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 ســنندج – گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-یک 
دوره مسابقات ورزشی با نام “جام حذف شبکه سیم مسی” 
به مناسبت پایان بخش عمده شبکه سیمی دراستان، آبان 

ماه سال جاری در سطح شرکت برگزار می شود.
باتوجه به اینکه پایان سال ۱۴۰۱ پایان شبکه سیم مسی 
در استان کردستان خواهد بود به همین مناسبت یک دوره 
مسابقات ورزشی در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان 
کردستان برگزار خواهد شــد )در سطح ستاد و شهرستان 

سنندج(. این مسابقه در دو بخش انفرادی)مسابقات دارت/
آمادگی جسمانی/شــطرنج/پینگ پنگ( و بخش گروهی) 
مسابقات فوتســال و طناب کشــی( برگزار می گردد.)بر 
اساس جدول ذیل( در این دوره از مسابقات و به استناد بند 
۲ آئین مسابقات ابالغی طی نامه شماره داخلی ۱۱۱۱۷۲ 
مورخ ۱۶ مهر ماه هریک از شهرســتانهای تابعه ) به غیر از 
سنندج( می توانند از بین مســابقات انفرادی دو رشته را 
که بیشــترین متقاضی دارد برگزار و به نفرات اول تا سوم 

هدایایی اهدء گردد.
چنانچه در هر شهرســتان تعداد متقاضیان برای رشته 
های گروهی ۳ تیم و یا بیشتر باشــد آن شهرستان نیز می 
تواند نســبت به برگزاری یکی از مســابقات گروهی اقدام 
نموده و به تیم هــای اول و دوم هدایائی اهداء نماید در غیر 
این صورت با توجه به تعداد کم کارکنان در آن شهرستان 
فقط در دو رشــته انفرادی به انتخاب مدیر برق شهرستان 
این مســابقات برگزار خواهد شــد. الزم به ذکر است کلیه 

همکاران شاغل در شهرستان ها و حوزه ستادی )حجمی، 
قراردادی، پیمانی و خدماتی( و بازنشســته گان و فرزندان 
آنان )باالی ۱۶ سال( پس از اخذ گواهی رضایت از والدین، 

می توانند در این دوره از مسابقات شرکت نمایند. 

در شرکت توزیع نیروی برق  کردستان ؛

مسابقات ورزشی   جام "حذف شبکه سیم مسی " برگزار می شود

ایــالم -  اکــرم چــرخ انــداز، 
خبرنگارتوســعه ایرانــی -مدیرکل 
درمــان غیرمســتقیم ســازمان 
تأمین اجتماعی گفت: پوشش بیمه ای 
خدمات درمان ناباروری مصوبه بسیار 

خوبی است و استقبال خوبی هم از آن 
شده است. با تحت پوشش قرار گرفتن 
این خدمات، شاهد استقبال بیشتری 
از این خدمات هستیم و امیدواریم با 
افزایش استقبال و افزایش درخواست 

بــرای خدمات درمــان نابــاروری، 
ظرفیت ارائه خدمات نیز در کشــور 

افزایش یابد.
دکتر شــهرام غفــاری افــزود: 
هزینه های درمان نابــاروری مطابق 

قانون از ابتدای ســال ۱۴۰۰ توسط 
سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت 
اســت و تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد 
تومان به بیماران بیمه شده پرداخت 
و بیش از ۱5 هزار پرونــده نیز در این 

زمینه تشکیل شده است.
دکتر غفاری گفت: در حال حاضر 
حدود ۱۰۰ مرکز درمــان ناباوری در 
کشــور وجود دارد کــه حدودنیمی 
از آنهــا دولتی و مطابــق قانون طرف 
قرارداد تامین اجتماعی هستند. مراکز 
خصوصی را نیز ما برای انعقاد قرارداد 
اعالم آمادگی کرده ایم و برخی از آنها 
نیز طرف قــرارداد هســتند. با توجه 
به الــزام قانونی اخیــر در این زمینه، 
سازمان تأمین اجتماعی آماده انعقاد 
قرارداد با همه مراکز درمانی ناباروری 

است.
وی افزود: درحال حاضر 9۰ درصد 
هزینه های خدمــات درمانی ناباوری 
در مراکــز دولتی توســط ســازمان 
تأمین اجتماعی پرداخت می شــود. 
در مراکــز خصوصی نیــز 9۰ درصد 
هزینه خدمات براساس تعرفه عمومی 
غیردولتی پرداخت می شود. پوشش 
بیمــه ای خدمات درمــان ناباروری، 
مصوبه بسیار ارزشــمندی است که 
استقبال خوبی نیز از آن شده و با تحت 
پوشش قرار گرفتن این خدمات، شاهد 
استقبال و درخواست بیشتری برای 
این خدمات خواهیم بود و امیدواریم با 
افزایش استقبال، ظرفیت ارائه خدمات 

نیز افزایش یابد.

دکتر غفاری همچنین گفت: عدم 
تمایل مراکز درمان ناباروری خصوصی 
به انعقاد قرارداد بــا بیمه ها در برخی 
موارد ناشــی از تأخیر بیمه هاســت 
و دلیل دیگر شــاید این اســت که ما 
هزینه هــا را مطابق تعرفــه عمومی 
غیردولتــی پرداخــت می کنیــم و 
همچنین اینکه انعقاد قرارداد با بیمه ها 
ممکن اســت باعث تقید بیشــتری 
شــود و برخی مراکز تمایلــی به آن 
ندارند و می خواهند با آزادی بیشتری 
هزینه های خود را از بیماران دریافت 

کنند.

دکتر شهرام غفاری افزود: 
هزینه های درمان ناباروری 

مطابق قانون از ابتدای 
سال 1400 توسط سازمان 

تأمین اجتماعی قابل 
پرداخت است و تاکنون 

بیش از 30 میلیارد تومان به 
بیماران بیمه شده پرداخت 
و بیش از 15 هزار پرونده نیز 
در این زمینه تشکیل شده 

است.

مدیرعامل شرکت گاز استان:
 کرمانشاه امسال مشکلی
  برای تامین گاز مصرفی
 در ایام سرد سال ندارد 

کرمانشاه کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه 
گفت: بــا توجه بــه برنامه هــای تمهیداتی و 
نگهداری شــبکه ها، هیچگونه مشــکلی برای 
خدمات رسانی به هم اســتانی ها در ایام سرد 

سال نداریم. 
ناصر حسینی سرپرست شرکت گاز استان 
کرمانشاه با اشاره به اینکه امسال ۶۶۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای اجرای طرح های در دســت 
انجام اختصاص یافته از تالش این شرکت برای 
اتمام گازرسانی به شــهر ریجاب خبر داد. وی 
ادامه داد: شرکت گاز استان با گازرسانی به ۳۰ 
شهر و یک هزار ۸۷5 روستا در سطح استان در 
حال تداوم گازرســانی در شهرها و روستاهای 

باقی مانده است.
سرپرست شــرکت گاز اســتان کرمانشاه 
ضریب نفوذ جمعیت شــهری بهره مند از گاز 
را 95.۶ درصد اعالم کرد و گفت: ضریب نفوذ 
جمعیت روستایی استان ۸۶.۱ درصد است. با 
پایان عملیات گازرسانی به شهر ریجاب که در 
دست اقدام است ضریب نفوذ شهری استان به 
99.9 در پایان سال و ضریب نفوذ روستایی به 

9۱ درصد خواهد رسید.
حسینی تعداد روســتاهای در دست اجرا 
گازرســانی طی ســال جاری را ۱۷۸ روســتا 
عنوان کرد و افزود: تعداد ۷۴ روستا در مرحله 
پیمان ســپاری و ۲۱۳ روســتا هم در دست 
طراحی اســت که در ســال آینــده عملیات 
گازرســانی آن ها انجام خواهد شد. وی اضافه 
کرد: در بخش صنایع تا به امروز ۲ هزار و 9۶۰ 
واحد صنعتی از نعمت گاز بهره مند شــدند و 
۱۱۴ واحد در دست اقدام و است و این شرایط 
مهیا اســت که واحدهای صنعتی با مراجعه به 
این شــرکت در کمترین زمان ممکن از نعمت 

گاز بهره مند شوند
حســینی در خصوص اقدامات انجام شده 
در فصل ســرد ســال، با توجه به برنامه های 
تمهیداتــی و نگهــداری شــبکه ها هیچگونه 
مشکلی برای خدمات رســانی به هم استانی ها 

در ایام سرد سال نداریم.

       
سرپرست دانشکده علوم پزشکی 

ساوه:
 بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی 

جایگزین مدرس ساوه 
پاسخگوی نیاز کارگران است

ساوه - علی کریمی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: 
در صورت تکمیل و بهره برداری، بیمارستان 
۲5۰ تختخوابی جایگزین »مدرس« ساوه 

پاسخگوی نیاز کارگران خواهد بود.
محمود کریمی در مراسم »همایش صنایع 
مسئولیت پذیر در حوزه سالمت« گفت: با توجه 
به دغدغه های کشور در حوزه سالمت و تاکید 
بر شعار »انسان سالم، محور توسعه پایدار« باید 
گفت دغدغه دانشــکده علوم پزشکی ساوه به 
عنوان متولی سالمت شهرستان ساوه و زرندیه، 
سالمت اقشار مردم است که با مشارکت صنایع 
در این امر می توان به توفیقات روزافزون دست 

یافت.
سرپرست دانشــکده علوم پزشــکی ساوه 
ضمن تأکید مجدد بر نقــش صنایع در کنترل 
بیماری کرونا افزود: اگر مشــارکت صنایع در 
خرید دستگاه اکسیژن ساز و تجهیزات پزشکی 
و کمــک در امر واکسیناســیون کارگری نبود 
این موفقیت به وجود نمی آمــد، ما این توفیق 
را در مشــارکت و یاری صنایع در این امر مهم 
می دانیم که بســیار تجربه ای موفق و امیدوار 

کننده است.
کریمی تصریح کرد: شهرســتان های ساوه 
و زرندیه دارای ۶۳ هــزار نیروی کارگری بوده 
که با خانــواده های آن در مجمــوع ۱9۰ هزار 
نفر هستند که سالمت این قشــر از جامعه که 
می توانند در صنعت نقش آفرینی کنند بسیار 

الزم و ضروری است.
وی بــا تاکید بر تســریح در اجــرای پروژه 
درحال ساخت بیمارســتان ۲5۰ تختخوابی 
جایگزین مدرس، گفت: بــا تکمیل این پروژه، 
پاســخگوی نیاز کارگران صنایــع و خانواده 

هایشان در ساوه و زرندیه خواهیم بود.

استانها

 قزوین – مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
قزوین از برگزاری اولیــن نمایشــگاه تخصصی صنایع 
پالستیک همزمان با نمایشــگاه رنگ، رزین و چسب در 
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی اســتان قزوین 

خبر داد.
 احمــد خورگامی در این بــاره اظهار کــرد: صنعت 
پالستیک عالوه بر ایجاد اشتغال ، یکی از مهمترین بخش 
های صنعتی کشور است که می تواند در راستای پویایی 
تولید، کارآفرینی و اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و 

رونق اقتصادی نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
مدیرعامل نمایشگاه یادآور شــد: با توجه به ظرفیت 
و پتانســیل اســتان قزوین در حوزه صنعت پالستیک و 
فعالیت بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی در این حوزه ، برگزاری 
این نمایشــگاه با هدف ایجاد بســتر مناســب به منظور 
معرفی توانمندی های واحدهای تولیدی و ورود به بازار ، 

در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
وی افزود : اولین نمایشگاه تخصصی صنایع پالستیک 
همزمان با نمایشــگاه رنگ، رزین و چســب از تاریخ ۲۶ 
لغایت ۲9 مهر ماه بــه مدت چهــار روز در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار خواهد شد.
خورگامی بیان داشت: واحدهای تولید کننده در حوزه 
های مرتبط با عنوان نمایشگاه از استان های آذربایجان 
شــرقی، تهران و قزوین تولیدات و محصوالت خود را در 

معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.
این مسئول در پایان گفت: اولین نمایشگاه تخصصی 
صنایع پالســتیک همزمان با نمایشــگاه رنگ، رزین و 
چســب در مدت برگزاری از ســاعت ۱5 تا ۲۱ در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی استان قزوین دایر می 
باشد و پذیرای متخصصان و بازدیدکنندگان خواهیم بود.

  اولین نمایشگاه تخصصی صنایع پالستیک در قزوین برگزار می شود

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد؛

استقبال ازپوشش  بیمه خدمات درمان ناباروری 

 اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل 
برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان از پیشرفت ۳5 
درصدی پروژه های عمرانی این کالن شهر خبر داد و گفت: 
پروژه های مهم منطقه ای دارای شاخص ۶۰ درصد است و 

وضعیت مطلوب تری دارد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
مهدی آصالح با اعالم این خبر گفــت: در حال حاضر کلیه 
پروژه های شهرداری اصفهان از جمله پروژه های شاخص، 
مهــم منطقه ای و منطقــه ای به طور متوســط ۳5درصد 

پیشرفت داشته اند.
او ادامه داد: پروژه های مهــم منطقه ای در بین پروژه ها 
دارای شاخص ۶۰ درصد است و وضعیت مطلوب تری را به 

خود اختصاص داده است.
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اعالم 
کرد: سلسله جلساتی به منظور بررسی پروژه های بحرانی 
و موانع پیش رو و همچنین راهکارهای تسریع در عملیات 
اجرایی آنها با حضور شــهردار اصفهان و معاونان و مدیران 
مناطق پانزده گانه با محوریت معاونت برنامه ریزی و توسعه 

سرمایه انسانی شهرداری برگزار شده است.
او خاطرنشــان کرد: در این بررســی ها مشــخص شد 
تعدادی از پروژه های شاخص این مناطق نیازمند اقدامات 
تکمیلی و گاهــی فراتر از اختیارات شــهرداری شــامل 
هماهنگی میان دستگاهی هســتند که تدبیر و پیگیری در 

این خصوص در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته آصالح، در این نشســت ها حوزه های مربوط به 
شهرداری مکلف به اجرای مصوبات و ارائه گزارش پیشرفت 

فعالیت های خود مطابق با برنامه زمان بندی شدند.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری خبر داد:

پیشرفت ۳۵ درصدی پروژه های عمرانی شهر اصفهان

خبر

 شهریار-زهرا قره باغی- خبرنگارتوســعه ایرانی-مصطفی عموزاده معاون فنی و عمرانی شهرداری شهریار از تسریع 
احداث پروژه های عمرانی استخر دو قلوی میدان معلم و اســتخر خیابان پانزدهم اندیشه خبر داد. بشارت نو:مصطفی 

عموزاده معاون فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری شهریار گفت: به لطف خداوند متعال و حمایت های شهردار 
با اختصاص اعتبار به دو پروژه ورزشی که شامل استخر و سالن های ورزش توپی و تنیس و  می باشد )میدان معلم و اندیشه 
( اجرای این پروژه از سرعت ویژه ای برخوردار و هم اکنون با ۲5  پیشرفت فیزیکی در حال اجرا می باشد. وی در ادامه گفت 
امید است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم در برنامه زمانبندی شاهد افتتاح این دو پروژه در آینده نزدیک باشیم 

و با افزایش سرانه های ورزشی در شهر شهریار و اندیشه رضایت شهروندان محترم را حاصل نماییم.

معاون فنی و عمرانی شهردارتاکید کرد؛

تسریع در روند احداث پروژه های عمرانی شهریار


