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 شــیراز -توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر کل راه و 
شهرسازی اســتان فارس در بازدید از پروژه بزرگراه دشت 
ارژن- ابوالحیــات از اتمام عملیات اجرایــی آن خبر داد و 
گفت: اجرای این پروژه توســط موسسه فجر قرارگاه خاتم 
االنبیا )ص( از سال 1391 آغاز شــده و در اتصال راه های 

مواصالتی شمال به جنوب کشور بسیار تاثیرگذار است.
محمودرضــا طالبان اظهار کرد: هزینــه این بزرگراه از 
محل اعتبارات ملی تامین شده و با اعتبار به روز شده ای به 

میزان 3 هزار میلیارد تومان اجرا شده است.
وی در ادامه به بازگشــایی این بزرگــراه در آینده ای 
نزدیک خبر داد و گفت: بزرگراه دشت ارژن _ابوالحیات در 

مسیری کوهستانی

به طول یــک کیلومتر احداث شــده اســت که دارای 
دو دســتگاه تونل، دودستگاه گالری و شــش دستگاه پل 
احداث شده اســت و هم اکنون مراحل خط کشی بزرگراه 
در حال انجام است ؛ اختالف ارتفاع ابتدا و انتهای این خط 
1100 متر است و به منظور اجرای ایمن سازی و آسفالت 
خط قدیم، ترافیک به مدت 72 ســاعت ایــن خط منتقل 

خواهد شد.
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان فارس در خصوص 
آزادراه شیراز- اصفهان گفت: مقرر شده بود که مبلغ 500 
میلیارد تومان به عنوان هزینه اجرایی قطعه 8 این آزاد راه 
به این پروژه پول تزریق شود که متاسفانه علی رغم پیگیری 
های استانداری و اداره کل راه و شهرسازی فارس، تاکنون 

این امر محقق نشده است.
طالبان در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر تالش بر این 
اســت که قطعه 6 آزاد راه که از ابتدای ایزدخواست تا تنگ 
خیاره بیضا کشیده شده به بهره برداری برسد و قطعه 7 نیز 

35 درصد پیشرفت فیزیکی درد.
وی افزود: درخصوص ســاخت مجتمع هــای رفاهی 
آزادراه، به دلیــل برخی تصرفات، مشــکالتی پیش آمده 
که در جلسه ای با حضور استاندار، مقرر شد فرمانداری ها 
هر چه زودتر مشــکالت موجود برای مجتمع های رفاهی 
را برطرف کنند و به بهره برداری رســیدن از این ها زمان 

خواهد برد.
مدیر کل راه و شهرسازی اســتان فارس در ادامه گفت: 

تالش بر این است که همزمان با افتتاح این بزرگراه توسط 
وزیر راه و شهرسازی، آیین کلنگ زنی 15 هزار واحد طرح 

ملی مسکن نیز برگزار شود.
طالبان خاطرنشــان کرد: با تالش وزارت راه در استان، 
35 بزرگراه و آزاد راه در دست احداث داریم و ز سال 1395 
تا 1۴00 به طور میانگین هر سال 105 کیلومتر و راه اصلی 

در استان به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس خبر داد؛

پایان کار پروژه ملی دشت ارژن- ابوالحیات

خرم آباد-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل بیمه سالمت 
لرستان از راه اندازی صندوق بیماران خاص و صعب العالج با 
هدف کاهش هزینه ها و ارائه بسته های حمایتی خبر داد. 

، شــاهدخت فتحی بیرانوند  ضمن گرامی داشت هفته 
بیمه سالمت، اظهار کرد: بیمه سالمت اقدامات ارزشمندی 
را طی ســال  های اخیر انجام داده که ایــن کارها در دولت 

سیزدهم ویژه تر دنبال می شود.

وی خاطرنشــان کرد: حفاظت مالی از بیمه شدگان و 
کاهش پرداختی از جیب بیماران از مهمترین سیاست های 
سازمان بیمه سالمت است. مدیرکل بیمه سالمت لرستان 
از اجرای 100 درصدی نسخه پیچی الکترونیک در استان 
خبر و ادامه داد: از استان های نخســت بودیم که علی رغم 
مشــکالتی همچون زیرســاخت های الزم، نسخه نویسی 

الکترونیکی به طور کامل انجام می شود.

فتحی بیرانوند با اشاره به بیمه رایگان سه دهک پایین 
استان، بیان داشــت: اجرای طرح دارویار از دیگر اقداماتی 
بود که اساس کار آن توســط بیمه ها به ویژه بیمه سالمت 

انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه پرداخت مطالبات موسسه های دارویی 
و درمانی به روز اســت، افزود: همچنین هزینه های باالی 
درمان با اجرای طرح ناباروری کاهش چشم گیری داشته، 

به نحوی که تاکنون حدود 1500 نفر ثبت نام و به گروه های 
پزشــکی متخصص معرفی شــدند تا از امتیــاز ویژه ای با 

کمترین هزینه با بیشترین خدمات برخوردار شوند.
مدیرکل بیمه ســالمت لرســتان با بیــان اینکه انجام 
خدمات توانبخشــی به جامعه معلــوالن در تعهدات این 
مجموعه قرار گرفته، افزود: بیمه سالمت حدود 70 درصد 

هزینه های درمانی این قشر از جامعه را تقبل کرده است.

مدیرکل بیمه سالمت استان:

صندوق بیماران خاص و صعب اعالج راه اندازی می شود 

خبر

شــهرکرد -  فاطمــه رجبــی، 
خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر کل بیمه 
سالمت استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: بیشــتر خدمات بیمه سالمت 
الکترونیکی می باشد که به همه مردم 
در اقصی نقاط اســتان توســط شرکا 
و ۴7 دفتر پیشــخوان که بــه عنوان 
بازوهای اجرایی ونظارتی بیمه سالمت 
می باشــند به مردم خدمات رسانی 

می کنند .
علیرضا اصغرزاده گفت: حدود 628 
هزار نفر در استان از طریق پنج صندوق 
، بیمه کارکنــان دولت ، صندوق بیمه 
ایرانیان , صندوق ســالمت همگانی، 
صندوق بیمه سایر اقشــار و صندوق 
بیمه روستاییان که بیشترین حمایت 
با جمعیت ۴65 هزار و 5۴2 نفر توسط 
صندوق بیمه روســتاییان و کمترین 

حمایت با جمعیت یک هــزار و 119 
نفر توســط صندوق ایرانیان صورت 
می گیرد. وی افــزود : در حال حاضر 
6۴8 موسســه طرف قــرارداد بیمه 
سالمت هستند که شامل بیمارستان 
هــای دولتی و خصوصــی و نیز 108 
مراکز بهداشــتی درمانی و مطب ها ، 
داروخانه ها ، آزمایشگاه ها ، فیزیوتراپی 
ها و ماماها در بخش خصوصی و دولتی 

می باشند و امســال در بحث دولتی ، 
سطح یک روستایی تا پایان مهرماه با 
دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان ها 
تا پایان تیرماه و موسسات غیردولتی 
نظیر آزمایشگاهها، ماماها، فیزیوتراپی 
ها تا آخر شهریور تسویه حساب شده 
است. که جمعا از ابتدای سال تا کنون 
233 میلیارد تومان به موسسات طرف 
قرارداد پرداخت شده که 72 میلیارد 

تومان آن بدهی سال قبل بوده است.
مدیر کل بیمه ســالمت اســتان 
تصریح نمود که ارز ترجیهی نیز یکی 
از شرایطی اســت که از 2۴ تیرماه راه 
اندازی شد و داروخانه ها ی الکترونیکی 
که به بیماران خدمات ارائه می کنند 
برای پرداخت نســخه های الکتریکی 
آنها باید ســه مرحله طی شود، سهم 
فرد، سهم سازمان و سهم ارز ترجیهی 

که تا آخر مهر ماه پرداخت شده است .
وی افزود : امســال در بحث جوانی 
جمعیت و افزایش باروری و پوشــش 
افراد نابــارور با علوم پزشــکی و مرکز 
ناباروری زهرای شهرکرد عقد قرارداد 
شده و تا 90 درصد هزینه های درمان 
ناباروری پرداخت می شــود. و مادران 
بارداری که فاقد بیمه باشند می توانند 
تا زمان دو سالگی کودک خود از بیمه 
سالمت به صورت رایگان استفاده کنند 
و فرزندشــان نیز تا پنج سالگی بدون 

آزمون وسع بیمه می شوند.
اصغــرزاده گفت : هــم اکنون 17 
منطقه کم برخوردار در استان وجود 
دارد که به آن هــا نیز خدمات ارائه می 
شود و افراد فاقد بیمه به صورت رایگان 
می توانند از مزایای بیمه استفاده کند 
در کل دو هزار 195 نفر در مناطق کم 
برخوردار تحت پوشش بیمه سالمت 

رایگان قرار گرفته اند. و نیز افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد و بهزیستی نیز 
می توانند از مزایای بیمه ســالمت از 
جمله خدمات درمانی، توانبخشــی، 
گفتــار درمانی و .. به صــورت رایگان 
اســتفاده کنند. وی افزود: اساسنامه 
صندوق بیماران صعب العالج تهیه و 
ابالغ شده است بطوریکه 26 بیماری 
را در بــر خواهد گرفت که بــرای ارائه 
خدمت به بیماران در سطح کشور پنج 
هزار میلیارد تومان بــه این صندوق 
اختصاص داده شده اســت. و دو هزار 
میلیارد تومان هم بصورت تسهیالت 

کم بهره به آنها پرداخت می شود .

مدیر کل بیمه سالمت 
استان چهارمحال و 

بختیاری گفت: بیشتر 
خدمات بیمه سالمت 

الکترونیکی می باشد که 
به همه مردم در اقصی نقاط 

استان توسط شرکا و ۴۷ 
دفتر پیشخوان که به عنوان 

بازوهای اجرایی ونظارتی 
بیمه سالمت می باشند 
به مردم خدمات رسانی 

می کنند .

 تجدید میثاق
  وزیر جهاد کشاورزی 

با آرمانهای شهدای تبریز

 تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-وزیر جهاد کشــاورزی در بــدو ورود به 
اســتان آذربایجان شــرقی با حضور در  گلزار 
شــهدای تبریز و غبارروبی و عطرافشــانی مزار 
شهدای واالمقام انقالب و دفاع مقدس با شهدای 

این شهر تجدید میثاق کرد.
سید جواد ساداتی نژاد در این مراسم معنوی 
که با حضور عابدین خرم، اســتاندار آذربایجان 
شرقی،  میرتاج الدینی رییس مجمع  نمایندگان  
شمالغرب کشــور و اکبر فتحی رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی برگزار شد، با 
غبارروبی مزار شهید مدافع امنیت حسین اجاقی 
که در اغتشاشــات اخیر به درجه رفیع شهادت 

نائل شد، یاد و خاطر وی را گرامی داشتند.
وزیر جهادکشــاورزی همچنین بر سر مزار 
سردار جهادگر جانباز شهید دکتر حاج حسین 
همتی رییس اســبق اداره ایثارگران ســازمان 
جهادکشاورزی استان آذربایجان  شرقی حضور 
یافت و نسبت به مقام شامخ شهدای سنگرسازان 

بی سنگر ادای احترام نمود.
در سفر ســاداتی نژاد به اســتان آذربایجان 
شــرقی، معاونین و مدیران کل وزارتخانه جهاد 
کشــاورزی و رییس ســازمان جهاد کشاورزی 

آذربایجان شرقی او را همراهی می کنند.
       

 جلسه بررسی رفع موانع 
تأسیسات آبرسانی و شبکه 

فاضالب شهر قروه برگزار شد

 ســنندج -  گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی،جلسه بررســی حل مشکالت مربوط به 
تأسیسات آبرسانی شهر قروه و شبکه فاضالب 
ناحیه منفصل شهری قلعه در دفتر مدیرعامل 

شرکت آبفا کردستان برگزار گردید.
این جلســه بــا حضــور مهنــدس فرهاد 
مدیرعامــل، معاونین خدمات مشــترکین و 
درآمد و برنامه ریزی و توســعه سرمایه گذاری 
شرکت آبفا اســتان و مدیر امور شــهر قروه و 
اعضای شورای اسالمی این شهر برگزار گردید.

در این جلســه در خصوص بررســی منابع 
اجرای طرح های توســعه ای شــبکه های آب 
و فاضــالب و بررســی تبصره 3 قانــون ایجاد 
تسهیالت توسعه شبکه آبرسانی و ایجاد شبکه 
فاضالب مــوارد الزم مطرح شــد، ضمن آنکه 
گزارشی از وضع موجود شــامل خط و شبکه و 

هزینه اجرای پروژه ها ارائه شد.
    

آموزش همگانی آبفای غرب 
استان تهران از طریق نرم افزار 

شاد
  شــهریار -  زهرا قره باغی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-آمــوزش بیش از 9500 نفــر از اولیا و 
مربیان شهرستان شــهریار از طریق نرم افزار 
آموزشی شاد توسط دفتر روابط عمومی آبفای 

غرب استان تهران انجام شد.
شــهریار-زهرا قره باغی-خبرنگار توسعه 
ایرانی:بــا هماهنگی اداره امــوزش و پرورش 
شهرستان شــهریار توســط مدیر دفتر روابط 
عمومی آبفای غرب اســتان تهران برای بیش 
از 9500 نفر از اولیا و مربیان اطالع رســانی از 
وضعیت منبع آب شــرب و آموزش روش های 

مدیریت مصرف بهینه داده شد.
عزیز اهلل ولــی زاده در این اطالع رســانی و 
برنامه آموزشــی در خصوص منبع تامین آب 
مورد تقاضای مردم در شــهریار و بــا تاکید به 
خشکســالی های اخیر و ورود به سومین سال 
خشکسالی متوالی از مربیان خواست نسبت به 
آموزش و فرهنگ ســازی بیش از پیش آبفا را 
یاری رسانند و همچنین والدین ضمن رعایت 
20 درصدی مصرف آب نســبت به گذشته به 

فرزندان خود آموزش های الزم را بدهند.

استانها

قزویــن - مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی قزوین گفت: 
عارضه یابی 162 واحد پایین دستی صنایع پتروشیمی 
و شیمیایی مستقر در شهرک های صنعتی قزوین انجام 

شده است.
رضا صفاری در نشســت کارگروه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید اســتان قزوین که با حضــور معاون صنایع 
کوچک در استانداری برگزار شد اظهارداشت: 261 واحد 
بهره بردار در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین 
در حوزه صنایع پایین دســتی پتروشــیمی و همچنین 

شیمیایی فعالیت می کنند.

وی اظهار داشــت: ۴0 واحد تولیدی صنایع دستی 
پتروشیمی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین 

راکد و تعطیل هستند.
صفــاری تصریح کــرد: با اجــرای نهضــت احیای 
واحدهای تولیــدی راکد و تعطیل در کشــور و توجه به 
ظرفیت های قزویــن در بخش صنایع، این اســتان به 
عنوان پایلوت عارضه یابی و احیای صنایع پایین دستی 

پتروشیمی تعیین شده است.
وی بیان کــرد: تفاهم نامه ای میــان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، برای 
احیای واحدهای راکد صنایع پایین دستی پتروشیمی 

منعقد شده و تالش می کنیم از همه ظرفیت ها استفاده 
کنیم تا این واحدها احیا شوند.

این مســئول یادآورشــد: حدود یک سوم واحدهای 
تولیدی بهره بردار در شهرک های صنعتی قزوین صنایع 
پایین دست پتروشیمی و شیمیایی محسوب می شوند و 
احیای واحدهای راکد صنایع پایین دست پتروشیمی به 
رونق تولید و اشتغال در استان قزوین کمک خواهد کرد.

وی اضافه کرد: 1۴1 واحد راکد در شهرک ها و نواحی 
صنعتی اســتان قزوین در وضعیت راکد قــرار دارند که 
برای احیا و بازگشــت آنها به چرخه تولید برنامه ریزی 

می کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی  استان : 

عارضه یابی 162 واحد پایین دستی صنایع پتروشیمی در قزوین انجام شد

مدیر کل بیمه سالمت استان چهارمحال و بختیاری اعالم کرد؛

  مزایای رایگان بیمه سالمت برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

 تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه ایرانی-اولین 
دوره آموزشــی طرح دادرس پیشــرفته )جوانان آماده در 
روزهای ســخت( به میزبانی اســتان آذربایجان شــرقی با 
حضور اعضای جوانان 10 استان در شهرستان مراغه برگزار 

می شود.
 ســجاد صفری مدیر روابط عمومی این اســتان با اعالم 

این خبر گفــت: اولین دوره اردوی تشــکیالتی-تعلیماتی 
دادرس پیشرفته با حضور اعضای جوانان 10 استان منطقه 
شمالغرب، غرب و مرکز کشــور در استان آذربایجان شرقی 
و شهرستان مراغه از هشــتم لغایت 16 آبان ماه در دو دوره 

خواهران و برادران برگزار می شود.
صفــری در ادامه افزود: این طرح در چهــار دوره 5 روزه 
برنامه ریزی شــده و جوانان با مباحث اســکان اضطراری، 

تغذیه و برپایی اردوگاه در بحران ها آشنا خواهند شد.

مدیر روابط عمومی اســتان آذربایجان شرقی در پایان 
افزود: طرح دادرس  10 سال است که در حوزه دانش آموزی 
ســازمان جوانان برگزار می شد، امســال ادامه این طرح با 
عنوان طرح ملی دادرس پیشرفته  برای نخستین بار جهت 
آمادگی جوانان با مباحث امداد، کمک های اولیه و اســکان 

اضطراری در بحران ها برگزار می  شود.

آذربایجان شرقی میزبان اولین دوره دادرسان پیشرفته


