
 پرونده مسابقات بسکتبال غرب آسیا بعد از تعطیلی 
کوتاه مدت دوباره باز خواهد شد و تیم های حاضر 
در  و  جدید  شمایلی  و  شکل  در  رویداد  این  در 
رقابت های رفت و برگشت به مصاف هم می روند.
نماینده  با حضور ۲  و  این مسابقات در ۲ گروه 
از بسکتبال ایران در شرایطی آغاز می شود که در 
قهرمان  )نایب  اصفهان  ذوب آهن  نخست  گروه 
فرست کالب  گذشته(،   فصل  در  ایران  برتر  لیگ 
بیروت،  التحاد سوریه و رامله فلسطین و در گروه 
دوم شهرداری گرگان )قهرمان لیگ برتر ایران در 
و  بیروت  الریاضی  عراق،  نفت  گذشته( ،   فصل 

الکرامه سوریه قرار دارند. 
البته پیش از این و قبل از مراسم قرعه کشی فقط 
صحبت از حضور شهرداری گرگان در این رقابت ها 
بود اما به واسطه سفر مسئوالن فیباآسیا به تهران و 
تعامالتی که بین فدراسیون ایران و مسئوالن مربوطه 
برگزار شد، در نهایت حضور دومین نماینده ایران 
در این رقابت ها هم قطعی شد تا ذوب آهن نیز در 

این رقابت ها به نام کشورمان به میدان برود.  
و  شکل  به  است  قرار  رقابت ها  این  چند  هر 
نکنیم  فراموش  اما  شود  برگزار  جدید  شمایلی 
عنوان   ۹ با  گذشته  سال های  در  ایران  نمایندگان 
قهرمانی، ۸ نایب قهرمانی و ۱۰ مقام سومی این 
امید را در دل هواداران بسکتبال زنده  کرده اند که 
افتخار و قهرمانی دیگر برای ایران به دست آید. 

حال باید دید آیا این فرصت و شانس در اختیار 
آسمانخراش های ایرانی قرار خواهد گرفت یا خیر.
به   ۲۰۱۹ سال  در  مسابقات  این  دوره  آخرین 
میزبانی عراق برگزار شد که با قهرمانی شیمیدرقم 

به پایان رسید. پتروشیمی دوم شد و نفت عراق 
نگاه ها  همه  کرد. حاال  بسنده  مقام سومی  به  هم 
به این دوره از مسابقات بسکتبال غرب  آسیاست 
می توانند  ایران  نمایندگان  دوباره  آیا  دید  باید  و 

اقتدار خود را به رخ حریفان بکشند و بر سکوی 
نخست تکیه بزنند. 

لیگ  رقابت های  مسابقات،  این  با  همزمان  البته 
خلیج )فارس( هم برگزار خواهد شد که طی آن 
۸ تیم به مصاف هم می روند. این مسابقات هم در 
۲ گروه چهار تیمی برگزار می شود که طی آن و 
االهلی  شباب  عربستان،  الهالل  نخست  گروه  در 
امارات، البشائر عمان و کاظما کویت و در گروه 
دوم نیز تیم های منامه بحرین، السد قطر، الکویت 

کویت و النصر عربستان حضور دارند.
از هر منطقه  از دیدارهای رفت و برگشت،  پس 
تیم های سرگروه به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرده 
و تیم سوم نیز پس از برگزاری رقابت بین تیم های 
دوم و سوم هر گروه مشخص خواهد شد تا در 

نهایت ۶ تیم نهایی معرفی شوند. 
قهرمان  تیم های  همراه  به  تیم   ۶ این  نهایت  در 
آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، مرحله پایانی را 
برگزار می کنند تا با مشخص شدن چهره دو تیم 
آسیا،   غرب  بسکتبال  سوپرلیگ  فینال  به  راه یافته 
باشگاه های  قهرمانی  مسابقات  در  حضور  جواز 

آسیا را کسب کنند.

 
 

*ایمان گودرزی؛ 
پس از پایان هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران 
به تعطیالتی حدوداً ۲ ماهه رفت و باتوجه به در 
پیش بودن مسابقات جام جهانی و فرصت کوتاه 
آماده سازی، تصمیم مدیران فدراسیون فوتبال ارائه 
همین  و  بود  ملی  تیم  کادرفنی  به  بیشتر  فرصت 
مسئله باعث لغو مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر 
شد. فرصت ۲ ماهه ای که می تواند شرایط تیم ها را 
به لحاظ آمادگی فنی و جسمانی متحول کند. تنها 
تیم هایی که هنوز باید به تمرین بپردازند استقالل 
و نساجی هستند که باید در سوپرکاپ مقابل هم 
صف آرایی کنند. با هم نگاهی به وضعیت لیگ 

برتر در یازده هفته اول می اندازیم؛
قهرمان تعطیالت

به  صدرنشینی  با  که  است  تیمی  پرسپولیس 
یحیی  شاگردان  می روند.  جهانی  جام  تعطیالت 
در  شدن  صدرنشین  برای  دادند  نشان  دیگر  بار 
لیگ ایران دفاع خیلی مهم تر از خط حمله است. 
پرسپولیسی ها بهترین خط حمله لیگ را ندارند اما 
بهترین خط دفاع به نام آنهاست. علیرضا بیرانوند 
در یازده هفته فقط سه بار توپ را از درون دروازه 
از  تیم  بهترین  حساب  این  با  کرده  خارج  خود 

لحاظ دفاعی در دست شاگردان یحیی است.
بهترین خط حمله

همان طور که گفتیم صدرنشین بهترین خط حمله 
لیگ را در اختیار ندارد. بهترین خط حمله در یازده 
بازی اول لیگ در دست گل گهری هاست. شاگردان 
امیر قلعه نویی تا اینجای لیگ ۱۷ گل زده اند و با 
اختالف سه امتیازی نسبت به صدر جدول در رده 
سوم قرار دارند. گل گهر همراه با پرسپولیس بهترین 

تفاضل گل را )+۸( به نام خود زده اند.

بدترین خط حمله
در لیگ ۱۶ تیمی لیگ برتر تا هفته یازدهم، تعداد 
گل های ۷ تیم دو رقمی نشده است. اما بدترین آمار 
گلزنی در دست دو تیم صنعت نفت آبادان و مس 
رفسنجان با ۵ گل زده است با یک تفاوت، آن هم 
اینکه صنعت نفت آبادان در رتبه شانزدهم قرار دارد 

اما مس رفسنجان در رتبه هشتم لیگ برتر است.
بدترین خط دفاع

شاید انتظار داشتید تیم قعر جدولی صنعت نفت 
آبادان بدترین خط دفاع را داشته باشد اما اینطور 
نیست! بدترین خط دفاعی لیگ تا هفته یازدهم در 
دست شاگردان رضا مهاجری است. نفت مسجد 
به  زمانی  خورد!  گل   ۲۵ بازی  یازده  در  سلیمان 
عمق فاجعه پی می بریم که می بینیم تیمی که بعد 
از نفت مسجد سلیمان بیشترین گل را خورده ۱۴ 

گل خورده دارد، یعنی ۱۱ گل کمتر! نفت مسجد 
بعید  اما  نیست  سقوط  منطقه  در  هنوز  سلیمان 
و  ببرد  منطقه  این  به  را  آنها  روند  همین  نیست 

مهاجری زودتر از موعد خانه نشین شود!
نبازها و نبرها!

تیم  چهار  کار  اینجای  تا  دوم  و  بیست  لیگ  در 
خود  اسم  جلوی  را  باخت  کمترین  که  هستند 
و  رفسنجان  مس  استقالل،  پرسپولیس،  می بینند. 
سپاهان تنها تیم هایی هستند که فقط یک باخت 
داشته اند. از طرف دیگر صنعت نفت آبادان و ملوان 
بندر انزلی در کارنامه دارند که هر تا این لحظه دو 

فعر نشین جدول لیگ بیست و دوم می باشند.
پایین تر از حد انتظار!

فوالد خوزستان که تصور می شد با وجود ستارگان 
لیگ  در  فوق العاده  عملکردی  بتواند  پرشمار 

بیست ودوم داشته باشد، سومین تیم ضعیف لیگ در 
۵ هفته اخیر است. شاگردان نکونام بعد از ۳ تساوی 
پیاپی، حاال در ۲ بازی اخیر خود بازنده از میدان 
مسابقه خارج شده اند و دیدار معوقه مقابل ملوان 
بندرانزلی بهترین فرصت برای فوالدی ها محسوب 
با  جهانی،  جام  آغاز  از  پیش  بتوانند  که  می شود 

خروج از بحران به استقبال تعطیالت بروند.
فراتر از حد انتظار!

دو  قائمشهر  نساجی  و  اراک  آلومینیوم  های  تیم 
قابل  عملکرد  فصل  اینجای  تا  که  هستند  تیمی 
قبولی را از خود به جای گذاشته اند، سید مهدی 
جوان  سرمبیان  دو  هر  مطهری  حمید  و  رحمتی 
و  زیبا  بازی  شدند  موفق  که  هستند  تیم  دو  این 
بگذارند.  نمایش  به  با شاگردان خود  قبولی  قابل 
هر دو تیم با شانزده امتیاز به ترتیب در رده پنجم 
و ششم قرار دارند. تنها تفاوت دو تیم این است 
که شاگردان رحمتی هم سخت گل می زنند و هم 
هم  مطهری  شاگردان  اما  می خورند  گل  سخت 

خوب گل می زنند و هم خوب گل می خورند!
تازه واردهای نا امید کننده!

ملوان و مس کرمان دو تیمی هستند که این فصل 
به لیگ برتر صعود کردند. همیشه در اولین فصل 
حضور های تیم لیگ یکی به لیگ برتر هدف تیم 
ماندن در لیگ برتر است اما به نظر می رسد ملوان 
ندارند. ملوان  اعتقادی  این هدف  به  و مس زیاد 
با ۶ امتیاز در منطقه سقوط قرار دارد. مس کرمان 
هم فعال به لطف عملکرد فاجعه بار صنعت نفت 
با منطقه سقوط ۳ امتیاز فاصله دارد. البته هنوز هم 
برای قشاوت زود است و شاید با باز شدن پنجره 
نقل و انتقاالتی در زمستان این دو تیم دچار تغییر 

و تحوالتی بشوند.
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ذکر  روز دوشنبه

 آیا در هنگام نماز، خوردن و  آشامیدن و یا بلعیدن خرده های باقی مانده 
در دهان، جایز است؟

خوردن و  آشامیدن در حال نماز، آن را باطل می کند چه کم باشد یا زیاد، ولی فرو دادن خرده 
 های غذا که در گوشه و کنار دهان باقی مانده یا مکیدن شیرینِی قند و شکری که اندکی از 

آن در دهان هست، موجب بطالن نماز نمی شود.همچنین اگر سهواً یا از روی فراموشی چیزی 
بخورد یا بیاشامد به شرطی که از صورت نماز خارج نشود، نماز باطل نمی شود. ری
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داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام صادق علیه السالم
ن َینُظُر الّل عز و جل إلَیِه َیوَم الِقیاَمِة . َج أعَزبا ، کاَن ِممَّ َمن َزوَّ

هر کس بی همسری را همسر بدهد ، از کسانی است که خداوند عز و جل 
در روز قیامت ، به او نظر ] لطف [می افکَند .

یا ذالجالل واالکرام 
ای صاحب شکوه و بزرگواری

بررسی یازده هفته اول لیگ بیست و دوم؛
کارنامه ثلث اول لیگ برتر

صد زن موفق دنیا  »ماریا مونت سری«
" هرگز به یک کودک در یک کار کمک                 
نمی کنم. به این منظور که در کارم احساس  

کنم که موفق بوده ام."
به                      که  بود  معلمی  یک  نبود  یکی  بود  یکی   
اسم  داد.  می  ذهنی درس  مانده  بچه های عقب 
او ماریا بود. در ضمن او پزشک هم بود. بجای 
دادن  آموزش  برای  قدیمی  های  روش  از  اینکه 
استفاده کند ماریا به بچه ها نگاه می کرد ببیند آنها 
چطور یاد می گیرند. در مدرسه او بچه ها مجبور 
نبودند چیز هایی را یاد بگیرند که معلم هایشان 
آنها                                                                     بگیرند.  یاد  کردند  می  مجبورشان  را  آنها 
می توانستند آزادانه به این ور ان ور بروند و هر 
فعالیتی را که بیشتر دوست دارند را انجام دهند.

روش نوینی که ماریا پایه گذاری کرد برای بچه 
های عقب مانده بسیار کار ساز بود.

 پس او تصمیم گرفت تا مدرسه ای را باز کند 
روش  همین  با  آن  در  هم  عادی  های  بچه  که 
خانه  را  اش  مدرسه  اسم  او  بخوانند.  درس 
کودکان گذاشت. او در این خانه کودکان از میز و      
اندازه بچه ها بود استفاده کرد  صندلی هایی که 

و آنها را طوری چید که بچه ها بتوانند به راحتی 
در آنجا حرکت کنند و از طبقات کوتاهی استفاده 
کرد که دست بچه ها برای برداشتن اشیا دستشان 
به آنها برسد تا الزم نشود ازدیگران کمک بگیرند.
ماریا از اسباب بازی هایی استفاده می کرد که به 
صورت عملی و مستقل بچه ها را تشویق کند تا 

دنیای پیرامون خود را کشف کنند.
 در کالس های او کودکان یاد می گرفتند چگونه 
دگمه لباس های خود را ببندند و باز کنند. چگونه 
لیوان پر از آب را با خود ببرند بدون آنکه آبش را 

بریزند. میز هایشان را چگونه بچینند.
باشند.  کفا  خود  باید  ها  گفت:"بچه  می  او   
ببندند  را  خود  های  کفش  بند  بتوانند  آنها  اگر 
باعث                                      این  بپوشند  خودشان  را  لباسهایشان  و 
و  بکنند  بودن  مستقل  احساس  آنها  شود.  می 
احساس استقالل آنها را خوشحال خواهد کرد."

هزاران  در  سری  مونت  آموزش  روش  امروزه   
مدرسه در سراسر دنیا بکار می رود. بچه هایی که 
با این روش آموزش می بینند انسان هایی مستقل 

و آزاد و قوی بار آمده اند.

نوراللهی به جام جهانی می رسد؟
احمد  مصدومیت  وضعیت  از  اولیه  بررسی های 
بازیکن مشکل جدی  این  نشان می دهد  نوراللهی 

ندارد و می تواند برای جام جهانی آماده شود.
امارات  االهلی  شباب  هافبک  نوراللهی،  احمد   
مقابل  تیم  این  بازی  جریان  در  )شنبه(  دیشب 
شدت  علت  به  و  شد  مصدوم  امارات  العین 
رفت.  بیرون  بازی  زمین  از  برخورد،  این  باالی 
را  شایعاتی  حریف،  بازیکن  و  او  برخورد  نوع 
درباره پارگی رباط صلیبی این بازیکن به وجود 

آورد. بعد از گذشت چندین ساعت از این بازی، 
بررسی های اولیه باشگاه اماراتی از پای نوراللهی 
نشان می دهد که هافبک تیم ملی مشکلی از ناحیه 
رباط صلیبی ندارد و مصدومیت او جدی نیست.

پزشکان این باشگاه پیش بینی کرده اند در صورتی 
که درد پای نوراللهی فروکش کند، او مشکلی برای 
تیمش و همینطور جام  آتی  بازی های  حضور در 
باید  این صورت  غیر  در  داشت.  نخواهد  جهانی 
بررسی های بیشتری روی پای نوراللهی انجام شود.

به بهانه افتخاری دیگر برای بسکتبال ایران؛
 این بار رقابت های غرب آسیا

تیم ملی کشتی آزاد 
عازم آمریکا می شود؟

تاکید  طبق  گفت:  کشتی  فدراسیون  سخنگوی 
به  آمریکایی ها  صورتیکه  در  فدراسیون  رییس 
همه اعضای تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در 
جام جهانی ویزا ندهند، اعزام تیم ملی به آمریکا 

انجام نخواهد شد.
محمد ابراهیم امامی در گفتگویی، درباره آخرین 
جهانی  جام  به  ایران  آزادکاران  اعزام  وضعیت 
 ۲۰ و   ۱۹ روزهای  در  است  قرار  که  آمریکا 
جانب  از  کارها  کرد:  اظهار  شود،  برگزار  آذر 
امور  تا  است  انجام  حال  در  کشتی  فدراسیون 
مربوط به دریافت ویزا در موعد مقرر انجام شود.
آقای  البته  افزود:  کشتی،  فدراسیون  سخنگوی 
اینکه  بر  دبیر کماکان بر روی حرف خود مبنی 
بدهد،  ویزا  تیم  اعضای  تمامی  به  باید  میزبان 
مرتبه  مانند  آمریکا  صورتیکه  در  است.  ایستاده 
قبل بخواهد به برخی از اعضای تیم ایران ویزا 
ندهد، قطعا طبق نظر آقای دبیر، اعزام تیم ملی به 

جام جهانی آمریکا انجام نخواهد شد.
وی تصریح کرد: جام جهانی یک رویداد رسمی 
میزبان  اتحادیه جهانی کشتی است و  تقویم  در 
هیچگونه  ایجاد  بدون  است  موظف  مسابقات 
مشکلی شرایط را برای حضور تیم های شرکت 

کننده فراهم کند.
کشتی  تیم های  وضعیت  درباره  ادامه  در  امامی 
آزاد و فرنگی و اینکه آیا مشخص شده در چه 
انتخابی حاضر  مسیر چرخه  در  هایی  تورنمنت 
می شوند، گفت: در حال حاضر تیم ملی کشتی 
فرنگی با ترکیبی از جوانان در حال آماده سازی 
است.  آذربایجان  جهانی  جام  در  حضور  برای 
کرده  تهیه  را  نظر خود  مد  برنامه  رنگرز  حسن 
کشتی  کند.  ارائه  فدراسیون  به  است  قرار  و 
می کند  آغاز  را  خود  اردوهای  بزودی  هم  آزاد 
پیش  انتخابی  را طبق چرخه  برنامه های خود  و 

خواهد برد.

 

 

با  مناقصه عمومی همزمان  دارد  نظر  در  گاز  انتقال  عملیات  دو  منطقه   / ایران  گاز  انتقال  شرکت 
ارزیابی کیفی )یکپارچه( موضوع فوق به شماره ۲۰۰۱۰۹۲۶۷۸۰۰۰۰۳۸ را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
از طریق  پاکتها  بازگشایی  تا  فراخوان  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت 
امضای مجاز و مهر سازمانی  برای کلیه صاحبان  الکترونیکی )به صورت برخط(  امضای  گواهی 

اقدام الزم را به عمل آورند.
*مواعد زمانی:

* تاریخ انتشار فراخوان:                              روز یکشنبه  مورخ  ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
* مهلت دریافت اسناد فراخوان تا:  ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه  مورخ    ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
* مهلت ارسال پیشنهادات تا :      ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
* زمان بازگشایی پاکت ها :         ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

*نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  
نوع :  به صورت یک یا ترکیبي از تضامین مورد اشاره در ماده ۶ آییننامه  تضمین در معامالت دولتی 

مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲
*مبلغ :  ۱۹.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰   ریال  

*اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
انتقال گاز / کدپستی:   آدرس:  اصفهان/ کیلومتر ۱۷ جاده اصفهان-نجف آباد/ منطقه دو عملیات 

۸۴۳۴۱۱۴۹۶۲
*شماره تماس:       ۳۴۰۴۲۴۷۶ – ۰۳۱     و     ۳۴۰۴۲۴۱۹ - ۰۳۱

*ضمنا آگهی فوق در سایتهای زیر قابل مشاهده می باشد:
WWW.SHANA.IR-  http://district2.nigtc.ir- http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۸/۰۸   -     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

عمومی مناقصه  فراخوان 
 همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای

با راننده منطقه تامین خودروهای استیجاری  خدمات 
شماره آگهی: 87310047

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز شناسه آگهی:۱۴۰۱۹۶۷

دوم
نوبت 

سالمت  بیمه  مدیرکل 
بیماران  صندوق  لرستان  گفت: 
هفته  طی  صعب العالج  و  خاص 
آینده در قالب ۳۲ بسته خدمتی به 
افراد صعب العالج  بیماران خاص، 

و سرطانی راه اندازی می شود.
عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  سالمت  بیمه  کل  اداره 
فتحی بیرانوند  لرستان،شاهدخت 
آبان  یکم  امروز  یکشنبه  ظهر 
ماه  ،در نشست خبری با اصحاب 
رسانه لرستان، ضمن گرامی داشت 
اظهارداشت:  سالمت،  بیمه  هفته 
ارزشمندی  اقدامات  سالمت  بیمه 
داده  انجام  اخیر  سال  های  طی  را 
سیزدهم  دولت  در  کارها  این  که 

ویژه تر دنبال می شود.
حفاظت  کرد:  خاطرنشان  وی 
کاهش  و  شدگان  بیمه  از  مالی 
از  بیماران  جیب  از  پرداختی 
سازمان  سیاست های  مهمترین 

بیمه سالمت است.
از  لرستان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
نسخه پیچی  درصدی   ۱۰۰ اجرای 
ادامه  و  خبر  استان  در  الکترونیک 
بودیم  نخست  استان های  از  داد: 
همچون  مشکالتی  علی رغم  که 
زیرساخت های الزم، نسخه نویسی 
انجام  کامل  طور  به  الکترونیکی 

می شود.
بیمه  به  اشاره  با  بیرانوند  فتحی 
استان،  پایین  دهک  سه  رایگان 
دارویار  طرح  اجرای  داشت:  بیان 
اساس  که  بود  اقداماتی  دیگر  از 
کار آن توسط بیمه ها به ویژه بیمه 

سالمت انجام گرفته است.
فتحی بیرانوند با اشاره به راه اندازی 

کرونا،  ایام  در  شهروندی  سامانه 
تصریح کرد: سامانه ای جامع  که فرد 
غیرحضوری  صورت  به  می تواند 
دفترچه،  تمدید  همچون  اقداماتی 
با  ارتباط  و  پزشکی  اطالعات 

پزشک خانواده را انجام دهد.
به  حمایتی  بسته  ارائه  از  وی 
صعب العالج  افراد  خاص،  بیماران 
صندوق  عنوان  تحت  سرطانی  و 
و صعب العالج طی  بیماران خاص 
هفته آینده خبر و ادامه داد: این مهم 
می تواند یک گام بزرگ در حمایت 

از این گروه از جامعه باشد.
پرداخت 90 درصد هزینه 
زوج های نابارور لرستان 

با  لرستان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
اشاره به پرداخت ۹۰ درصد هزینه 
های زوج های نابارور لرستان گفت: 
سامانه جهاد دانشگاهی و بیمارستان 
نابارور  زوجین  پذیرش  برای  شفا 

آماده شده است. 
میلیون  یک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پوشش  تحت  لرستانی  هزار   ۱۶۳
ادامه  هستند،  لرستان  سالمت  بیمه 
جیب  از  پرداخت  کاهش  داد: 

بیماران سیاست کالن بیمه سالمت 
برنامه هایی  از  یکی  کمااینکه  است 
نسخه  پنجم  برنامه  قانون  در  که 
لرستان  که  بود  الکترونیکی  نویسی 
از  زیرساختی  مشکالت  وجود  با 
نویسی  نسخه  در  برتر  استان های 

الکترونیکی بود.
اینکه  به  اشاره  با  بیرانوند  فتحی 
افراد  و  جامعه  پایین  دهک  سه 
حاشیه نشین در لرستان به صورت 
از  گفت:  شدند،  بیمه  رایگان 
بر  جمهور  رئیس  که  اقداماتی 
انجام آن تأکید دارد طرح دارویار، 
بیمه  و  الکترونیکی  نسخه نویسی 
جامعه  پایین  دهک  سه  رایگان 
است کمااینکه طرح دارویار برای 
از رانت و خروج دارو  جلوگیری 

از کشور بود.
با  لرستان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
یادآوری اینکه مطالبات داروخانه ها 
به بیمه سالمت تا شهریور پرداخت 
شده است، گفت: در بیمه همگانی 
بیمه  دفترچه  تاکنون  که  افرادی 
نداشتند به شکل رایگان بیمه شدند 
مراکز  به  فقط  می توانستند  البته 
برای  شد  تالش  که  بروند  دولتی 

تعریف  خانواده  پزشک  اقشار  این 
همیشگی  حضور  دغدغه  تا  کردیم 
تابع  و  نداشته  را  دولتی  مراکز  در 

نظام ارجاع باشند.
درمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ناباروری هزینه بر است و زوجین 
هزینه ها  بودن  باال  دلیل  به  نابارور 
رها  را  ناباروری  درمان  پروسه 
سامانه  کرد:  تصریح  می کردند، 
بیمارستان  و  دانشگاهی  جهاد 
نابارور  زوجین  پذیرش  برای  شفا 
آماده شده و ۹۰ درصد هزینه های 
بیمه  توسط  نابارور  زوج های 
سالمت پرداخت می شود کمااینکه 
درمان  برای  نفر   ۱۵۰۰ تاکنون 
ناباروری ثبت نام کردند و این طرح 
افزایش  سیاست های  راستای  در 

جمعیت و فرزندآوری است.
اینکه  بیان  با  بیرانوند  فتحی 
بیماران  و  معلوالن  توانبخشی 
گرفته  قرار  بیمه  تعهد  در  اوتیسم 
این  درصد   ۷۰ طوری که  به  است 
گفت:  می شود،  پرداخت  هزینه ها 
بیمه سالمت در جهت ملکی کردن 
ادارات با تالش های صورت گرفته 
در  سالمت  بیمه  اداری  ساختمان  
شهرستان های دلفان، ازنا و سراب 
تومان  میلیارد   ۱۶ اعتبار  با  دوره 

ساخته می شود.
با  لرستان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
عمومی  روابط  اینکه  یادآوری 
جز  کشور  سطح  در  اداره کل  این 
خاطرنشان  است،  برتر  رتبه های 
خدمات  مرکز   ۱۱۵ تعداد  کرد: 
و  پزشک   ۲۰۰ با  سالمت  جامع 
روستاهای  سطح  در  ماما   ۱۴۸

استان فعال هستند.

مدیرکل بیمه سالمت لرستان در نشست با خبرنگاران عنوان کرد:
راه اندازی صندوق بیماران خاص و صعب العالج طی هفته های آینده


