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 جایزه ویژه استانبول
به کاریکاتوریست جهرمی رسید

بین المللی  مسابقه  دوره  دومین  جوایز  اهدای  مراسم 
عنوان  تحت  اشغالی  بیت المقدس  موضوع  با  کاریکاتور 
شد  برگزار  ترکیه  استانبول  شهر  در  ما«  میراث  »قدس 
و جایزه ویژه استانبول به کاریکاتوریست جهرمی رسید.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی و 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط 
فارس، سعید صادقی، کاریکاتوریست جهرمی برنده جایزه 
کارتون  بین المللی  جشنواره  در  ایوبی  صالح الدین  ویژه 

»قدس میراث ما« در استانبول ترکیه شد.
دیگر  نظری  محمود  گفت:  کارتونیست،  این 
نیز جایزه اول و جایزه ویژه  کاریکاتوریست کشورمان 
این مسابقات را کسب کرد. صادقی افزود: مراسم اهدای 
جوایز دومین دوره مسابقه بین المللی کاریکاتور با موضوع 
در  ما«  میراث  »قدس  عنوان  تحت  اشغالی  بیت المقدس 
شهر استانبول ترکیه برگزار شد و در جریان آن نیز سه 
کاریکاتوریست از ایران، ترکیه و هند به ترتیب رتبه های 
اول تا سوم را به دست آوردند. وی اظهار کرد: در این 
انجمن  و  ترکیه  ما«  »میراث  انجمن  مسابقه که  از  دوره 
کاریکاتوریست های جهان برگزار کردند، ۳۲۹ هنرمند از 
۴۰ کشور جهان با ۷۸۸ کاریکاتور با موضوع بیت المقدس 
و در رابطه با حقوق بشر، عدالت، آزادی، محبت، فرهنگ، 

زندگی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکت کردند.

مهر
برپایی همایش مردمی برای 
ساخت جاده در گله دار ُمهر

همایش مردمی با عنوان 17 کیلومتر تا شکوفایی پیرامون 
بخش گله دار  مسیر  برای ساخت  انجام شده  پیگیری های 
بوشهر برگزار  استان  به شهرستان عسلویه  ُمهر  شهرستان 

شد.
نماینده  حضور  با  همایش  این  ایرنا  دریافتی  گزارش  به 
اعضای  تسنن،  و  تشیع  جمعه  ائمه  ُمهر،  و  المرد  مردم 
و  اسیر  بخش های  اهالی  از  جمعی  و  اسالمی  شوراهای 
علوی  محسن  سید  نشست  این  در  شد.   برگزار  گله دار 
نماینده مردم المرد و ُمهر در مجلس شورای اسالمی گفت: 
با احداث مسیر مواصالتی گله دار به عسلویه درواقع یک 

منطقه ویژه به نام قطب اقتصادی گله دار ایجاد می شود.
وی ادامه داد: امکان ایجاد و استقرار پتروشیمی ها و صنایع 
پایین دستی نفت و گاز در اراضی منطقه امکان پذیر خواهد 
شد و نگاه ما به مسیر مواصالتی نگاه ملی و فرامنطقه ای 
است. بهمن ماه سال 96 در پی درخواست اهالی بخش های 
گله دار و اسیر شهرستان ُمهر برای ساخت مسیر گله دار- 
اتان،  انتقال  مسیر خط  به عنوان  آن  از  استفاده  و  عسلویه 
موجب پیگیری مسئوالن امر برای تحقق خواسته مردم این 
منطقه شد. هفته گذشته با هماهنگی و تعیین قرار مالقات، 
به  اسالمی  شورای  مجلس  در  ُمهر  و  مردم المرد  نماینده 
همراه ائمه جمعه تشیع و تسنن گله دار و جمعی از اعضای 
شوراهای اسالمی بخش های گله دار و اسیر و نیز مدیرکل 
راه و شهرسازی الرستان به دیدار زنگنه وزیر نفت رفتند.
پیگیری  قول  سخنان،  از  پس  دیدار  این  در  نفت  وزیر 
به  مشهور  عسلویه  گله دار-  مواصالتی  مسیر  احداث 
راه  وزارت  توسط  هزینه  ارزیابی  و  داد  را  کلوپو  مسیر 
پیش ازاین  شد.  تعیین  آن  اجرای  شرایط  از  شهرسازی  و 
در  تسریع  دستور  شهرسازی  و  راه  سابق  وزیر  آخوندی 
و  گله دار-عسلویه  مسیر  احداث  اقتصادی  و  فنی  مطالعه 
تونل عالمرودشت- مهر را به معاونان ذی ربط صادر کرد.
یعقوبی   ،97 اردیبهشت  اوایل  آن،  دنبال  به  همچنین 
به  شهرسازی  و  راه  وزارت  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
همراه باقری فرد مدیرکل راه و شهرسازی الرستان از این 

دو طرح بازدید کرد.
شهرستان های المرد و ُمهر به ترتیب در 365 کیلومتری و 

320 کیلومتری جنوب شیراز هستند.

داراب
فرماندارداراب:

ظرفیت های توسعه و 
محرومیت زدایی در روستاها باید 

بیشتر موردتوجه باشد
مردم  جمع  در  داراب  شهرستان  فرماندار  مظفری  علی 
به  بیشتر  توجه  لزوم  بر  شهرستان  این  مادوان  روستای 
ظرفیت های توسعه و محرومیت زدایی در مناطق روستایی 
قانونی  ظرفیت های  همه  از  باید  گفت:  و  کرد  تأکید 
مناطق  این  از  محرومیت زدایی  و  روستاها  توسعه  برای 

بهره گیری شود.
بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مسکن استان فارس، در سفر فرماندار داراب به روستای 
حضور  نیز  کارشناسان  و  مدیران  از  جمعی  که  مادوان 
منطقه  به  بهتر  به جهت خدمت رسانی  شد:  اعالم  داشتند، 
و  سیار  دندانپزشکی  و  چشم پزشکی  کلینیک  فسارود، 
خدمات  انجام  جهت  هالل احمر  امید  و  سالمت  کاروان 

درمانی به روستاهای محروم فسارود اعزام خواهد شد.
مردم  با  دیدار  در  همچنین  داراب  فرماندار  مظفری  علی 
و  فرماندار  عمرانی  معاون  با حضور  که  مادوان  روستای 
برگزار  روستا  این  مسجد  در  شهرستان  ادارات  مسئولین 
روستای  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  شد، 
مادوان، بیان کرد: با تالش ادارات در دولت تدبیر و امید، 
شهرستان داراب مسیر توسعه را در پیش گرفته و نیازمند 

همراهی و همدلی همه گروه ها و اقشار است.
روستای  داشت:  اظهار  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
مادوان جزء روستاهای بزرگ و با قدمت در فسارود است 
و بایستی تالش شود که به دوراز تفرقه با همدلی به سمت 
زودتر  هرچه  بتوانیم  تا  برداریم  گام  توسعه  و  پیشرفت 

مشکالت روستا را کامل برطرف کنیم.
فرماندار شهرستان داراب تصریح کرد: متأسفانه دو هزار 
چاه غیرمجاز در منطقه وجود دارد و این باعث شده که 
هم معضل آب و هم معضل سوخت در منطقه داشته باشیم، 
با همراهی و مساعدت مردم، شورا و دهیار، مشکالت آب 
در این روستا حل خواهد شد، جهت نوسازی شبکه انتقال 
آب یک کیلومتر لوله آب به این روستا داده خواهد شد.

و  دندان پزشکی  سیار  کلینیک  به زودی  گفت:  مظفری 
ماه مستقر خواهد  به مدت یک  چشم پزشکی در فسارود 

شد.

زریندشت
فرماندارزریندشت:

شتاب بخشی در طرح های توسعه 
زمینه ساز رضایتمندی 

بیشتر مردم است

از  بازدید  در  زرین دشت  فرماندار شهرستان  ابراهیم خرم 
پروژه آبرسانی به پروژه مسکن مهر شهرستان زرین دشت 
بنایی  زیر  و  عمرانی  طرح های  به  شتاب بخشی  لزوم  بر 
تأکید کرد و بیان داشت: شتاب بخشی در طرح های توسعه 

زمینه ساز رضایتمندی بیشتر مردم است.
بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مسکن استان فارس، در این برنامه بازدید که با حضور امیر 
برومند مدیر بنیاد مسکن زرین دشت و برخی از مدیران 
زرین دشت  فرماندار  شد،  برگزار  محلی  کارشناسان  و 
تأکید کرد: باید از همه ظرفیت های قانونی برای به سامان 
رسیدن امور مردم استفاده کرد، تأمین مسکن مناسب یکی 
از نیازهای اولویت دار شهرستان زرین دشت و شهر دبیران 
است و تاکنون قدم های مؤثری در این زمینه برداشته شده 

است.
وی بابیان اینکه تأمین زیرساخت های مناسب در طرح های 
مسکن شهری یک اولویت است، گفت: مردم در سکونت 
مسکن شهری باید احساس رضایت و آرامش داشته باشند، 
تأمین سرپناه مناسب باید به همراه تأمین نیازهای اجتماعی 

و فضای معنوی و فرهنگی پروژه های مسکونی باشد.
امیر رومند مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرین دشت نیز در 
این برنامه بازدید گزارشی از پیشرفت پروژه مسکن مهر 
شهر دبیران ارائه داد و گفت: این پروژه با پیشرفت 100 
طرح های  از  یکی  و  سامان یافته  واحد   164 در  درصدی 
شاخص مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت 
شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر  است.  فارس  استان  در 
در  زرین دشت  شهرستان  کرد:  خاطرنشان  زرین دشت 
مسکن  تأمین  ازجمله  توسعه  شاخص های  از  بسیاری 
به عنوان  و  است  پیشتاز  فارس  استان  در  شهری  مناسب 

الگویی از کار مهندسی و سازمان یافته مطرح  شده است.
برومند تأکید کرد: تأمین مسکن شهری در این شهرستان 
مؤلفه های الزم  همه  نیست،  سرپناه  تأمین  به عنوان  صرفًا 
برای یک سکونت توسعه یافته با بهره گیری از سهم عادالنه 
و  فرهنگی  مناسبی  فضای  تأمین  زیرساخت ها  تأمین  در 

اجتماعی در طرح های مسکن شهری دیده شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرین دشت بابیان اینکه بنیاد 
احداث  در  را  مهندسی  اصول  و  نظارت ها  همه  مسکن 
پروژه ای مسکن شهری لحاظ می کند تأکید کرد: مسئله 
الگوی  و  مناسب  مسکن  سیاست گذاری  و  برنامه ریزی 
مطلوب برای ساکنان شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت از 
دغدغه های برنامه ریزان شهری است. علیرغم تالش های 
صورت گرفته در مسیر تحول و توسعه مسکن، این مسئله 
دارد  قرار  شهری  توسعه  برنامه های  اولویت  در  همچنان 
چشمگیر  موفقیت های  به  زمینه  این  در  مسکن  بنیاد  و 

دست یافته است.

استان بوشهر
بوشهر

فرماندهانتظامیبوشهر:
پایش تصویری یکی از اولویت های 

اصلی جزیره خارگ باشد

 
تصویری  پایش  بوشهر گفت:  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

یکی از اولویت های اصلی جزیره خارگ باشد.
ابراهیم عرب زاده در  به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ 
داشت:  اظهار  خارگ  ویژه  بخش  اداری  شورای  نشست 
هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست و اکنون شاخص های 
مختلف امنیتی در شهرستان در بهترین شرایط قرار دارد و 

این موضوع مرهون خون شهداست.
خاطرنشان  خارگ  جزیره  باالی  امنیت  به  اشاره  با  وی 
و  مردم  مشارکت  و  کمک  با  خارگ  جزیره  در  کرد: 

نیروی های انتظامی در باالترین شاخص قرار دارد.
عربزاده افزود: کشف بیش از ۹۸ درصد جرائم در جزیره 
خارگ، دستگیری بیش از ۱۰۰ سارق و کشف بیش از 
۵۰ کیلوگرم موارد مخدر در این جزیره نشان از عزم راسخ 
ناجا برای برقراری آرامش و امنیت در این جزیره مهم و 
راهبردی است. این جزیره دارای حساسیت بسیار باالیی 
شناسایی  ناجا  توسط  مختلف  حوزه  در  آسیب ها  و  است 
شده است. فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر تصریح کرد: 
باید اقدامات حوزه تأمینی در این جزیره به صورت خاص 
بسیار  اقدامات  خوشبختانه  و  گیرد  قرار  مدنظر  ویژه  و 

خوبی در این حوزه صورت گرفته است.
و  شرایط  با  مختلف  حوزه های  در  امکانات  افزود:  وی 
حجم مأموریت های ناجا در این منطقه افزایش یابد. پایش 
تصویری یکی از اولویت های اصلی جزیره باشد و امیدوار 
هستیم هر چه سریع تر این پروژه اجرایی شود. عرب زاده 
گفت: خدمت به مردم سرلوحه تمامی امور در ناجا قرار 
دارد. تکریم اهالی شریف خارگ یکی از اولویت ها است 
مدنظر  موضوع  این  مدون  برنامه ریزی  یک  با  باید  که 
مطمئنًا  مردم  گیرد.  قرار  جزیره  این  در  مسئوالن  تمامی 
باید با مراجعه به ما احساس امنیت و آرامش داشته باشند.

استان خوزستان
سرپرستمعاونتگردشگریمیراث

فرهنگیخوزستانخبرداد:
تبدیل خوزستان به قطب 

بوم گردی کشور تا ۷ سال آینده

 
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
پیش بینی  شده،  برنامه های  اساس  بر  گفت:  خوزستان 
بوم گردی  قطب  به  آینده  سال  هفت  تا  باید  خوزستان 

کشور تبدیل شود.
کمیته  هم اندیشی  جلسه  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
طبیعت گردی استان خوزستان با حضور نمایندگان ادارات 
کل منابع طبیعی و محیط زیست و نیز معاون گردشگری 
این  محل  در  فرهنگی  میراث  کل  اداره  دبیری  به  استان 
اداره کل تشکیل شد. این جلسه به منظور سیاست گذاری 
و  )اکوتوریسم(  بوم گردی  توسعه  درزمینه  هماهنگی  و 
کارگروه  فعالیت  برای  الزم  تسهیالت  و  امکانات  ایجاد 
با همکاری دستگاه های عضو، برگزار و در آن طرح های 
گردشگری با محوریت بوم گردی در اراضی ملی و مناطق 

چهارگانه محیط زیست بررسی شد.
باالی  ظرفیت های  به  توجه  با  جلسه  این  طی  همچنین 
میراث  و  فرهنگی  تنوع  خوزستان،  استان  اکوتوریسم 
از  حفاظت  و  بومی  جامعه  اشتغال زایی  بر  تاریخی، 
سرپرست  نشست  این  در  شد.  تأکید  طبیعی  عرصه های 
معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
رئیس  مونسان  نظر  بر  تأکید  با  خوزستان  گردشگری  و 
هزار   ۱۶ ایجاد  بر  مبنی  کشور،  فرهنگی  میراث  سازمان 
شغل و دو هزار مرکز بوم گردی در کشور، بر همکاری 
سه ارگان برای توسعه پایدار گردشگری در مناطق طبیعی 
و برنامه ریزی برای تبدیل شدن استان خوزستان به قطب 
اکوتوریسم )بوم گردی( کشور تأکید داشت. پیمان نبهانی 
با اشاره به این که بوم گردی بر اساس جغرافیای اقلیمی و 
قومی هر منطقه اشکال مختلفی دارد و بر این اساس استان 
خوزستان دارای جذابیت های منحصربه فردی است افزود: 
گردشگران در تجربه بوم گردی خود در خوزستان عالوه 
بر آشنایی با مهمان نوازی، سنت ها و آداب ورسوم مناطق 
مختلف استان می توانند از طبیعت بکر و متنوع  لذت ببرند 

و آرامش منحصربه فردی را تجربه کنند.
وی گفت: اقامتگاه های بوم گردی باید در محیط بومی و 
با  به نحوی که  زیست محیطی  ضوابط  رعایت  با  و  طبیعی 
بافت تاریخی، معماری بومی و منظر طبیعی منطقه و تعامل 

با جوامع محلی همخوانی داشته باشند تأسیس شوند.
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
خوزستان عنوان کرد: بر اساس برنامه های پیش بینی  شده 
در این معاونت، خوزستان باید تا هفت سال آینده به قطب 
بوم گردی کشور تبدیل شود و برای نیل به این هدف و 
شعار  میالدی،   ۲۰۲۵ سال  برای  چشم انداز  این  اساس  بر 
»خوزستان پایتخت بوم گردی ایران« را پیشنهاد کرده ایم.

استان هرمزگان

بندرعباس
سه طرح بزرگ در منطقه ویژه 

خلیج فارس بهره برداری شد

در آستانه برگزاری جشن های چهل سالگی انقالب اسالمی 
در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهوری سه طرح 
بزرگ زیربنایی معادل شش هزار و 403 میلیارد ریال در 
خلیج فارس  فلزی  و  معدنی  صنایع  اقتصادی  ویژه  منطقه 

)بندرعباس( به بهره برداری رسید.
با  مراسم  این  در  طهرانی  خلج  حسن  ایرنا،  گزارش  به 
ارائه گزارشی این طرح ها را شامل مرحله نخست نیروگاه 
سیکل ترکیبی هرمز، واحد گازرسانی سایت میانی منطقه 
و همچنین جاده و دیوار پیرامونی زمین های سایت توسعه 
ذکر کرد که برای احداث آنها یک هزار و 190 میلیارد 

ریال و 47 میلیون یورو سرمایه گذاری شده است.
وی اظهار کرد: برای احداث دیوار پیرامونی سایت توسعه 
به طول 43 کیلومتر 770 میلیارد ریال، واحد گازرسانی به 
سایت میانی 420 میلیارد ریال و همچنین احداث فاز اول 
نیروگاه 160 مگاواتی سیکل ترکیبی هرمز نیز 47 میلیون 

یورو سرمایه گذاری شده است.
فلزی خلیج فارس  معدنی و  منطقه ویژه صنایع  مدیرعامل 
را  بهره برداری  حال  در  فعالیت های  دیگر  و  طرح ها  این 
ایجاد 13 هزار شغل شده، هدیه ای کوچک  به  منجر  که 
سالگی   40 بزرگ  جشن های  بودن  پیش  در  مناسبت  به 
ایران  شریف  و  مقاوم  صبور،  مردم  به  اسالمی  انقالب 

به خصوص هرمزگانی های مرزنشین و دریادل دانست.
خلیج فارس  فلزی  و  معدنی  صنایع  اقتصادی  ویژه  منطقه 
در  اقتصادی  رشد  جهت  در  کشور  حرکت  راستای  در 
جذب  جهت  در  را  مناسبی  تالش های  اخیر  سال های 
سرمایه گذاران خارجی داشته و در این زمینه موفقیت هایی 
نیز به دست آورده طوری که تاکنون توانسته سه میلیارد و 
366 میلیون دالر پروژه را جذب و به بهره برداری برساند 
و حدود یک میلیارد و 420 میلیون دالر پروژه را نیز در 

دست ساخت و نصب و تجهیزات دارد.
با عملیاتی شدن طرح های توسعه در نظر گرفته شده برای 
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس که نیاز به 
2 میلیارد و 222 میلیون دالر سرمایه گذاری دارد، میزان 
دالر  میلیارد   7 حدود  به  منطقه  این  در  سرمایه گذاری 
خواهد رسید. این در حالی است که منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، با ارائه انواع تسهیالت 
و مشوق ها سعی در جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران دارد 
که از مهم ترین آنها می توان به واگذاری اقساطی 2 هزار و 
500 هکتار زمین به سرمایه گذاران؛ تأمین زیرساخت های 

آب، برق، گاز و مخابرات اشاره کرد.
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با پنج هزار 
بندرعباس  شهر  غرب  کیلومتری   13 در  وسعت  هکتار 
پاالیشگاه  رجایی،  شهید  بندری  مجتمع  مجاورت  در  و 

بندرعباس و میعانات گازی ستاره خلیج فارس قرار دارد.

استان کهگیلویه و بویراحمد

بیمه سالمت از ایده های خالق 
یاری می گیرد

که  گفت  بویراحمد  و  کهگیلویه  سالمت  بیمه  مدیرکل 
مختلف  قشرهای  و  پژوهشگران  دانشگاهیان،  نخبگان، 
جامعه، سازمان بیمه سالمت را نسبت به بهبود و ارتقای 
ایده های  و  نظرات  نقطه  با  بیمه ای  کیفیت سطح خدمات 

خالق یاری دهند.
به گزارش ایرنا، سید یداهلل حسینی  در نشست هم اندیشی 
رویداد  بویراحمد،  و  کهگیلویه  رسانه ای  فعاالن  با 
ظهور  برای  مناسب  بستری  را  سالمت  بیمه  هم اندیشی 
عرصه  در  نوآوری  از  حمایت  و  خالق  و  نو  ایده های 
بیمه سالمت دانست. وی تصریح کرد که در این رویداد 
برتر  ایده های  که  شده  دعوت  جامعه  اقشار  همه  از  مهم 
 خود درزمینه بیمه سالمت را در قالب چکیده در سایت
www.shareidea.ihio.gov.ir ثبت کرده و بعد از 

بررسی ایده ها، از نظرات خود دفاع کنند.
بیمه  هم اندیشی  رویداد  نخستین  جزئیات  تشریح  با  وی 
سالمت گفت که شرکت در این رویداد رایگان و هر فرد 

یا گروهی می تواند در آن شرکت کند.
حسینی یادآور شد: البته ایده ها نباید به صورت کپی برداری 
محور   2 در  فقط  می تواند  گروه  یا  شخص  هر  و  باشند 

ایده های خود را ارائه کند.
شامل  محور   6 در  رویداد  این  که  کرد  اضافه  حسینی 
بیمه ای،  پوشش  سالمت،  ارتقای  و  پیشگیری  آموزش، 
اطالعات  فناوری  کاربرد  فرآیندها،  و  مقررات  قوانین، 
در نظام بیمه سالمت، مدیریت منابع، مصارف و سرمایه 

انسانی و نظارت بر خدمات بیمه سالمت هستند.
ارائه آثار این رویداد مهم که از 15 آذر امسال آغاز شده 
تا 15 دی سال جاری نیز ادامه دارد و آیین اختتامیه نیز در 

هفته آخر بهمن امسال برگزار می شود.
 ،160 محور،  هر  در  اول  نفرات  به  داشت:  ابراز  حسینی 
ریال  میلیون   40 مبلغ  نیز  سوم  نفرات  و   80 دوم  نفرات 

جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. 
همچنین  بویراحمد  و  کهگیلویه  سالمت  بیمه  مدیرکل 
گفت: این نهاد 100 درصد سرانه درمانی بیمه شدگان در 
سطح یک و حدود 70 درصد بیمه شدگان در سطح 2 را 
از  نفر  هزار   519 شد:  یادآور  حسینی  می کند.  پرداخت 
زیرپوشش  از جمعیت  معادل 70 درصد  استان  این  مردم 

خدمات بیمه سالمت هستند.
از  نفر  هزار   95 روستایی،  هزار   343 داشت:  اظهار  وی 
هزار   33 و  همگانی  بیمه  تن  هزار   48 دولت،  کارکنان 
نفر از سایر اقشار از خدمات بیمه سالمت بهره مند هستند.

وی بیان کرد: 385 موسسه و 63 مرکز روستایی طرف 
قرارداد بیمه سالمت در کهگیلویه و بویراحمد هستند.

حسینی گفت: بیش از 85 درصد خدمات عمومی و درمانی 
بیمه شدگان روستایی در سطح یک قابل ارائه است.

وی یادآور شد: سازمان بیمه سالمت با چهار کارکرد و 
رویکرد مهم ازجمله حفاظت مالی از بیمه شدگان، پوشش 
بیمه همگانی، بهره مندی عادالنه از خدمات و اطمینان از 

تضمین کمیت و کیفیت خدمات ایفای نقش می کند.

نمایندهبویراحمدودنادرمجلس
شورایاسالمیخبرداد:

کمبود شدید نیرو در محیط زیست 
کهگیلویه و بویراحمد
لزومتوسعهتجهیزات

مجلس  در  دنا  و  بویراحمد  شهرستان های  مردم  نماینده 
شورای اسالمی گفت: محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد 

با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است.
نشست  در  زارعی  محمد  مهر، غالم  به گزارش خبرنگار 
شورای اداری استان، افزود: همچنین امکانات و تجهیزات 
این  به  باید  و  است  ناکافی  استان  محیط زیست  نیروهای 
موجود  ساختار  کرد:  خاطرنشان  زارعی  شود.  توجه  مهم 
توسعه  و  نیست  فعالیت ها  کامل  پاسخگوی  محیط زیست 
انسانی، پوشش چارت های خالی و رشد تجهیزاتی باید در 

هدف گذاری های این حوزه قرارگرفته و دیده شود.
زارعی بابیان اینکه سالیان متمادی است که طبیعت استان 
با زندگی مردم آمیخته بوده و خواهد بود، ابراز داشت: با 
توجه به شرایط نوین جامعه و روند توسعه، می طلبد که با 
مدیریت اصولی و کارآمد از بروز تعارض در بین طبیعت 
این بخش جلوگیری شود و تحقق  و مردم و آسیب در 

توسعه پایدار را داشته باشیم.
نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی همچنین 
مدیریت  در  هدف گذاری  و  عشایر  ارتفاق  به حق  توجه 

صحیح این بخش را ضروری دانست.

عملیات ساخت 2 آموزشگاه در المرد آغاز شد
عملیات ساخت 2 آموزشگاه در دهستان سیگار بخش مرکزی شهرستان المرد و بخش چاهورز 
این شهرستان آغاز شد. به گزارش ایرنا مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس فارس، در 
آیین آغاز عملیات ساخت آموزشگاه متوسطه دوم شهید دستغیب شهر چاهورز و آموزشگاه 
متوسطه اول زینب کبری )س( دهستان سیگار گفت: این 2 واحد آموزشی درمجموع بااعتباری 
افزون بر 28 میلیارد ریال ساخته خواهد شد. سرافراز موصلی افزود: این اعتبار با پیگیری های 
نماینده مردم شهرستان های المرد و ُمهر در مجلس شورای اسالمی، از طریق بنیاد برکت وابسته 
به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( تأمین شده است. به گفته وی، زمین آموزشگاه زینب 

کبری )س( دهستان سیگار را عبدالعلی رحیمیان یکی از خیران المردی اهدا کرده است.


