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اهواز-خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرعامــل آبفــا خوزســتان از آغاز 
آبرسانی به ۷۱ روستای بخش مرکزی 
شوشتر در قالب طرح محرومیت زدایی 
قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( خبرداد.

محمدرضا کرمی نژاد  با اشــاره به 
کلنگ زنی پروژه آبرســانی گرگر در 
شهرستان شوشتر اظهار کرد: با توجه به 

عزم دولت سیزدهم برای برطرف کردن 
مشــکالت آب و فاضالب خوزستان، 
پروژه آبرســانی به روستاهای شوشتر 
در قالب طرح محرومیت زدایی قرارگاه 
امام حســن مجتبی )ع( با اعتبار ۳۰۰ 

میلیارد تومان آغاز شد.  
وی افزود: دهستان های میان آب، 
میان آب شــمالی، مدرس )حاشــیه 

گرگر( و بخشی از دهستان شعیبیه به 
تعداد ۷۱ روستا در این پروژه آبرسانی 

می شوند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
خوزستان با اشاره به نام روستاها بیان 
کرد: روستاهای ظهیریه، محامید، هالله 
منزل، هالله کنار، مریــره، غانم، درب 
خزینه، به بید، آبگنجی، سبزی، مهدیه، 

منحوش، حاج منعم، شــلیلی بزرگ، 
شلیلی کوچک، قل رومزی، حسام آباد، 
چهارگاوه، نصیر، یباره، غلیم، سوفان 
علیا، سوفان سفلی، مجریه، سید حسن 
۱ و۲، شعبت الطوله، شجرات، شریف، 
جلیعه، سید دخیل، غافل، حبیب آباد، 
چم فرج ۱ و ۲، خزینه سالمات، هدام 
۱ و ۲، مشهدی ۱ و ۲، شــقاریج علیا، 

شقاریج سفلی، سمیده، نقیشات ۱ و ۲، 
حاج خصاب، ولی آباد، عنایه، خورشید، 
قلعه خان، عله حــاج عبدالعلی، عرب 
اسد، عرب حســن، تبتی، لنگر ۱ و ۲، 
آقابگی، مهدی آباد، سه بنه، پرچستان ها 
)شیخ محمد، خلج، آل کلی(، آب کاه، 
چم کنار، پیرگاری، گــراب، نورعلی، 
جیجل، چهاربیشــه، پنج میل، چمتر 
خان، شهرک مختاری و پرزینستان در 

این پروژه آبرسانی می شوند.
کرمی نژاد تصریــح کرد: جمعیت 
تحت پوشش این طرح بزرگ آبرسانی 
۳۲ هزار نفر است که تعداد ۷ هزار و ۸۰۰ 
خانوار در این پروژه از نعمت آب شرب با 

کیفیت و پایدار بهره مند خواهند شد.
وی بــه روند اجرایی پــروژه و خط 
انتقال آن اشــاره کرد و گفــت: در این 
پــروژه ۱۸۵ کیلومتــر خــط انتقال 
در اقطــار ۱۱۰ تــا ۵۰۰ میلی متر و ۳ 
باب مخزن زمینی بــا مجموع حجم 
۱۵۰۰مترمکعــب و ۵۱ بــاب مخزن 
هوایی با حجم ۳۰۰۰ متر مکعب اجرا 

و تاسیس می شود.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
خوزستان خاطرنشــان کرد: تجهیز، 
تکمیل و توسعه ۳ باب ایستگاه تقویت 
فشار از دیگر اقدامات انجام شده در روند 

اجرایی این پروژه است.
مدیر عامل آبفا خوزستان با اشاره 

به عزم دولت ســیزدهم در خوزستان، 
یکی از خدمات مهم این دولت را پروژه 
محرومیــت زدایی برای آبرســانی به 
مناطق محروم دانست و گفت: رییس 
جمهور اولین سفر خود را به خوزستان 
داشــت و اولین بازدید نیــز از پروژه 
های فاضالب اهواز بود. این نشــان از 
نگاه رییس جمهور به مشــکالت آب 
و فاضالب در خوزســتان و عزم جدی 
دولت برای خدمت به مردم این استان 

است.

در قالب طرح محرومیت زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( صورت گرفت؛

آغاز آبرسانی به ۷۱ روستای بخش مرکزی شوشتر

محمدرضا کرمی نژاد  با 
اشاره به کلنگ زنی پروژه 

آبرسانی گرگر در شهرستان 
شوشتر اظهار کرد: با توجه 

به عزم دولت سیزدهم برای 
برطرف کردن مشکالت آب 
و فاضالب خوزستان، پروژه 

آبرسانی به روستاهای 
شوشتر در قالب طرح 

محرومیت زدایی قرارگاه 
امام حسن مجتبی )ع( با 

اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان 
آغاز شد.  

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-دولت، 
مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل بگیران بازنشسته 

تأمین اجتماعی را تصویب کرد
براســاس مــواد96 و۱۱۱ قانــون تأمین اجتماعی، 
افزایــش مســتمری مســتمری بگیــران ســازمان 
تأمین اجتماعی هر ســال بــه تصویب هیئــت وزیران 
می رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری بگیران 
از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ ۱9 اسفند۱4۰۰ 
حداقل دریافتی کارگران برای ســال ۱4۰۱ به مبلغ ۵ 

میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید.
براساس مصوبه هیئت وزیران مقرر گردید:

در خصــوص حداقل حقــوق بازنشســتگان، از کار 
افتــادگان و مجموع مســتمری بازماندگان ســازمان 
تأمین اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد 96 و 
۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری 
کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای 
عالی کار، میزان دریافتی آنان معــادل حداقل حقوق و 
دســتمزد کارگران شــاغل تعیین و با افزایش ۵۷ ممیز 
4 درصدی همراه خواهد بود، به نحــوی که از ۵ میلیون 
و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد. در خصوص مستمری از 
کارافتادگان جزئی و ســایر افرادی که مستمری آنان به 

نســبت ســنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به 
همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت.

همچنیــن با توجــه به حکــم قانون بودجه ســال 
۱4۰۱ )مصوب مجلس شورای اســالمی( در خصوص 
صندوق های مختلف بازنشســتگی )مبنی بر رشــد ۱۰ 
درصدی حقوق بازنشســتگان( و در راستای هماهنگ 
سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق های بازنشستگی، 
برای این دسته از مشــمولین که دارای دریافتی بیش از 
حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می شود. نیز 
به منظور کمک به معیشت مســتمری بگیران باالتر از 
حداقل، عالوه بر ده درصد مذکور، مبلغ 6۵۰ هزار تومان 
)تاسقف دریافتی ماهانه ده میلیون تومان( بصورت ماهانه 

پرداخت خواهد شد.

صــل  ا ه  د ا ز محمــد  میــد  ا  - یــز  تبر
النجق،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل بیمه سالمت 
آذربایجان شرقی گفت: با ابالغ و اجرای طرح جوانی 
جمعیــت از ماه های پایانی ســال گذشــته تا کنون 
در استان 4۸۰ زوج تحت پوشــش خدمات درمانی 

ناباروری قرار گرفته اند.
دکترمجیدی افــزود: در حال حاضــر ۲ مرکز به 
صورت دولتی و عمومی غیردولتی و ۵ مرکز خصوصی 
زوج های نابــارور را پذیرش می کنند که بر اســاس 
تعرفه های مشخص شده، بیمه ســالمت 9۰ درصد 

هزینه ها را پرداخت می کند.
وی گفت: ۳۰ نوع خدمت بــرای درمان ناباروری 
تحت پوشش بیمه سالمت است که در هر دوره درمان 
۸ تا ۱۰ میلیون به زوج ها پرداخت شده و در مجموع تا 

کنون یک میلیارد و ۲۰۰ تومان بود.
مجیدی ســقف دریافت هزینه ها از بیمه سالمت 
در این زمینه را ۵۰ میلیون تومان در هر ســال عنوان 
کرد و گفت: افراد تحت پوشش تامین اجتماعی نیز با 
هماهنگی های انجام شده می توانند هزینه های خود 
را که مربوط به 6 ماهه اول سال ۱4۰۰ می باشد پس از 

مراجعه و ارائه مدارک از بیمه سالمت دریافت کنند.

مدیرکل بیمه سالمت استان در خصوص پوشش 
بیمه ای دارو های درمان ناباروری نیز گفت: دارو های 
ایرانی به روال عادی تحت پوشش بیمه هستند و برای 
سایر دارو ها نیز تمهیدات الزم در حال اتخاذ است که 
اجرا خواهد شد. وی با اشاره به اجرای طرح اخیر بیمه 
همگانی برای ۳ دهــک اول جمعیت افزود: تاکنون ۵ 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشــور به صورت رایگان 
از خدمات بیمه ســالمت برخوردار شده اند که ۳۰۰ 
هزار نفر مربوط به آذربایجان شــرقی است و تمامی 
مشــموالن این طرح می توانند با مراجعــه به دفاتر 
پیشخوان معین و نیز دفاتر خدمات شهروندی نسبت 

به ثبت نام اقدام کنند.

مدیر کل بیمه سالمت استان؛

 ۴۸۰ زوج در آذربایجان شرقی تحت پوشش خدمات 
درمانی ناباروری هستند

    جزئیات مصوبه هیأت وزیران
 در مورد افزایش حقوق بازنشستگان

خبرخبر

با محوریت خرید تضمینی ؛
 نمایشگاه صنایع دستی

 در استان بوشهر برگزار می شود

بوشهر - رزاز-خبرنگارتوسعه ایرانی- معاون 
صنایع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان بوشهر گفت: برگزاری نمایشگاه 
صنایع دســتی با محوریت خرید تضمینی اتفاق 
بزرگی است که برای نخســتین بار در کشور در 
تفاهم با شــورای راهبردی پتروشیمی های این 

استان رقم خورده است.
لیال رحیمی  افزود:  به دنبال توافق انجام شده 
میان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری استان بوشهر و شــورای راهبردی 
پتروشیمی های استان، نمایشگاه صنایع دستی 
با محوریت خرید تضمینی در شــهرک پردیس 

شهرستان جم برگزار می شود.
وی ادامه داد: این نمایشــگاه ۲4 تا ۲۷ خرداد 
با حضور صنعتگران اســتان در 4۵ غرفه برگزار 
می شود و کارکنان پتروشیمی های استان با بن 
های اختصاص داده شده، از این نمایشگاه خرید 
می کنند.  معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر 
گفت: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی با خرید 
تضمینی  فرصت بســیار خوبی برای هنرمندان 

استان است تا ثبت سفارش کنند. 
رحیمی اعالم کــرد: این اقدام در راســتای 
مســئولیت اجتماعی صنایع پتروشیمی استان 
انجام شده اســت و در صورت جلب نظر مدیران 
این مجموعه ها در ادامه تفاهم نامه خرید تیراژی 

صنایع دستی هم منعقد می شود.
وی افزود: در این راســتا به همه صنعتگران 
و هنرمندان حاضر در این نمایشــگاه اعالم شده 
اســت تا کاالهای باکیفیت و بسته بندی مناسب 
عرضه کنند.  معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر 
با بیان اینکه صنایع دستی این استان  هویت بنیان 
اســت، اظهار کرد: ما به صنایع دستی با نگرشی 

اقتصادی نگاه می کنیم. 
    

بازدید رییس کل دادگستری  
ایالم  از مجتمع حرفه آموزی و 

کاردرمانی استان
ایالم،اکرم چرخ انداز،روزنامه توسعه ایرانی- 
رییس کل دادگستری، دادستان و مراجع قضایی 
از مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی بازدید کردند.
عمران علی محمدی رییس کل دادگستری و 
معاونین ایشان به همره دادستان و دیگر مراجع 
قضایی، بــا زندانیــان مجتمع حرفــه آموزی و 

کاردرمانی دیدار کردند.
رییس کل دادگستری در بین زندانیان گفت: 
در مدت تحمل حبس به خودســازی بپردازید و 

بازگشت سالمی به جامعه داشته باشید.
وی خطاب به زندانیان گفت: شیوه زندگی خود 
را اسالمی کنید و ارتباط خود را با خداوند متعال 

محکم تر کنید.
وی به آیاتی از کالم اهلل و احادیثی از ائمه اطهار 
علیهم السالم درباره تزکیه و خودسازی اشاره ای 
داشت و افزود: مراجع قضایی و مسئولین زندان در 
تالشند مشکالت زندانیان حل شود و بازگشتی 

سعادتمندانه را به جامعه داشته باشند.
رییس کل دادگستری ایالم در جمع زندانیان 
گفت: به سمت کماالت حرکت کنید و از ظرفیت 
کارگاه ها، کالس ها و برنامه های اصالحی و تربیتی 

برای بازپروری نهایت استفاده را ببرید.
علی محمدی در ادامه به لــزوم حرفه آموزی 
و تاثیــر آن در زندانیان تاکید داشــت و وضعیت 

بهداشتی داخل زندان را مطلوب ارزیابی کرد.
رییس کل دادگستری اذعان دلشت: حقوق 
شهروندی در زندان به نحو احسن رعایت می شود و 
زندانیان از نحوه برخورد زندانبانان با آنان و کیفیت 

خدمت رسانی، ابراز رضایت داشتند.
در پایان این بازدید، رییس کل دادگســتری، 
دادســتان ایالم و قاضی ناظر بر زندان به بررسی 

پرونده های قضایی 94 زندانی پرداختند. 
اعطای تســهیالت قضایی؛ آزادی مشروط، 
اعطای مرخصی و رای باز، تعلیق و تعویق حبس، 
آزادی مشــروط، عفو و... بــرای زندانیان واجد 
شــرایط از جمله ارفاقات قانونی بــود که در این 

بازدید بررسی شد.

استانها

کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرکل 
راهداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه 
گفت:۵۵ هزار و 4۲۸ دســتگاه ناوگان باری طی ۲ ماه 
سپری شده از ســال جاری از پایانه های مرزی استان 

تردد کرد.
فریبــرز کرمی  افــزود: پایانه مــرزی پرویزخان در 
شهرســتان قصرشیرین، بزرگترین شــاهراه اقتصادی 
ایران به عراق است که بیشترین حجم صادرات کاالهای 
غیرنفتی کشــورمان از این گــذرگاه بین المللی صادر 
می شود و که در ۲ ماه اول امسال ۲9هزار و ۱69 خودرو 

ناوگان باری به این مرز ورود کرده اند.
وی اظهار داشــت: پایانه مرز پرویزخــان با توجه به 
فعالیت شــبانه روزی یکی از مهم ترین مرزهای تجاری 

جمهوری اسالمی ایران است.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 

کرمانشاه گفت: همچنین طی ۲ ماه سپری شده از سال 
جاری تعداد هفت هزار و ۸4۸ دســتگاه ناوگان حمل و 
نقل جاده ای جهــت انجام مراودات مــرزی وارد  پایانه 

مرزی خسروی شده است.
کرمی ادامه داد: پایانه های مرز شیخ صله هفت هزار 
و ۷۱۸ دستگاه ناوگان باری و شوشمی پنج هزار و ۵6۰ 

دستگاه ناوگان ورودی باری داشته است.
وی اضافه کرد: پایانه مرزی ســومار در نزدیکی شهر 
مندلی از توابع فرمانداری بلدروز در کشــور عراق واقع 
شــده اســت و فاصله حمل کاال و نقــل کاال را به بغداد 
کوتاه تر کرده بــه نحوی که از ابتدای ســال جاری پنج 
هزار و ۱۳۳ دســتگاه ناوگان باری وارد این پایانه مرزی 

شده است.
شهرستان مرزی قصرشــیرین با بیش از ۲۷ هزار تن 
جمعیت در غرب کرمانشــاه، با عراق ۱۸6 کیلومتر مرز 

دارد که در امتداد این مرز، ۲ معبر رســمی پرویزخان 
و خســروی قرار دارد که مبادالت اقتصادی، تجاری و 
صادرات کاال به اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق 

از این ۲ مرز انجام می شود.
مرز خســروی در ۲۰ کیلومتری قصرشیرین دارای 

بزرگترین پایانه زمینی بین المللی خاورمیانه است.
مرز رســمی پرویزخان در شهرستان قصرشیرین به 

صورت رسمی در ســال ۸6 تاسیس و راه اندازی شد که 
هم مرز با اقلیم کردســتان عراق و در همسایگی استان 

سلیمانیه قرار دارد.
هم اکنون عمــده کاالهای صادراتی از مرز رســمی 
پرویزخان قصرشیرین با مناطق کردنشین عراق به ویژه 
شهرهای کالر، سلیمانیه، موصل، خانقین و کرکوک در 

بخش مرکزی این کشور انجام می شود.

طی 2 ماه نخست سال  14۰1 ثبت شد؛

 تردد بیش از ۵۵ هزار دستگاه ناوگان باری
 از مرزهای استان کرمانشاه

خبر


