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تعرفه هاي پزشکي 
خالف قيمت تمام شده خدمات نباشد

سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان 
مجل��س با بيان اينک��ه تعيين تکليف 
تعرفه ه��اي پزش��کي نباي��د تصنعي 
افزاي��ش ياب��د، گف��ت: دولت موظف 
اس��ت تا به لحاظ مس��ايل حاکميتي از 
دهک ه��اي پايين حفاظت مالي انجام 
دهد. محمد نعيم اميني فرد در گفتگو 

با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، درباره عدم تعيين تکليف تعرفه هاي 
پزشکي، افزود: نبايد تعيين تعرفه ها به صورت تصنعي و خالف قيمت 
تمام ش��ده خدمات باش��د و بايد هر س��اله اين افزايش متناسب بوده تا 
حوزه س��المت را با مش��کل مواجه نکند. وي ادامه داد: از س��ويي ديگر 
با توجه به ديدگاه وزارت بهداش��ت و کميس��يون بهداش��ت و درمان 
مجلس مبني بر کاهش پرداخت هزينه هاي درمان از س��وي مردم، 
دولت موظف اس��ت تا به لحاظ مس��ايل حاکميتي از دهک هاي پايين 

حفاظت مالي انجام دهد. 

رفع تصرف6/7 هکتار از اراضي ملي در سرخه حصار
رئيس اداره پارک ملي خجير و سرخه حصار با تشريح آمار رفع تصرفات 
زمين در پارک ملي خجير و س��رخه حصار طي دو ماه گذش��ته گفت: 
۶.۷ هکتار از اراضي ملي در پارک ملي سرخه حصار رفع تصرف شد. 
امامعلي يگانزاده در گفتگو با ايسنا اظهار کرد: جمعا ۶.۷ هکتار از اراضي 
تصرفي که بالغ بر تقريبا ۶ هکتار آن در پالک سرخه حصار و توسط 
شهرداري در اختيار شرکت واحد اتوبوسراني قرار داشت و بخشي ديگر 
از آن نيز در تصرف شخصي بود رفع تصرف شد. وي گفت: پنج قطعه 
ملک تصرفي در دره هنزا جمعا به مقدار ۲۹۰۵ مترمربع که در س��ال 
۹۵ در منطقه حفاظت ش��ده تصرف ش��ده بود نيز با راي رياس��ت شعبه 
۱۰۱جزايي بخش لواس��انات توس��ط عوامل اجرايي اداره پارک ملي 
خجير و سرخه حصار و همکاري فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي 

و آبخيزداري شميرانات رفع تصرف شد.

آغاز ثبت نام رايگان
 دانش آموزان اتباع خارجي از تير ماه

معاون مرکز امور بين الملل و مدارس خارج از کش��ور وزارت آموزش 
و پرورش با بيان اينکه ثبت نام دانش آموزان اتباع طبق روال س��ال 
گذش��ته اس��ت گفت: آيين نامه مربوط تنظيم ش��ده و در تيرماه ابالغ 
مي شود. سيدعلي حسيني در گفتگو با ايسنا، درباره زمان ثبت نام دانش 
آموزان اتباع خارجي در مدارس اظهار کرد: ثبت نام دانش آموزان اتباع 
طبق روال سال گذشته است. آيين نامه مربوط تنظيم شده و در تيرماه 
ابالغ مي شود. وي افزود: ثبت نام از اتباع معموال سه ماه قبل از شروع 
مدارس و پس از امتحانات و در تيرماه آغاز مي شود. البته آزمايشات و 
مراحلي براي پايه اولي ها انجام مي شود که کمي زمانبر است اما براي 
مابقي که در يک مقطع مش��غول تحصيل هس��تند و جابجايي ميان 
پايه ندارند ثبت نام همانند ديگر دانش آموزان در همان مدرسه انجام 
مي شود. حسيني درباره شهريه تحصيل اتباع خارجي نيز گفت: فعال 
همانند س��ال گذش��ته بنا بر اين اس��ت که طبق فرمايشات و موکدات 

رهبري، ثبت نام از اتباع رايگان باشد.

تمديد اعتبار گواهينامه هاي فراملي 
سيستم هاي مديريت پااليشگاه آبادان

پااليش��گاه آبادان اعتبار گواهينامه هاي فراملي سيس��تم هاي 
مديريت جاري خود را تمديد کرد

اين موفقيت در پي تنظيم و اجراي يک برنامه دقيق و يکپارچه در 
محدوده تاسيسات شرکت پااليش نفت آبادان و بندر صادراتي 
ماهشهر و با استفاده از توانمندي ها و تجربه کارکنان کوشاي 

اين مجتمع بزرگ صنعتي به دست آمد.
به همين منظور پااليشگاه آبادان با انجام بيش از ۹۰۰۰۰ نفر 
ساعت کار بي وقفه در رده هاي مديريتي، سرپرستي، کارشناسي 
و نيروه��اي اجراي��ي، مراحل مقدماتي را پش��ت س��ر گذارده و 
س��ازمان خود را براي مميزي نهايي خارجي از س��وي ش��رکت 
DQS آلمان به عنوان صادرکننده گواهينامه ها در موعد مقرر 

و برنامه ريزي شده اماده کرد.
در مرحل��ه نهاي��ي تمام��ي ادارات و واحده��اي مرتبط از ۲3 تا 
۲۵ ارديبهش��ت ماه به طور همزمان در آبادان و بندر صادراتي 
ماهش��هر مورد مميزي دقيق ارزيابان قرار گرفته و س��رانجام 
با گذر از اين مرحله، پااليش��گاه آبادان براي نوزدهمين س��ال 
پياپي و بندر صادراتي ماهش��هر براي پنجمين س��ال به طور 
کام��ال مج��زا موفق به تمدي��د اعتبار و دريافت گواهينامه هاي 
 ،۲۰۰8 :۹۰۰۱ ISO خ��ود در زمينه ه��اي مديري��ت کيفي��ت
مديريت زيست محيطي ISO ۱4۰۰۱:۲۰۰4، مديريت ايمني 
و بهداش��ت شغليOHSAS ۱8۰۰۱:۲۰۰۷، مديريت کيفيت 
 ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰ ISO/TS در صناي��ع نف��ت، گاز و پتروش��يمي
 H.S.E-MS و مديري��ت بهداش��ت، ايمن��ي و محيط زيس��ت 

شدند.
 

سد مخزني باالرود 
نيمه دوم سال آينده آبگيري مي شود

مجري س��د مخزني باالرود از آبگيري اوليه اين س��د در نيمه 
 دوم س��ال ۱3۹۷ و بهره برداري از آن تا پايان همان س��ال خبر 

داد.
"مهرداد اورکي" با اش��اره به پيش��رفت فيزيکي ۷۲ درصدي 
احداث سد باالرود افزود: پيش بيني مي شود در صورت تحقق 
تخصيص اعتبار الزم، آبگيري اوليه اين سد از نيمه دوم سال 

۹۷ شروع و تا پايان سال به بهره برداري برسد.
وي، بهبود معيش��ت و وضعيت اقتصادي کش��اورزي، کنترل 
سيالب هاي مخرب منطقه و ايجاد فرصت هاي شغلي مستقيم 
و غي��ر مس��تقيم را از جمل��ه مهم ترين اهداف اين پروژه ملي و 

منطقه اي عنوان کرد.
اورکي ادامه داد: ظرفيت مخزن اين سد ۱3۱ ميليون متر مکعب 
است که نياز آبي بيش از ۱۲ هزار هکتار از اراضي پائين دست 
سد را در آينده تأمين خواهد کرد.مدير امور اجرايي سد باالرود 
تصري��ح ک��رد: اجراي اي��ن طرح تاکنون بيش از ۱۲۰۰ ميليارد 
ريال از محل اعتبارات جاري، درآمد عمومي و اوراق مشارکت 
هزين��ه در بر داش��ته و براي تکمي��ل آن به رقمي حدود ۱۶۰۰ 

ميليارد ريال اعتبار نياز است.
اي��ن س��د داراي ي��ک هزار و ۵۰ متر ط��ول تاج،۱۰ متر عرض 
تاج و 84 متر ارتفاع است.س��د مخزني باالرود توس��ط سازمان 
آب و برق خوزس��تان روي رودخانه باالرود در ۲۷ کيلومتري 
ش��مال شهرس��تان انديمشک)منطقه الوار گرمسيري( در حال 
احداث اس��ت. شرکت هاي مهندس��ين مشاور دزآب به عنوان 
مش��اور و ش��رکت عمران مارون به عنوان پيمانکار در احداث 

اين سد مشارکت دارند.

پيشخوان

پيشخوان

اجتماعی
گ��روه اجتماع��ي: مب��ارزه با زمين خ��واري نياز به 
همکاري ميان سه قوه دارد. طي سال هاي گذشته 
از دول��ت يازدهم مقابله با زمين خواران مورد توجه 
وي��ژه اي ق��رار گرفته ت��ا جايي که به گفته مجابي، 
معاون سازمان محيط زيست در حال حاضر بيش از 
۲۰۰۰ پرونده زمين خواري در استان هاي مختلف باز 
بوده و در حال سپري کردن مراحل قانوني هستند. 
در ميان استان ها اما استان بوشهر از جمله مهمترين 
اين استان هاست که براي دست اندازي هايي بالغ 
بر 33۰ هزار متر مربع اعالم شکايت شده که ۱۲۰ 
ه��زار مترمرب��ع رفع تصرف ش��ده و باقي را اعالم 
ج��رم ص��ورت گرفته و در حال رس��يدگي اس��ت. 
همچنين براس��اس اطالعات مختلف استان هايي 
که بيش��ترين ميزان تصرفات را داشته اند اکثر اين 
دست اندازي ها در حاشيه شهرها بوده به طور کلي 
در آذربايجان غربي، اصفهان، کرمانش��اه و گيالن 
ميزان دست اندازي باال بوده است. معاون توسعه 
مديريت، حقوقي و امور مجلس س��ازمان حفاظت 
محيط زيست ضمن تشريح وضعيت پرونده هاي 
زمين خواري در کشوراز اجراي برنامه هاي زيربنايي 
ب��راي مقابل��ه با زمين خواري در دولت يازدهم خبر 
داد. محمد مجابي در گفتگو با ايس��نا، با اش��اره به 
اينکه حفاظت از عرصه هاي ارزش��مند کش��ور از 
اهميت بس��يار بااليي برخوردار اس��ت، گفت: در 
جهان قسمت هاي با اهميت تحت عنوان ذخيره گاه 
زيس��ت کره مورد حفاظت قرار مي گيرد. در کشور 
ما نيز براس��اس قانون حفاظت و بهس��ازي محيط 
زيست، مناطق ارزشمند تحت عناوين اثر طبيعي 
مل��ي،  پناهگاه حي��ات وحش، پارک ملي و منطقه 
حفاظت ش��ده مورد حفاظت ق��رار مي گيرند. وي 
افزود: اين عرصه ها براساس رويه اي مشخص، به 
شوراي عالي محيط زيست که رياست آن برعهده 
رئيس جمه��ور اس��ت، معرفي مي ش��وند و پس از 
تصوي��ب در اين ش��ورا، م��ورد مديريت و حفاظت 
قرار مي گيرند. در حال حاضر در کشور ما ۱۷ ميليون 
هکتار عرصه هاي مناطق چهارگانه وجود دارد که با 
مصوبه شوراي عالي محيط زيست حفظ و حراست 

مي ش��ود.  معاون س��ازمان حفاظت محيط زيست 
ب��ا بيان اينکه ع��الوه بر اين چهار منطقه، مناطق 
شکار ممنوع و صيد ممنوع نيز داريم گفت: ۵ميليون 
هکتار تحت عنوان منطقه صيد و شکار ممنوع مورد 
حفاظت س��ازمان محيط زيس��ت است بنابراين در 
مجموع کل مناطقي که مورد مديريت اين سازمان 
ق��رار دارد و تکلي��ف قانوني براي حفاظت از آن ها 
دارد، حدود ۲۲ ميليون هکتار اس��ت. مجابي ابالغ 
سياس��ت هاي کلي نظام در حوزه محيط زيست را 
يک��ي از عوام��ل اثرگ��ذار در مقابله با زمين خواري 
دانس��ت و گفت: با توجه به تدوين سياس��ت هاي 
کلي نظام برآمده از اصل ۱۱۰ قانون اساس��ي که 
از اختيارات رهبري اس��ت و ابالغ اين سياس��ت ها 
توسط مقام معظم رهبري همچنين تفکرات قاطع 

ايش��ان نسبت به اين موضوع، در اين دوره امکاني 
فراهم شد تا موضوع مبارزه زمين خواري با جديت 
بسيار مورد تعقيب قرار گيرد. وي با اشاره به اينکه 
براساس سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري، 
حمايت هاي جدي از سوي قوه قضاييه در برخورد 
با متصرفان و متخلفان موضوع زمين خواري انجام 
شد، گفت: ميزان تصرفات در مناطق تحت مديريت 
سازمان حفاظت محيط زيست طي سال هاي ۹۲ تا 
۹۵ بالغ بر 83۰۰ هکتار بود.  مجابي با بيان اينکه طي 
اين سال ها در مورد 834۹ هکتار وارد دعواي حقوقي 
شده و شکايت به قوه قضاييه و درخواست پيگيري 
کيفري عليه متخلفان انجام شد، تصريح کرد: در ابن 
دوره عليه متخلفاني که تصرف عدواني و غير قانوني 
کرده بودند، اعالم جرم ش��د و از اين ميزان ۵38۲ 

هکتار با احکام قضايي عليه متخلفان رفع تصرف 
شد و متخلفان نيز به جريمه و جزا محکوم شدند و 
با دستور قضايي دستور قلع و قمع فضاهايي که در 
اين مناطق ايجاد کرده بودند، داده شد. معاون توسعه 
مديريت، حقوقي و امور مجلس س��ازمان حفاظت 
محيط زيست با اشاره به اينکه در حال حاضر بالغ 
ب��ر ۲۹۶۷ هکت��ار پرونده مفتوح در محاکم قضايي 
داريم، اظهار کرد: بخش حقوقي س��ازمان محيط 
زيس��ت در سراس��ر کشور پيگير رفع تصرفات اين 
اراضي است و ادارات کل محيط زيست استان ها به 
نمايندگي از سازمان حفاظت محيط زيست در حال 
پيگيري و رفع اين تصرفات هستند. وي با اشاره به 
زمين خواري ه��ا در بخش هايي از تهران و با تاکيد 
ب��ر اينک��ه براي رف��ع تصرف هر يک از اين اراضي 

جنگ سنگيني داشتيم، گفت: برخي از اين زمين ها 
از جمله اراضي شميرانات از قيمت و مرغوبيت بسيار 
بااليي برخوردار است. در اين مناطق از سال ۱3۹۲ 
تا ۱3۹۵ بيش از ۱33 فقره پرونده با مساحت بيش 
از 3 ميليون و ۵۹۵ هزار متر مربع در مراجع مطرح 
ش��د که از اين ميزان يک ميليون و 3۵۰ هزار متر 
مربع رفع تصرف شد و براي ۲۲4 هزار متر مربع در 
حال پيگيري در محاکم قضايي هس��تيم. دستگاه 
قضايي در حال رس��يدگي به اين پرونده ها اس��ت تا 
احکام مربوط به آنها نيز صادر شود. مجابي با تاکيد 
بر انجام اقدامات زيربنايي در دولت يازدهم در حوزه 
قانونگذاري به منظور مقابله با زمين خواري، گفت: 
ميزان اراضي که در کشور تحت مديريت سازمان 
حفاظت محيط زيست قرار دارد، بالغ بر ۱۰ درصد 
عرصه کش��ور است و سازمان محيط زيست براي 
حفاظ��ت از اين ۱۰ درصد اقدامات زيربنايي انجام 
داده اس��ت. وي با بيان اينکه همواره پيش��گيري را 
مقدم بر برخورد مي دانيم، تاکيد کرد: در حال پيگيري 
ثبت دقيق تمامي مناطق س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت در س��امانه سازمان ثبت اسناد هستيم که 
اين موضوع باعث مي شود ميزان تصرفات کاهش 
ياب��د همچنين اليح��ه اي در قالب ماده ۲8 قانون 
احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور تصويب شد 
که بر اس��اس آن س��ازمان حفاظت محيط زيست 
براي رفع تصرف اراضي از پرداخت هزينه دادرسي 
معاف است. معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور 
مجلس سازمان حفاظت محيط زيست تاکيد کرد: 
سازمان حفاظت محيط زيست براي بازپس گيري 
انف��ال در مناط��ق تحت مديريت اين س��ازمان از 
تمامي متصرفان حقيقي، حقوقي، نهادهاي وابسته 
به قسمت هاي مختلف اعالم جرم و شکايت کرده 
است. در مواردي اشخاص حقوقي که به اين دست 
اندازي ها مبادرت کرده اند برخي از دس��تگاه هاي 
دولتي هستند که در تمامي اين موارد عليه آنها اعالم 
جرم کرده ايم. اين دستگاه ها در حوزه هاي مختلف 
فعال هس��تند و ما ب��راي بازپس گيري انفال هيچ 

تفاوتي قائل نمي شويم.

معاون سازمان محيط زيست خبر داد:

وجود بيش از 2000 پرونده زمين خواري

اخــبار شـهرستان

با اعتبار 13/2 ميليارد تومان؛

طرح آبرساني به اشتهارد به بهره برداري رسيد

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري منطقه آزاد خبر داد: 

رشد بوم گردي در جزيره قشم
مدير کل کميته امداد استان بوشهر:

بيش از 5 هزار مددجو   مهارت هاي فني و حرفه اي فراگرفتند

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سازمان منطقه 
آزاد قش��م از رش��د بوم گردي و گردش��گري روس��تايي در جزيره قشم 
خبر داد.به گزارش روابط عمومي منطقه آزاد قش��م، س��يدمحمدامين 
جعفري حسيني در آيين تجليل از اعضاي ستاد اجرايي خدمات سفر 
قشم در نوروز ۹۶ گفت: پس از راه اندازي اقامتگاه هاي بوم گردي در 
روستاهاي قشم و معرفي جاذبه هاي تاريخي و طبيعي اين جزيره در 
رسانه ها، تمايل مسافران از بازارها و مراکز تجاري به بوم گردي و بازديد 
از زيبايي هاي قشم بيشتر شده است.وي ادامه داد: آمار تعداد تردد در 
اسکله هاي روستايي مثل شيب دراز، کندالو، الفت و سهيلي در نوروز 
امسال، از آمار تردد در کل سال گذشته بيشتر است.جعفري حسيني با 
بيان افزايش ماندگاري گردش��گر در جزيره، افزود: ميزان نگاهداش��ت 
گردش��گر امس��ال به 4.8روز رس��يده است در حالي که اين رقم در سال 

گذشته تنها ۱.8 روز بود.
به گفته وي در نوروز امسال ۱۷ درصد از گردشگران از استان تهران، 
۱4 درصد از خراسان رضوي، ۱3 درصد از اصفهان، ۱۱ درصد از فارس، 
شش درصد از کرمان، پنج درصد از هرمزگان و بقيه از ساير استان ها 

کش��ور به قش��م سفر کردند.مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: براساس نظرسنجي هاي 
انجام شده بيش از 8۰ درصد از مهمانان نوروزي از رفتار جامعه محلي 
رضاي��ت کام��ل داش��تند.وي ادامه داد: از اين نظرس��نجي ها تجربه و 
درس هاي خوبي براي ارتقاي کيفيت خدمات در س��ال هاي آينده به 
دست آمده است.جعفري حسيني از ثبت 3۹۱ خانه استيجاري و اقامتگاه 
که مهمانان و گردشگران در آن اسکان مي کنند خبر داد و افزود: ثبت 
تمام اقامتگاه هاي جزيره که با جديت دنبال مي ش��ود تاثير چش��مگير 
در کاهش آسيب هاي اجتماعي خواهد داشت.وي از کمپ پارک ها به 
عنوان يکي از دس��تاوردهاي مهم س��ازمان منطقه آزاد نام برد و افزود: 
اسکان مسافران در کمپ پارک ها موجب شد تا نوروز ۹۶ با نظمي بي 
س��ابقه در قش��م سپري شود.به گفته جعفري حسيني در نوروز امسال 
۲8درصد از مسافران در اماکن استيجاري، ۲۲ درصد در کمپ پارک ها، 
۱۵ درصد در مدارس، ۱3 درصد در منازل دوستان و اقوام و بقيه در ساير 
اماکن اقامتي همچون هتل ها، اقامتگاه هاي بوم گردي و ... اس��کان 
داشتند.مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سازمان 
منطقه آزاد قشم از رشد چهار درصدي اقامت در هتل ها و مهمانپذيرها 
هم س��خن گفت و اضافه کرد: رش��د مس��افرت هوايي به جزيره با رشد 
اقامت در هتل ها و چرخش اقتصاد بخش هتلداري ارتباط مس��تقيم 
دارد.وي ادامه داد: فرودگاه بين المللي قشم در نوروز ۹۶ جايگاه نخست 
از نظر رشد و جهش تعداد پرواز ها را در کشور به خود اختصاص داد و 
اين موضوع يکي از نقاط قوت قشم است.آيين تجليل از اعضاي ستاد 
اجرايي خدمات سفر قشم در نوروز ۹۶ با حضور امام جمعه شهرستان 
قشم، مديرعامل سازمان منطقه آزاد، فرماندار، مديران سازمان و ادارات 
قش��م در تاالر وحدت برگزار ش��د و در آن از روس��اي کميته ها و اعضاد 

ستادخدمات اجرايي خدمات سفر قدراني شد.

بوشـهر- خبرنگار تجارت : مدير کل کميته امداد اس��تان 
بوش��هر گف��ت: بيش از بي��ش از ۵ هزار نفر از مددجويان 
تحت حمايت اين نهاد رد س��ال گذش��ته با همکاري اداره 
کل اموزش فني و حرفه اي استان، آموزش هاي مهارتي 

فني و حرفه اي را فرا گرفته اند.
به گزارش س��ايت خبري کميته امداد، احمد لطفي مدير 
کل کميته ام��داد اس��تان بوش��هر، در نشس��ت کارگروه 
اش��تغال اين نهاد با اش��اره به فعاليت هاي حوزه اشتغال و 
خودکفايي، يکي از ضرورت هاي رشد و توسعه اقتصادي 
خانواده ه��اي تح��ت حمايت کميته امداد را آموزش براي 
ايج��اد مهارت ه��اي الزم مددجويان بر ش��مرده و اظهار 
کرد: رويکرد جديد کميته امداد ارائه اموزشهاي مبتني بر 
اشتغال پايدار و متناسب با بازارکار و همچنين آماده سازي 
نيروي کار ماهر براي واحدهاي توليدي و خدماتي است. 
وي توانمند س��ازي و آموزش هاي مهارتي مددجويان را 
با رويکرد اش��تغال پايدار، از جمله طرح هاي اولويت دار 

کميته ام��داد عنوان ک��رد و افزود: يکي از کارهاي خوبي 
که در س��ال گذش��ته با همکاري اداره کل آموزش و فني 
و حرفه اي اس��تان انجام ش��د توانمند س��ازي و اش��تغال 
مددجوي��ان تح��ت حماي��ت کميته امداد ب��ود که بر اين 
اس��اس در اي��ن مدت، ۵ ه��زار ۵4۰ نفر از مددجويان در 
دوره هاي آموزشي مهارت آموزي، پايدارسازي و توسعه، 
کارآفريني و حرفه اموزي دانش آموزان دبيرستاني شرکت 

کرده اند.
لطف��ي ايج��اد اش��تغال پاي��دار ب��راي مددجوي��ان را از 
اولويت ه��اي مهم کميته امداد برش��مرد و خاطر نش��ان 
ک��رد: مدل اش��تغال کميته امداد ب��راي مددجويان تحت 
حمايت مبتني بر استعداد سنجي، حرفه اموزي، پرداخت 
تس��هيالت، نظارت بر اجراي طرح هاي اش��تغال، پايدار 
س��ازي و ب��ازار ياب��ي ف��روش محصوالت توليد ش��ده 

مددجويان است.
وي ضم��ن تش��ريح انواع آموزش ه��اي موجود در حوزه 
اش��تغال در رش��ته هاي شغلي کش��اورزي ، دامپروري ، 
خدمات ، صنايع دستي ، شيالت و فعاليت هاي صنعتي و 
معدني افزود : در راس��تاي آموزش هاي ارائه ش��ده در اين 

خصوص بالغ بر ۷۰۰ ميليون تومان هزينه شده است.
مدير کل کميته امداد استان بوشهربه اهميت برگزاري اين 
دوره هاي آموزش��ي اش��اره کرد و گفت: اين آموزش هاي 
مهارتي س��بب توانمند س��ازي مددجويان در حرفه هاي 
گوناگون مي ش��ود و آنان با کس��ب مهارت هاي ش��غلي 
مي توانن��د ب��راي خود ش��غلي ايج��اد کنند و در مس��ير 

خودکفايي و استقالل اقتصادي گام بردارند.

طرح آبرس��اني به ش��هر با اعتبار ۱3/۲ ميليارد تومان به بهره 
برداري رسيد.مهندس جانباز مديرعامل شرکت مهندسي آبفاي 
کشور درمراسم بهره برداري از اين پروژه اظهار داشت:اين روزها 
انتقادهايي به دولت يازدهم مبني برعدم توجه به مناطق توسعه 
نيافته مي ش��ود درحالي که دولت تدبير واميد چتر حمايت خود 
را ب��رروي اينگون��ه مناطق گس��ترانيد ودردولت قبل درحاليکه 
قيمت نفت به بش��که اي حدود ۱3۰ دالر رس��يد وشرکت هاي 
آبفاي روس��تايي با سردرگمي وبالتکليفي مواجه بودند وبودجه 
ي آنه��ا صف��ر بود،دردولت يازدهم با وجود کاهش قيمت نفت 
به بش��که اي زير 3۰ دالر،ميزان اعتبار اين ش��رکتها درس��ال 
۹4 به 4۰۰ ميليارد ودرس��ال ۹۵ به ۲۰۰۰ ميليارد تومان رس��يد 
که منجر به توس��عه ي مناطق محروم ش��ده وهم اکنون نيز با 
قدرت به خدمت رساني به روستاها مشغولند.وي ادامه داد:دولت 
يازدهم اقدامات مفيدي درزمينه ي احداث تصفيه خانه ها ايجاد 
ک��رده بطوريک��ه ۲4 درصد تصفي��ه خانه هاي فاضالب دراين 
دولت به بهره برداري رس��يده وجمعيت زيرپوش��ش فاضالب از 
38/8 به 4۵/۱ درصد)طي س��ال ۹۱ تا ۹۵(ارتقاء يافته اس��ت.

مديرعامل ش��رکت مهندس��ي آبفاي کشور با اشاره به اقدامات 
ص��ورت گرفته درزمين��ه مديريت مصرف ،تاکيد کرد:س��رانه 
مصرف آب خانواردرس��ال ۹۲ از ۷۱3 به ۶۹۰ ليتر درش��بانه روز 
کاه��ش يافت.ک��ه پيامد مثبت آن ه��م تامين آب ۱/۷ ميليون 
نف��ر وصرف��ه جويي ۱۵۰۰ميليارد توماني بوده اس��ت.مهندس 

جانباز درخصوص س��رمايه گذاري هاي صورت گرفته دردولت 
يازدهم درزمينه آب وفاضالب گفت:تا سال ۹۲ بالغ بر8۰ پروژه 
ب��ا ارزش ۲۰۰ ميلي��ارد توم��ان واز نيمه دوم س��ال ۹۲ تا کنون 
بي��ش از 8۰ پ��روژه ب��ه ارزش ۵۰ ه��زار ميليارد تومان با بخش 
خصوصي منعقد شده است.وي درخصوص بهره برداري از آب 
شيرين کن اشتهارد بيان داشت:آبي که تا کنون دراختيار مردم 
اين شهرس��تان قرار مي گرفت ش��وري بااليي داشت بطوريکه 
که قابل ش��رب نبود والزم اس��ت بهمين خاطر ازصبوري مردم 
منطقه تش��کر کنيم.مهندس جانباز بابيان اينکه دراس��تان البرز 
اقدامات خوبي دربخش مديريت منابع آب وفاضالب انجام شده 
تصريح کرد:دراين دولت تنها درش��هرکرج ۱۰۰ هزار انش��عاب 
جدي��د آب واگ��ذار ش��د وطبق برنامه ريزيه��اي صورت گرفته 
قراراس��ت که تصفيه خانه ش��ماره 3 باس��رمايه مورد نياز ۵۰ 
ميليارد تومان افتتاح شود وآبفاي البرز هم آمادگي خود رابراي 
تامين اعتبارآن اعالم کرده اس��ت.درزمينه توس��عه طرح هاي 
فاضالب،جمعيت زيرپوشش استان از ۱۶ به ۲4 درصد افزايش 
يافته ام��ا ب��راي تکميل طرح فاضالب ش��هر کرج به تنهايي به 
۱۰۰۰ ميليارد تومان سرمايه نياز است که به دنبال راه حلهايي 
براي تامين اين س��رمايه هس��تم.مهندس طهايي استاندار البرز 
هم دراين مراس��م اظهار داش��ت:آب منشاء حيات است واگرآب 
نباش��دمناطق زيس��تي،بيابان وفاقد جمعيت مي شود.اميد دارم 
ش��رايطي که توس��ط آبفا براي تامين وتوزيع بهينه آب ش��رب 

با کيفيت دراش��تهارد ايجاد ش��ده،گواراي وجود مردم ش��ريف 
اشتهارد وموجب آبادي ورونق بيشتراين شهر شود والزم است 
بخاطر اين شرايط از مجموعه مسئوالن شرکت مهندسي آبفاي 

کشور وآبفاي شهري استان تقدير نماييم.
وي با اشاره به جشن آيين خدمات رساني آب وبرق که دراواسط 
ارديبهش��ت ماه امس��ال درتهران برگزار شد،بيان داشت:دولت 
تدبير واميد وظيفه اش همين خدمت رساني به مردم بخصوص 
توجه ويژه به روستاها ومناطق کمتر توسعه يافته است وباعث 
افتخار است که درمدت کوتاه خدمات گسترده اي دربخش آب 
،برق ،گاز وراه به مردم ارايه شد.آقاي اينانلو فرماندار شهرستان 
اشتهارد نيز با تاکيد برلزوم اجراي تصفيه خانه فاضالب در اين 
ش��هر طي سخناني بيان داش��ت:يکي از اولويتهاي ما،موضوع 
تامين آب شرب شهرستان بوده وهست. طي سالهاي طوالني 
بس��ياري از مس��ئوالن براي تامين آب اين شهر قولهايي دادند 
که عملي نش��د اما درس��ال ۹4با پيگيريها وحمايت اس��تاندار 
ومديرعامل ش��رکت مهندس��ي آبفاي کشور پروژه ساخت آب 
شيرين کن کليد خورد که درسريعترين زمان طي يکسال اين 
پروژه به سرانجام رسيد ومردم اشتهارد درپايان سال ۹۵ از آب 
شرب با کيفيت باال برخوردارشدند وحق اين مردم هم بيش از 
اين اس��ت چرا که ايثار وفداکاريهاي زيادي براي نظام کردند 
واي��ن هدي��ه ي دولت تدبير واميد براي مردم اش��تهارد خواهد 
بود.مهندس رضايي فر مديرعامل آبفاي شهري البرز نيز اظهار 

داش��ت:طرح آبرس��اني به اشتهارد درقالب اجراي چند پروژه از 
س��ال ۹4 کليد خورد وس��اخت تاسيس��ات جديد شامل ساخت 
س��امانه آب ش��يرين ک��ن با ظرفيت تولي��د ۵۰۰۰ متر مکعب 
آب ش��رب درش��بانه روز، س��اخت مخزن ذخيره آب ۵۰۰۰ متر 
مکعبي،حفر وتجهيز شش حلقه چاه،اجراي ده هزار و ۷۰۰ متر 
خط انتقال آب چاهها ي آب شور تا محل آب شيرين کن ونيز 
خط انتقال دفع پس��اب حاصله مدنظر قرار گرفت.وخوشبختانه 
درمدت زمان پيش بيني ش��ده موفق ش��ديم اين سامانه را وارد 
م��دار کني��م تا آرزوي ديرينه ي مردم اش��تهارد برآورده ش��ده 
وش��اهد برگزاري جش��ن برخورداري از آب با کيفيت از س��وي 

مردم اشتهارد باشيم.

وزير بهداشت گفت: هر دولتي انتخاب شود، موظف به ادامه 
طرح تحول سالمت است زيرا مردم در اين حوزه مشکالت 
زيادي دارند و هر حکومتي در بخش امنيت، سالمت و آموزش 
س��رمايه گذاري  زي��ادي مي کند و اي��ران نيز با توجه تکاليف 
قانون اساس��ي، موظف به ادامه طرح تحول س��المت اس��ت. 
به گزارش خبرگزاري ها سيدحسن هاشمي روز گذشته پس از 
انداختن راي خود به صندوق راي در يکي از بيمارستان هاي 
تهران، حضور مردم در انتخابات را بسيار مناسب عنوان کرد و 
اظهار داشت: جمهوري اسالمي ايران بايد قدردان مردم باشد 
و باالترين افتخار آن، اعتماد مردم به صندوق هاي راي است و 
مردم حضور خود را موثر مي دانند. هاشمي در پاسخ به اين سوال 
ک��ه در ص��ورت انتخ��اب دکتر روحاني به عنوان رئيس دولت 
دوازدهم تمايلي به مس��ئوليت وزارت بهداش��ت داريد، گفت: 

بعد از انتخابات در اين مورد خواهم گفت. هاش��مي در بخش 
ديگري از سخنان خود تاکيد کرد: هر دولتي که انتخاب شود، 
موظف به ادامه اجراي طرح تحول س��المت اس��ت زيرا مردم 
در اين حوزه مشکالت زيادي دارند و هر حکومتي در بخش 
امنيت، سالمت و آموزش سرمايه گذاري هاي زيادي مي کند 
و جمهوري اسالمي ايران نيز با توجه به اهداف خود و تکاليف 
قانون اساسي، موظف به ادامه طرح تحول سالمت است. وزير 
بهداش��ت در خص��وص برنامه هاي دول��ت دوازدهم در حوزه 
سالمت خاطرنشان کرد: اول بايد ببينيم چه فردي به عنوان 
رييس جمهور از سوي مردم انتخاب مي شود اما برنامه هاي 
ح��وزه س��المت در دولت آينده حتم��اً بايد ادامه برنامه دولت 
يازدهم باش��د زيرا مطالبه اصلي مردم و از ش��عارهاي انقالب 

اسالمي است که بايد زودتر از دولت يازدهم آغاز مي شد.

عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفت: براي شفاف سازي 
هزينه ک��رد وزارت بهداش��ت مي ت��وان به گ��زارش ديوان 
محاس��بات اکتف��ا کرد ام��ا ورود وزارت بهداش��ت مي تواند 
نتيجه بهتري دهد. رسول خضري در گفتگو با خانه ملت، با 
تاکيد بر ضرورت شفاف سازي هزينه ها و درآمدهاي وزارت 
بهداشت، افزود: با توجه به اجرايي شدن طرح تحول سالمت 
و انتقادهاي��ي ک��ه اغلب نس��بت به نح��وه هزينه کرد در اين 
طرح تحول، به وزارت بهداش��ت وارد مي ش��ود الزم اس��ت 
که ش��فاف س��ازي در اين زمينه صورت گيرد. وي ادامه داد: 
شفاف سازي هزينه کرد حوزه سالمت راه را بهتر به وزارت 
بهداشت نشان خواهد داد و از بسياري از انتقادهاي ناروا به 
اي��ن وزارتخان��ه جلوگيري خواهد کرد. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، تصريح کرد: اينکه عنوان مي شود متولي براي 

انتش��ار حس��اب س��المت وجود ندارد قابل قبول نيست و بر 
اساس آن ديوان محاسبات هر سه ماه يکبار گزارشي از نحوه 
هزين��ه کرد اعتبارات در حوزه هاي مختلف منتش��ر مي کند 
که بر اس��اس اين گزارش مي توان ارزيابي نس��بت به نحوه 
اين هزينه کرد داشت. وي يادآور شد: از سويي ديگر وزارت 
بهداشت نيز جداي از گزارش ديوان محاسبات مي تواند براي 
رفع هرگونه شائبه اي، اقدام به انتشار حساب سالمت خود 
کند تا نحوه درآمد و هزينه در اجراي طرح تحول س��المت 
مشخص گردد. خضري تاکيد کرد: نمي توان گفت نظارتي 
بر نحوه درآمد و هزينه کرد اعتبارات حوزه س��المت و س��اير 
بخش ه��ا وج��ود ندارد زيرا در اين زمينه مي توان به گزارش 
ديوان محاسبات اکتفا کرد اما ورود وزارت بهداشت مي تواند 

نتيجه بهتري داده و به اعتمادسازي ها کمک کند.

ديوان محاسبات متولي انتشار حساب سالمت استدولت دوازدهم موظف به ادامه طرح تحول سالمت است


