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اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مهندس 
احمدی عضو هیات مدیره شــرکت مادرتخصصی عمران 
شــهرهای جدید از پروژه های نهضت ملی مسکن، پروژه 
مشــارکتی برج باغ بهارستان، پروژه مشــارکتی اندیشه، 
مدرسه شهید چمران، مدرسه شــهید علی لندی و زمین 
های ورزشــی روباز مرکز محله ۱۲۲ بهارســتان بازدید 

کردند..
 در این بازدیــد که مهندس صبوری خواه سرپرســت 
شــرکت عمران، اعضای هیات مدیره و مدیران شــرکت 
عمران بهارستان مهندس احمدی را همراهی می کردند، 
سرپرست شرکت عمران بهارســتان گزارشی از وضعیت 
پیشرفت فیزیکی و برخی مسائل مربوط به این پروژه ها به 

ویژه نهضت ملی مسکن و پروژه های مشارکتی ارائه شد.
 با توجه به برنامه تولید مسکن دولت مردمی و خدمتگزار 
مبنی بر جهادی عمــل نمودن در این پروژه، سرپرســت 
شرکت عمران اظهار داشتند تمام همت و تالش مجموعه 
همکاران شرکت و سازندگان بر این شده است که براساس 
برنامه اجرایی عملیات عمرانی پروژه ها با سرعت و کیفیت 
مناســب صورت گیرد، همچنین با تعاملی که بین شرکت 
عمران و شــهرداری بهارســتان وجود دارد مراحل صدرو 
پروانه توسط ســازندگان و شــهرداری به سرعت در حال 

انجام می باشد.
 مهندس احمدی ضمن تشکر از زحمات کلیه همکاران 
در شرکت عمران بهارستان در راستای هماهنگی و تسریع 

در امور ارشادات و دستوراتی را بیان و صادر نمودند.
 مهندس صبوری خواه همچنین از ایجاد ســاختمان 
مدیریت طرح نهضت ملی مسکن در اراضی مسکن نهضت 
ملی با هدف تســریع در روند صدور پروانه هــا و برگزاری 
جلســات و پی گیری ها خبــر دادند و اینکه شــهرداری 
بهارســتان هم اعالم امادگــی نموده که ضمن اســتقرار 
کارشناسان و مدیران خود در شرکت و ساختمان مدیریت 
نهضت مسکن فرایند هماهنگی ها و رفع مشکالت و صدور 

پروانه به حداقل برسد.
 همچنین مهندس احمدی عضو هیات مدیره شــرکت 
عمران شهرهای جدید ایران با بیان اهمیت جدیت و تالش 
همه عوامل اظهار داشتتد مدیرعامل شهرهای جدید آقای 

دکتر جعفری و اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی 
ضمن تفیذ اختیار بسیاری از موضوعات به مدیران و اعضای 
هیات مدیره شهرها، به صورت شبانه روز و حتی ایام تعطیل 
پاسخگو بوده و آمادگی تمام وقت و کامل برای هماهنگی ها 

و دستورات الزم در این خصوص وجود دارد.
 در پایان این بازدید سرپرســت شــرکت عمران ضمن 
تشکر از حضور جناب آقای مهندس احمدی در شهر جدید 
بهارســتان از پیگیری های ایشان سپاســگزاری نموده و 
اعالم امادگی کرد پروژه های مدارس، اورژانس، فضاهای 
ورزشی و بوستان محله ۱۲۲ بر اســاس برنامه زمانبندی 
تکمیل و تحویل آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان 

و شهرداری شود.

 رشــت –مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-دکتر 
محمود عاطف راد اظهار داشــت: عدم اضافــه دریافتی از 
مراجعه کنندگان و بیمه شدگان ، نحوه محاسبه قیمت دارو و 
آگاهی و اطمینان دادن به داروخانه ها برای پرداخت هزینه 
داروها توسط بیمه ها از اهداف این بازدیدها و پایش ها است. 
وی با بیان اینکه ۳۶۶ داروی جدیــد در طرح دارویار تحت 
پوشش بیمه قرار گرفت، افزود: داروخانه های طرف قرارداد 
با بیمه ها مکلف هستند این اقالم را برای بیمه شدگان با در 
نظر گرفتن پوشش بیمه ارائه کنند که فهرست این اقالم از 
 http://fda.gov.ir سایت ســازمان غذا و دارو به آدرس

قابل دریافت است.
مدیرکل بیمه ســالمت گیالن این داروها را کاماًل تحت 
پوشــش بیمه عنوان کرد و ادامــه داد: همچنین ۱۱٩ قلم 
داروی بدون نسخه که پیش از این برای افراد باالی ۱۲ سال 
به صورت آزاد فروخته می شــد، در طرح دارویار مشــمول 

پوشش بیمه ای می شوند.
عاطف راد با بیان اینکه در اجرای طرح دارو یار سهم بیمه 
و سهم یارانه دارو را بیمه ها پرداخت می کنند، افزود: توزیع 
یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره مندی همه دهک ها 
از یارانه، عدم تغییر پرداخــت از جیب بیماران، اجرای بیمه 
همگانی بــرای آحاد مردم، برقراری پوشــش بیمه ای برای 
داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت های بیمه ای 
نبوده اند، اصالح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی و 
حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب العالج 

از مزایای این طرح است.
وی افــزود: در مورد داروهایی نیازمنــد مصرف طوالنی 
مــدت از جمله داروهای بیمــاری های قلبــی ، دیابت، در 
صورت تائید پزشک در نســخه الکترونیک، دارو تا ۲ مرتبه 
بدون مراجعه مجدد به پزشک قابل ارائه با نسخه و با پوشش 

بیمه ای است.

همه فاقدین بیمه می توانند در پوشــش همگانی بیمه 
سالمت تبث نام کنند

دکتر عاطف راد تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد پوشش 
بیمه و اجرایی شدن نسخه الکترونیک را از زیرساخت های 
اجرایی شدن طرح دارو یار عنوان کرد و اظهار داشت: در این 
راستا سازمان بیمه ســالمت طرح بیمه سالمت همگانی را 
به اجرا درآورد، بنابراین تمامی افراد تحت پوشــش بیمه و 
همچنین افرادی که دارای نســخه الکترونیکی هستند از 

مزایای طرح دارویار بهره مند می شوند.
وی با بیان اینکه همه افراد فاقد پوشــش بیمه می توانند 
به مدت سه ماه برای تعیین دهک آنان، تحت پوشش بیمه 
ســالمت همگانی رایگان قرار گیرند، اضافه کرد: اگر در سه 
دهک نخست باشند رایگان تحت پوشــش قرار می گیرند، 
در دهک های بعدی به صورت پرداختی مشــارکتی تحت 
پوشش قرار می گیرند تا بتوانند از مزایای طرح دارو یار بهره 

مند شوند.
وی اظهار داشت: همه افراد فاقد پوشش بیمه در گیالن 
برای برخورداری از پوشش همگانی بیمه سالمت می توانند 
به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با بیمه سالمت استان 
http://shekayat.ihio. گیالن و یا آدرس اینترنتــی
gov.irمراجعــه کنند اطالعات خود و افــراد تحت تکفل 

خود را ثبت کنند.
بر اســاس آخرین آمار، یک میلیون و ۴۴۳ هزار نفر "۵۷ 
درصد جمعیت گیالن" تحت پوشــش بیمه سالمت استان 

هستند.

بازدید عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های عمرانی بهارستان

مدیرکل بیمه سالمت استان:

اجرای طرح دارویار در تمامی داروخانه های گیالن پایش می شود

خبر

شــهرکرد – فاطمــه رجبــی 
،خبرنگارتوسعه ایرانی،شهرکرد مرکز 
استان چهارمحال و بختیاری استانی 
کوچک که در گذشــته نچنــدان دور 
۱۱ درصد منابع آبی کشــور را داشت و 
سر چشمه ســه رود بزرگ کشور بود و 
سخاوتمندانه وظیفه ابرسانی به استان 
های فالت مرکزی را انجام میدهد اینک 

در حسرت اب می سوزد
شهرستان شهرکرد ۵ روزی است که 

به علت گل آلود شدن چشمه کوهرنگ 
بزرگترین منبع آبی خود را از دست داده 
و با مشکل بی ابی مواجه شده و با تانکر اب 

رسانی می شود.
این در حالیســت که مسئوالن از 
روز پنجشنبه وعده رفع این مشکل را 
میدهند در این رابطه عبدالعلی ارژنگ 
فرماندارشهرستان شهرکرد از وارد مدار 
شدن ۱۱ چاه آب کشاورزی خبر داد و 
گفت: بعد از قطعی آب شهرکرد به علت 

گل آلود شدن آب چشمه کوهرنگ ۱۱ 
حلقه چاه در شهرکرد شامل ۲ حلقه از 
فرودگاه، ۳ حلقه از شهرداری و ۶ حلقه 
از چاه های کشاورزی شهرکرد وارد مدار 
شــده و در مجموع دبی ورودی چاه ها 
۱۵۰ لیتر بر ثانیه اســت که بخشی از 

کسری آب را تامین می کند.
ارژنگ در ادامه با بیان اینکه همکنون 
بوســیله ۷۰ دســتگاه تانکر آب، که از 
سراسر کشور به شهرکرد اعزام شده اند 

کارآبرسانی ســیار در سطح شهرکرد 
انجام می پذیرد ابراز امیدواری کرد که 
با این آب رسانی سیار و همچنین اضافه 
شدن آب منبع کوهرنگ بحران را پشت 

سر خواهیم گذاشت.
مدیرعامل آبفا چهارمحال و بختیاری 
افزود: نقاطی کــه آب ندارند احتماال 
به دلیل هواگرفتگی شــبکه است که 
همکاران مــا در حال رفــع هواگیری 
هستند یا اینکه طبقات باالی ساختمان 

هــا آب ندارند که شــرکت آبفا تامین 
کننده فشار آن ها نیست، زمانی که آب 
باشد همه استفاده می کنند، اما در زمان 
اضطرار تامین فشــار به عهده صاحب 
ملک است و ما طبق قانون تامین کننده 

فشار ۲ طبقه هستیم.
وی گفت: در ۱8 نقطه شهر آبرسانی 
سیار با ۵۲ تانکر که از سراسر کشور به 
اســتان آمده اند در حال انجام است و 
توزیع آب بسته بندی هم انجام می شود، 
همچنین یازده اکیپ از اســتان های 
مختلف به اســتان آمده ودر حال کار 

هستند.
محمدی بیان کرد: تعــدادی چاه 
ازجمله چاه های دستگاه های مختلف 
مانند شهرداری و فرودگاه وارد مدار شده 
و فعال شرایط رو به پایداری است و اگر 
مردم صرفه جویی کنند شرایط زودتر 

پایدار می شود.
مدیرعامل آبفا چهارمحال و بختیاری 
تشریح کرد: کدورت چشمه کوهرنگ 
در حال پایین آمدن اســت و همکاران 
مرکز پایش آبفا مســتقر هســتند و 
کدورت سنجی می کنند، تصفیه خانه 
گردنه خلک نیز آماده است، به محض 
اینکه کدورت به حــدی پایین آید که 
تصفیه خانه بتواند کدورت را رفع کند 
آب وارد تصفیه خانه می شود و سپس 
در اختیار مردم قرار می گیرد. اینک این 
سوال مطرح می گردد که آیا ساکنین 

آپارتمانها جز شهروندان بحساب نمی 
آیند؟ آیا زمان دادن مجوز برای ساخت 
آپارتمان مسئولین ذره ای به این قضیه 
فکر کرده اند؟ و تکلیف ساکنین طبقات 
دوم به باال چیســت ؟ آیا مسئولین می 
توانند ۴ -۵ روز اســتحمام نکردن در 
این هوای گرم را تحمل کنند؟ وهزاران 

سئوال دیگر
البته باید یادآور مــی گرددتا زمان 
نگارش این مطلــب هنوزمحله های 
زیادی از نعمت آب محرومند و طبقات 

همکف و اول هم آب ندارند .
امیدوارم هرچه زودتر مســئولین 
استانی صدای مردم شهرکرد را به گوش 

مسئولین کشوری برسانند .

ارژنگ در ادامه با بیان اینکه 
هم اکنون بوسیله ۷۰ دستگاه 
تانکر آب، که از سراسر کشور 

به شهرکرد اعزام شده اند 
کارآبرسانی سیار در سطح 

شهرکرد انجام می پذیرد 
ابراز امیدواری کرد که با این 
آب رسانی سیار و همچنین 

اضافه شدن آب منبع 
کوهرنگ بحران را پشت سر 

خواهیم گذاشت.

  سیاست هایی
 برای عبور کم عارضه از پیك بار 

تابستان 1401
* حسام زاده  مسئول روابط عمومی 
توزیع  برق  تبریز

زنگ هشدار ناترازی در بخش تولید و مصرف 
صنعت برق چندین سال است که به صدا در آمده 
است. با نزدیک شدن به ایام گرم سال از مدیریت 
ارشــد این صنعت گرفته تا پایین ترین رده های 
سازمانی همه و همه در تالشــند تا چالش های 
پیش روی این صنعت را به حداقل رسانده و پیک 
تابســتان را با کم ترین عارضه و نارضایتی مردم 

سپری کنند.
گرمای زودرس سال قبل، کاهش چشمگیر 
ذخایــر آب ســدهای برقابی و از دســت دادن 
ظرفیت تولیــد در این بخش و خــروج چندین 
نیروگاه حرارتی از مدار شبکه و عملکرد رله های 
فرکانسی، خاموشی های گسترده ای را در سطح 
کشــور و در تمامی بخش ها رقم زد و خاطری نه 
چندان خوب از این صنعــت در اذهان عمومی 

نقش بست.
 امســال را نیز در حالی وارد پیک تابســتان 
می شــویم که از وزیر نیرو گرفته تا اکثر مدیران 
ارشد شرکت های توانیر، برق منطقه ای و توزیع، 
نیروهای بــا تجربه و تازه نفســی هســتند که 

به تازگی به مسند مدیریت تکیه کرده اند.
 تداوم جلسات پیک سایی و هماهنگی های 
الزم قبل از ورود به پیک تابســتان، تداوم نصب 
کنتورهای هوشــمند و فرمان پذیــر از راه دور، 
ســرویس و آماده ســازی نیروگاه ها و افزایش 
ظرفیت تولید به میزان ۵۰۰۰ مگاوات، طرح ها 
و بسته های تشــویقی برای بخش های صنعتی، 
کشاورزی و خانگی، تشــویق و تسهیل شرایط 
برای مشــترکین جهت احــداث نیروگاه های 
خورشیدی و استفاده از پنل های خورشیدی در 
مقیاس کوچک برای منازل و مناطق دورافتاده 
و همچنین تغییر ســاعات کاری ادارات تمامی 
راهکارهایــی اســت کــه مدیران ارشــد این 
صنعت جهت عبور کم عارضه از پیک تابســتان 

اندیشیده اند.
 با مقایســه ی میــزان بارندگــی و افزایش 
ذخایر آب سدها نســبت به سال قبل، جابجایی 
تعطیلــی روز جمعه صنایع با یکــی از روزهای 
هفته، تخصیص ۱٩ ساعت برق رایگان در بخش 
کشاورزی به مشــترکینی که در اوج بار مصرف 
برق نداشته باشند و طرح تشویقی ۵=۱ در بخش 
خانگی و تخصیص پاداش ۵۰۰ تومانی به ازای 
کاهش هر یک کیلووات ساعت انرژی و همچنین 
استفاده از اهرم فشار و حتی قطع برق سازمان ها 
و ادارات و نهادهای دولتی که مصرف برق خود را 
مدیریت نکنند، اقدامات و سیاست هایی است که 
شرکت توانیر و شرکت های توزیع اندیشیده اند 
تا پیک بار تابســتان ۱۴۰۱ با کمترین عارضه و 
خاموشی سپری شــود. لذا پیش بینی می شود 
با رعایت موارد فوق و مدیریت مصرف توســط 
مشــترکین و مدیریت بار توســط شرکت های 
زیر مجموعه توانیر، تابســتانی بدون خاموشی 
و یا حداقــل بدون خاموشــی در بخش خانگی 

داشته باشیم.

 آمادگی شیالت گلستان برای 
جذب سرمایه گذاران طرح 

پرورش ماهی در دریا
 گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیرکل شــیالت اســتان گلستان از 
آمادگی برای جذب سرمایه گذاران طرح پرورش 

ماهی در دریا خبر داد.
اسماعیل جباری در نشســت با رئیس ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در گلستان گفت: 
یکی از ظرفیت های مهم سرمایه گذاری در استان 
گلســتان، طرح پرورش ماهی در دریا است که 
شیالت برای جذب سرمایه گذاران این طرح، با 
اولویت افراد بومی منطقه، اعالم آمادگی می کند.

جباری گفت: طبق تفاهم نامه سه جانبه بین 
شیالت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و 
استانداری گلستان در زمینه پرورش آبزیان در 
دریا، به ســرمایه گذاران و متقاضیان این طرح 

تسهیالت ارائه می شود. 

یادداشت

 مشهد- خبرنگارتوسعه ایرانی-شهردار مشهد گفت: 
تامین مســکن خبرنگاران پیگیری می شود تا با همکاری 
دســتگاه های مرتبط و دولت در ایــن خصوص گام هایی 

برداشته شود.
سید عبداهلل ارجائی شــهردار مشهد گفت: خبرنگاران 

برای تحقق تامین مسکن باید پیگیر باشند.
او افزود: مشهد قطب موثری در عرصه رسانه در کشور 
است و اغلب رسانه های شناسنامه دار با نقد های منصفانه 

زمینه توسعه شهر را فراهم می کنند.
شهردار مشــهد ادامه داد: رســانه ها و خبرنگاران باید 
سرسپرده دین باشند و مدافعان دین باشند که بزرگترین 
افتخار یک مسلمان اســت. ارجائی بیان کرد: همچنین با 
تمام توان باید از انقالب اســالمی دفاع کرد که رسانه نیز 
نقش مهمی در این راستا دارد. او تصریح کرد: دفاع از حقوق 
مردم نیز از موضوعات مشــترک بین رســانه و مدیریت 
شهری است و باید در راستای حفظ مردم از همه ظرفیت ها 

استفاده کرد و با هیچ فشاری از منافع مردم نباید کوتاه آمد.
شهردار مشهد تاکید کرد: مشهد شهر امام رضا )ع( است 
و برند این شهر با هویت امام هشــتم باید پررنگ شود که 
اصحاب رسانه می توانند با انتشار اخبار خوب نقش مهمی 

در این خصوص ایفا کنند.
ارجائی  از ورود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ســرمایه 
از خارج استان برای اجرای پروژه ها خبر داد و اظهار کرد: 

حامی سرمایه گذاری سالم هستیم.

 شهردار مشهد:

تامین مسکن خبرنگاران پیگیری می شود

 شهرکرد  در حسرت آب

استانها


