید چیتچیان اظهار کرد :تمام این نیروگاهها با

سرمایهگذاری بخش خصوصی عملیاتی میشود و این
نشان از ایجاد زمینههای مناسب برای ورود سرمایههای
بخش خصوصی به کشور است و تعداد قابل توجهی از
سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در ایران در
زمینههای انرژیهای تجدید پذیر اعالم آمادگی کردهاند.
به گفتــه وی  ،ســرمایهگذاران خارجی اجرای 3
میلیارد و  600میلیون دالر نیروگاه خورشیدی و بادی
را درخواست دارند.
چیتچیان گفــت :ایجاد نیروگاههــای کوچک و
پراکنده سبب میشود تا مناطق مختلف کشور از مزایای
جانبی آن برخوردار شوند.
وزیر نیرو با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی نیروگاه
خورشــیدی  30مگاواتی جاجرم با همکاری کشورهای
ایران ،ســوئیس ،اسپانیا و فرانسه تصریح کرد :خراسان
شمالی قطب تولید انرژی پاک در کشور میشود.

آغاز آبگیری سد مخزنی قزلداش خراسان شمالی با حضور وزیر نیرو

نماینده مجلس:

آب آشامیدنی آبادان
با فاضالب مخلوط میشود
نماینده آبادان در مجلس شورای اسالمی گفت :در
نقاطی از آبادان که آب آشامیدنی وجود دارد این آب با
فاضالب آمیخته شده و بدبو و لجنی است و در نقاطی
که آب وجود ندارد باتانکر آبرسانی صورت میگیرد.
جلیل مختار در آیین آغاز عملیات اجرایی ســد و قفل
کشتیرانی مارد و پاییندست بهمنشیر و افتتاح شبکههای
آبیاری و زهکشی نخیالت شمال شلمچه ،اروندکنار و چوئبده
اظهار کرد :در بحث آبرسانی در منطقه آبادان باید بتنی کردن
کانال طرح بخاح مورد توجه قرار بگیرد زیرا این کانال موجب
رویش نیزار شده و بذر این نیزارها از طریق آب باعث رویش
علفهای هرز و نی در مزارع و اراضی کشاورزی میشود.
وی افزود :مطالعات سدهای بهمنشیر و همچنین طرح
آبرســانی چوئبده باید مجدد انجام شود .زیرا مطالعات این
طرح در زمانی صورت گرفت که در چوئبده توسعه شهری
صورت نگرفته بود اما با توســعههایی که اکنون در چوئبده
انجام گرفته ،احداث این ســد که دقیقا از وســط چوئبده
خواهد گذشت موجب میشــود که چوئبده به دو قسمت
تقسیم شود و یک قسمت آب شور و یک قسمت آب شیرین
وجود داشته باشد.
نماینده آبادان در خانه ملت خطاب به وزیر نیرو گفت:
بحثهایی وجود دارد که حاکی از آن اســت  400میلیارد
تومانی که به سیستان و بلوچستان قول داده شده ،از محل
طرحهای استان خوزستان کسر میشود .که نباید این رقم
از خوزستان کسر شود.وی افزود :آب آشامیدنی آبادان هم از
نظر کیفی و هم از نظر کمی دارای مشکالتی است.
با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش دمای هوا،
استخرها در همدان رونق گرفته و استقبال مردمی به
ویژه جوانان و نوجوانان از ورزش شنا و تنی به آب زدن
در این فصل دوچندان میشــود .اما آنچه مهم است
سالمت بهداشتی آب استخرها برای عالقهمندان به
این ورزش اســت .کلرزنی راهی است برای بهداشتی
کردن آب اســتخرها اما مقدار کلرزنی مسئله مهمی
است که باید صاحبان استخرها به جد رعایت کنند تا
باعث اذیت و آزار شناگران نشود .همچنین استفاده از
روش صحیح کلرزنی نکته اساسی و مهمی است که در
این راستا باید مورد توجه قرار گیرد.
مشکالت استخرها در تابستان
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان بر کنترل آب
اســتخرها تاکید داشته و میگوید :بهداشت آب استخرها به
صورت ماهانه و یا حتی در مواقعی روزانه کنترل میشود.
رسول منعم اضافه کرد :اداره بهداشت و هیئت نجات غریق
اســتان ،وضعیت و میزان بهداشت آب استخرها را نظارت و
بررسی میکنند و طی دو سال گذشته موردی مبنی بر عدم
رعایت بهداشت ،از سوی صاحبان استخرها گزارش نشده است.
وی علیرغم شلوغی اســتخرها در فصل گرم تابستان،
تعداد استخرهای فعال را جوابگوی نیاز مردم دانست و افزود:
هماکنون  22استخر در استان فعال است.
منعم در پاسخ به این سوال خبرنگار کیهان که چرا استخر
ویژه بانوان در همدان وجود ندارد ،گفت :کلنگ  7استخر ویژه
بانوان در یک سال گذشته زده شده و متاسفانه به دلیل نبود
اعتبار ،به جز یک استخر در مالیر ،مابقی با  60درصد پیشرفت
فیزیکی رها شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به اینکه
اکثر استخرهای استان به روش کلرزنی گندزدایی میشوند،
تصریح کرد :گندزدایی آب اســتخرها به دو روش ســنتی و
مدرن(الکترولیز نمک طعام) صورت میگیرد که در روشهای
سنتی از گاز کلر ،پودر کلر و آب ژاول برای ضد عفونی کردن
آب استخرها استفاده میشود.
منعــم ادامه داد :در روش کلرزنی ،شــناگران همواره با
تهدیدهایی روبهرو هستند چرا که همواره احتمال نشت گاز
ســمی و خفهکننده کلر در این محیطها وجود دارد بنابراین
روش مدرن الکترولیز نمک طعام نسبت به روش سنتی بهتر
اســت و با اینکه حجم ســرمایهگذاری اولیه برای راهاندازی
سیستم مدرن الکترولیز نمک طعام ،نسبتا زیاد است ولی در
طول زمان بهرهبرداری ،این هزینهها جبران میشود.
وی با بیان اینکه فقط سه استخر در استان مجهز به این
سیستم شدهاند ،افزود :برای هر استخر بین  30تا  40میلیون
تومان اعتبار نیاز اســت و به همین دلیل صاحبان استخرها
اقدام به این مهم نکردهاند.
جای این سوال باقی است که اداره کل ورزش و جوانان در
جهت تغییر سیستم کلرزنی به الکترولیز نمک چه اقداماتی را
انجام داده است گویا نبود اعتبار تنها مستمسک مدیران برای
کمکاری در این زمینه است.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان در جواب این
ســوال که چرا هنگام حضور در اســتخر چشمها شروع به
سوزش میکند ،پاسخ داد :قدیمی بودن سیستمهای تهویه

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر خبر داد

خارجسازی  17شناور مغروقه از اروندرود

دعوت از
مردم خراسان جنوبی
به نذر آب

امامجمعه اســدیه مرکز شهرستان درمیان
در جمع مردم بیرجند گفت :مردم فهیم استان
خراســان جنوبی برای تامین آب روستاها و
شهرهای دارای تنش آبی بخشی از درآمدهای
خود را نذر یا وقف کنند.
حجتاالســام علیرضا حسینی از مجمع خیرین
آبرسانی و کسانی که به مناسبتهای مختلف بخشی
از امــوال خود را برای امامحســین(ع) نذر میکنند،
خواست برای رفع تشنگی مردم روستاهای استان به
مسئوالن کمک کنند.
وی همچنین از افرادی که بخشی از اموال و سرمایه
خود را وقف فعالیتهای مذهبی ،احداث مدرســه و
مسجد ،امور بهداشتی و درمانی و ...میکنند ،خواست
برای تامین امنیت این ماده حیاتی در مناطقی از استان
که با کمبود آب رو به روهستند ،اقدام کنند.
وی در ادامه تاکید کرد ،اهمیت این ماده راهبردی
بر کسی پوشــیده نیست ،مردم میتوانند با توجه به
آبرســانی سیار به  426روســتا و آبادی در خراسان
جنوبی به نســبت توان مالی خود برای رفع تشنگی
مردم این روستا نذر کنند.
دبیر کمیته امور فرهنگی سازمانهای تابعه وزارت
نیرو در خراســان جنوبی عنوان کرد :با توجه به ادامه
 19سال خشکسالی و وجود بحران کمآبی و بیآبی،
نکته مهم در این میان صرفهجویی در بخش کشاورزی
استان است.
حجتاالسالم حسینی افزود :در حالیکه به ساکنان
 426روستا و آبادی استان با تانکرهای سیار آبرسانی
میشود ،عدهای از چاههای عمیق و نیمه عمیق با دبی
باال آب برداشت و محصوالت پر آبخواه تولید میکنند.
به گفته حسینی 90 ،درصد آب استان در بخش
کشاورزی مصرف میشود ،میزان مصرف خانگی چهار
درصد اســت ،مردم خراســان جنوبی که به قناعت،
سختکوشی و صرفهجویی مشهورند ،در مصرف درست
آب ،برق و سوخت و ...همکاری کنند ،تا تابستان گرم
 96با کمترین مشکل سپری شود.
وی در همین حال خواســتار ایجاد سایهبان برای
کولرهای آبی شــد و از بانوان اســتان هم خواست از
شستوشــوی حیاط و جلو منزل با آب شــرب که با
هزینه باال تامین میشود ،پرهیز کنند.
هفته گذشته اعالم شد ،پنج شهر و  174روستای
خراسان جنوبی با خطر تنش آبی روبهروست.

کمک  180میلیون تومانی
خیر قاینی برای ساخت
 ۲پایگاه اورژانس

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشــهر گفت:
قرارداد شناورسازی  ۳۹فروند مغروقه از آبراهه
اروند نهایی شــده و با انتخاب پیمانکار داخلی
عملیات شناورسازی آغاز شده است.
عــادل دریس ادامــه داد :از این تعــداد  ۱۷فروند
شــناور مغروقه از آب شــده و عملیات خارج سازی ۲۲
فروند مغروقه دیگر در دســت اجرا است.مدیرکل بندر
و دریانوردی خرمشــهر با توضیح اینکه مغروقههایی که
شناورسازی شده و یا در دست عملیات است در وسط آبراه
و به ســمت ساحل ایران هستند ،ادامه داد :طبق برآورد
ما  ۱۸فروند مغروقه وســط ساحل به سمت عراق است
و عملیات شناورسازی آن باید با هماهنگی طرف عراقی
باشــد.وی عدم همکاری عراق درعملیات خارج سازی

مغروقهها را عامل اصلی ناتمام ماندن این پروژه دانست
و گفت :ما تاجایی که توانستهایم سعی کردیم با شناسایی
مغروقهها و نصب عالئم کمک ناوبری تردد ایمن شناورها
را فراهمنماییم با این حال برای انجام عملیات شناورسازی
مغروقههای مشترک حتما باید از طریق دفتر مشترک دو
کشور  cbcو موافقت طرف عراقی کار انجام شود.وی ادامه
داد :برای اینکه به رونق گذشته در بندر خرمشهر بازگردیم
و شــناورهایی با آب خور ۸تا  ۹متر به خرمشهر بیایند
باید الیروبی اروند صورت بگیرد و شناورسازی مغروقهها
مقدمات الزم برای انجام عملیات الیروبی است .از سال
 72تاکنون  180فروند شناور مغروقه از آبراه اروند و رود
کارون خارج شده که  55فروند آن از آبراه اروند و 125
فروند نیز از رود کارون بوده است.

گزارش از دور و نزدیک

تهدید استخرها برای شناگران

هوای اســتخرها دلیل اصلی این حالت اســت و باید اقدامی
اساسی در این زمینه از سوی مدیران استخرها صورت گیرد.
منعم از پذیرش بیش از حد استخرها در ایام تابستان انتقاد
کرد و ابراز داشت :فصل گرما و استقبال زیاد مردم نباید موجب
شود که استخرها بیشتر از ظرفیت ،پذیرش کنند چرا که در
این صورت بهداشت محیط استخرها با مشکل مواجه میشود.

ضرورت اجرای طرح سباح

در همین زمینه با رئیس هیئت غریق نجات اســتان به
گفتوگو نشســتیم ،وی گفت :اســتخرها مکان خوبی برای
دستیابی به نوعی آرامش روحی است .او میگوید با فرارسیدن
فصل گرما استخرها میزبان تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان
فارغ از درس و دانشگاه است.
ســیروس سوریان ادامه داد :در ایام گرم تابستان تنی به
آب زدن یکی از سالمترین برنامههای تفریحی و ورزش افراد
به شــمار میرود ولی پایین بودن سرانه اقتصادی خانوادهها
جوابگوی اســتفاده از کالسهای آموزش شنا نیست چرا که
هزینه کالس آموزشی شنا نسبت به دیگر کالسهای هنری
باال است و اکثر افراد شناگر مبتدی هستند.
وی ادامــه داد :در این زمینه آموزش و پرورش با اجرای
طرح ســباح اقدام به آموزش برخی از دانشآموزان کرد این
طرح خیلی بود اما نمیدانم به چه دلیل ،ناتمام رها شد.
ســوریان گفت :مسئولین باید بدانند مردم تشنه استخر
هســتند اما بهای گران آن یکی از مهمترین دالیل آنها برای
عدم حضور بســیاری از افراد به ویژه مردم مناطق محروم به
این مکان مفرح است
سوریان دلیل افزایش قیمت بلیت را آزادسازی حاملهای

انرژی عنوان کــرد و افزود :قبل از این طرح هزینه آب ،گاز،
برق هر اســتخر به طور میانگین بین ســه تا چهار میلیون
تومان میشد اما بعد از آزادسازی حاملهای انرژی ،هزینهها
تا مبلغ  12میلیون تومان افزایش یافته و صاحبان استخرها
را با مشکالتی مواجه کرده است.
وی در خصوص وضعیت پذیرش و حضور مردم در ایام گرم
تابستان میگوید :استقبال مردم بسیار خوب است اما در ایام
غیرتعطیل استخرها با یک سوم ظرفیت خود کار میکنند و
به معنای واقعی در حالت نیمه تعطیل قرار میگیرند.
این مقام مسئول تاکید کرد :باید در نظر داشت پذیرش
بیش از حد ظرفیت اســتخرها ،شناگران را با مشکل مواجه
میکند و در نظر مردم کیفیت استخرها زیر سوال میرود.

وضعیت بهداشت استخرهای استان خوب است
رئیس بهداشــت محیط و حرفهای اداره بهداشت استان
همدان در خصوص حساسیت زیاد این اداره به کنترل بهداشت
اســتخرها میگوید :اســتخرها از جمله اماکنی است که به
دلیل حساســیت باال از نظر بهداشت ماهی یک بار کنترل و
بازرسی میشوند.
حسینعلی نوروزی خاطرنشــان کرد :بهداشت محیط
اســتخر ،نوع تهویه هوا ،ســرویسهای بهداشتی ،وضعیت
رختکنهــا ،امکانــات رفاهی و کیفیــت آب از جمله موارد
مهمی است که در این بازرسیها طبق یک چک لیست مورد
بررسی قرار میگیرد و در صورت دیدن اشکال و ایرادی سریع
برخورد میشود.
وی به کنترل ســامت آب نیز اشاره کرد و گفت :وجود
کلر باقی مانده در آب ،یکی از مهمترین و شاخصترین بخش

خیر قاینی  180میلیون تومان برای ساخت دو
پایگاه اورژانس در این شهر کمک کرد.
مدیرعامل مجمع خیران سالمت استان خراسان
جنوبی گفت :پایگاه اورژانس شماره یک و دوی شهری
در قاین هرکدام با زیربنای  150متر مربع و با هزینه
 360میلیون تومان ساخته خواهد شد.
حســینی با بیــان اینکه این دو پایــگاه با کمک
یک فرد خیر ،مجمع خیران سالمت و دانشگاه علوم
پزشــکی بیرجند ساخته میشود افزود :پایگاه شماره
یک اورژانس شهری در زمینی به مساحت  910متر
مربع و پایگاه شــماره دو در زمینی به مساحت 500
مترمربع احداث میشود.
عملیات اجرایی این دو پایگاه اورژانس آغاز شده
است و پیشبینی میشود تا پایان سال به بهرهبرداری
برسد.
در شهرســتان قاین  8پایگاه اورژانس  115فعال
است که یکی از آنها شهری است.
در ســامت آب به شمار میرود و اخیرا برای گندزدایی آب
استخرها ،موضوع الکترولیز نمک به عنوان جایگزینی مناسب
به جای کلر مطرح شده است.
رئیس بهداشــت محیط و حرفهای اداره بهداشت استان
همدان یادآور شد :با نظارتهای صورت گرفته میتوان گفت
وضعیت بهداشــت استخرهای اســتان خوب است و تاکنون
هیچگونه شکایتی از سوی مردم و مراجعین به مرکز بهداشت
نشده است.
رعایت بهداشت فردی
قبل از ورود به استخر الزامی است
متخصص پوست و مو در زمینه بهداشت محیط و بهداشت
فردی در استخر تاکید زیادی دارد و میگوید :افرادی که دچار
بیماریهای پوستی به ویژه بیماریهای قارچی ،جوشهای
ترشحی ،دملها و ...هستند باید از ورود به استخرها اجتناب
کنند.
دکتر پــدرام علیرضایی میگویــد :اهمیت این موضوع
تا حدی اســت که اگر ناظران هر اســتخر متوجه ورود این
بیماران شــوند باید اقدام الزم را انجام دهند و آنها حق ورود
به آب ندارند.
وی بــه چند مورد از الزامات رعایت بهداشــت فردی در
استخر اشاره کرد و افزود :استفاده از وسایل شنای اختصاصی
هر فرد ،قرار دادن پا در حوضچه کلر به مدت  20ثانیه ،عدم
استفاده از هرگونه لوسیون و مواد آرایشی را از مهمترین نکات
در رعایت بهداشت فردی عنوان کرد.
هزینه گران شنا کردن
با شنیدن صحبتهای این مسئوالن به سراغ آقای مرتضی
اصغریــان ،پدری که مثل همه پدرها دغدغه پر کردن اوقات
فراغت تنها دختر خویش را دارد رفتم ،او میگوید :متاسفانه
دیگــر بچهها برای آموزش تئــوری و نظری عالقهای از خود
نشان نمیدهند و خواهان یادگیری کارهای ورزشی ،مهارتی
و هنری هستند.
وی بیان داشــت :شرکت در کالسهای ورزشی بهترین
گزینه برای کســب دوباره انرژی جوانان و نوجوانان به شمار
میرود و میتوان گفت تنها کالســی اســت که بچهها برای
حضور در آن به خانوادهها «نه» نمیگویند.
او ادامه داد :شــنا ورزشی مفرح است و پرانرژی است که
خانوادههــا اقبال زیادی برای ثبتنــام فرزندان خود در این
کالسها دارند اما باید گفت شــنا ورزشی گران است و برای
آموزش عمومی باید مبلغ  160هزار تومان بپردازیم .کســی
هم نمیتواند بگوید چرا؟
نتیجه آن که باید مدیران نســبت به ساخت استخرهای
جدید و تکمیل اســتخرهای نیمه تمام کمر همت ببندند و
با همکاری مدیران استخرها نسبت به تغییر روش گندزدایی
ســنتی به مدرن اقدام عاجل صورت گیرد .وزارت آموزش و
پرورش نیز اجرای طرح سباح که به آموزش شنای دانشآموزان
میپرداخت ،را باید با جدیت ادامه دهد.
ضمنــا تعدیــل قیمت بلیت اســتخرها و یــا پرداخت
کمکهزینه توســط ادارات و دســتگاهها به کارمندان برای
استفاده از امکانات استخرها ضروری به نظر میرسد.
گزارش از :مریم کشانی از همدان

وزیر کشور:

لرستان از استانهای موفق
در کاهش نرخ بیکاری است

خرمآباد  -خبرنگار کیهان:
وزیر کشور گفت :آمارهای اعالم شده بهاره در خصوص کاهش
نرخ بیکاری در کشور نشان میدهد که استان لرستان از استانهای
موفق در کاهش نرخ بیکاری بوده است.
عبدالرضــا رحمانی فضلــی در جمع خبرنــگاران خرمآبــاد اظهار
کــرد :آخرین آمارهای مربوط به اشــتغال ،نشــان میدهــد که در این
اســتان تالش ویــژهای بــرای کاهش بیــکاری صورت گرفته اســت.
به گفته وی در سال  96باید بتوان روند سرمایهگذاری در استان لرستان
چه بصورت سرمایهگذاریهای داخلی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی
را مورد توجه قرار داد تا بتوان در رونق تولید و اشتغال در استان گام موثری
برداشت.وزیرکشور در سفر به خرمآباد فاز یک گلخانه هیدروپونیک (شیوه
کشت بدون خاک) مجتمع کشت و صنعت لرستان را به بهرهبرداری رساند.
گلخانه  40هکتاری مجتمع کشت و صنعت لرستان با سرمایهگذاری
یک شرکت هلندی صورت میگیرد که فاز اول آن در  10هکتار به کشت
محصوالتی از جمله گوجهفرنگی و گلهای زینتی اختصاص دارد.
یکی از ویژگیهای این گلخانه ورود آبهای اضافی به چرخه مصرف
و به حداقل رســاندن هدررفت آب است که عملیات اجرایی آن مطابق با
استانداردهای کشور هلند و نوینترین فناوریها انجام شده است.
وزیر کشور در سفر به لرستان از برخی طرحهای عمرانی بازدید و در
جلسه شورای اداری شرکت کرد.وی وضعیت لرستان را برای توسعه بسیار
باال برشمرد و گفت :ظرفیتهای خوبی در لرستان داریم و آنچه میتواند
این ظرفیتها را فعال کند مدیریت درست است.
رحمانی فضلی افزود :باید فرهنگ کار ،تالش و صرفهجویی را در کشور
نهادینه کنیم و از ورود کاالهای خارجی به کشور جلوگیری به عمل آوریم.
وزیر کشــور گفت :برای توســعه نباید منتظر اعتبار دولتی بود و باید
بتوان از ظرفیت بخش خصوصی مردم و سرمایهخارجی استفاده کرد.

آغاز ساخت
دومین نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک

ساخت دومین نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک در آئینی با حضور
معاون وزیر نیرو ،اســتاندار خوزستان و رئیس کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسالمی آغاز شد.
این نیروگاه  500مگاواتی در زمینی به مساحت  50هکتار با اعتبار  13هزار
میلیارد ریالی از محل صندوق توسعه ملی ساخته میشود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در آئین آغاز احداث این واحد
نیروگاهی گفت :اعتبار ساخت دومین نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک از محل
منابع مختلف تامین و هزینه خواهد شد.
فریــدون حســنوند با بیان اینکه ســاخت این نیروگاه زمینــه را برای ورود
سرمایهگذاران به این شهرستان فراهم خواهد کرد اظهار کرد :اندیمشک شهری است
که نرخ باالی بیکاری دارد و مطالبه جدی و اصلی مردم این شهرستان اشتغال است.
وی افزود :طرحهای دیگری در حوزه وزارت نیرو از جمله نیروگاه دوم دز که
پروژهای با تولید  720مگاوات تولید انرژی است و اجرای آن بیش از  500میلیون
یورو اعتبار نیاز دارد ،در برنامه اســت؛ با اجرای این پروژ ه بیش از  2هزار فرصت
شغلی مستقیم در منطقه ایجاد خواهد شد.
مجوز ســاخت سه نیروگاه از ســوی بخش خصوصی و یک نیروگاه از محل
اعتبارات دولتی در اندیمشــک صادر شــده است .دومین نیروگاه سیکل ترکیبی
اندیمشک از نوع کالس اف از جمله نیروگاههای مدرن است که در منطقه ساخته
میشــود پیشبینی میشود این نیروگاه پس از  36ماه وارد مدار شود؛ راهاندازی
این نیروگاه موجب ایجاد فرصتهای شــغلی و رشــد اقتصادی در منطقه شمال
خوزستان خواهد شد.
در دوره ساخت این نیروگا ه یک هزار فرصت شغلی ایجاد میشود و هدف از
احداث آن تامین برق تولیدی برای داخل و صادرات به کشور عراق است.

مکانیک مشهدی در مغازه خود
نمازجماعت برگزار میکند

یک مکانیک مشهدی ،به دلیل نبود مسجد در نزدیکی مغازه خود،
زمینه برپایی نماز جماعت برای کسبه محل را در کارگاه خود فراهم
کرده است.
صاحب این مکانیکی در بلوار شهید آوینی مشهد ،اظهار کرد :در هر نوبت
 25تن از بازاریان و کســبه محل ،کسب و کار را رها کرده و نماز ظهر و عصر
و یا مغرب و عشاء را به جماعت برپا میدارند.
محسن نبی زاده گفت :با توجه به اهمیت موضوع نماز در اسالم و فضیلت
نماز اول وقت و با توجه به اینکه تا نزدیکترین مسجد منطقه بیش از هزار متر
فاصله است ،از حدود  1/5سال پیش به این فکر افتادم که نماز جماعت را در
مغازه خود برگزار کنم.
وی با بیان اینکه یکی از روحانیان نیز به عنوان امام جماعت نمازگزاران را
در برپایی نماز و توصیههای دینی کمک میکند ،افزود :عالوه بر کسبه محل،
برخی از مشتریان بازار نیز در نمازهای جماعت ما شرکت میکنند.
نبی زاده گفت :یک خانه  100متری در پشت مکانیکی برای فروش گذاشته
شده که با توجه به نبود مسجد در محل ،اگر مسئوالن فرهنگی برای خرید و
تبدیل آن به مسجد اقدام کنند بسیار مفید خواهد بود.
مدیر اجرایی ساخت مساجد شهر مشهد گفت :فاصله بین مساجد بر اساس
ضوابط نباید کمتر از  300متر باشد و برای ساخت هر مسجد نیز به دست کم
 300متر مربع زمین نیاز است.محســن گل مشکی ادامه داد :شهرداری برای
ساخت هر مســجد ،عالوه بر کمک  3/5میلیارد ریالی ،اجرای امور مربوط به
پروانه ،پایان کار ،نظام مهندسی و موضوعات اداری آنها را نیز متقبل میشود.
وی در خصوص درخواســت کســبه این منطقه نیز افزود :اگر مومنان و
اهالی منطقه در تهیه زمین برای ســاخت مسجد اقدام کنند شهرداری نیز به
کمک آنها خواهد آمد.در شهر  3/5میلیون نفری مشهد یک هزار و  400باب
مسجد وجود دارد.
نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس:

بحران چای سالهای آینده
در استان گیالن ایجاد میشود

نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر پرداخت به موقع مطالبات چایکاران گفت :در سالهای
آینده بحران چای در استان گیالن ایجاد میشود.
ذبیح نیکفر در جلسه شورای اداری گیالن ،افزود :گرچه وضعیت چای
بهتر شده اما هنوز شرایط آن مطلوب نیست ،تولید چای در استان گیالن
همچون دهههای گذشته رسوب میکند و در کارخانهها انبار میشود.
وی با اشاره به مصرف چای خارجی در ادارات دولتی ،خاطرنشان کرد:
مشاهده میشود که برخی از ادارات دولتی فاکتور چای داخلی میگیرند
اما خودشان چای خارجی مصرف میکنند.
وی همچنین به مشکالت ایجاد شده توسط شرکتهای سیمانسازی
اشاره داشت و افزود :کارخانه سیمان سبز گیالن مشکالتی را برای دیلمان
و سیاهکل و رودبار ایجاد کرده که باید مورد توجه قرار بگیرد.
نماینده الهیجان و ســیاهکل در خانه ملت به ضرورت ایجاد ارتباط
ریلی بین دو استان گیالن و مازندران تاکید کرد و گفت :گیالن و مازندران
مرز مشترک با یکدیگر دارند و راهآهن رشت -قائمشهر از نیازمندیهای
دو استان است.

