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شهرستان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم:

اخبار
سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین
اعالم کرد

رشد  21درصدی تعداد دستور تهیه نقشه
در مناطق سه گانه شهرداری قزوین

در مهرماه سال جاری مناطق سه گانه شهرداری
قزوین یکصد و18دستور تهیه نقشه را صادر کرده اند
که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 21
درصدی را نشان می دهد .
حمید ضیائی ،سرپرست معاونت شهرسازی
ومعماری شهرداری قزوین با اعالم خبر فوق افزود:
در این ماه شهرداری منطقه سه با  45دستور در
جایگاه نخست قرار گرفته و شهرداری منطقه یک با
 37دستور و شهرداری منطقه دو نیز با  36دستور در
جایگاه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
وی تعداد کل دستورات تهیه نقشه را در هفت
ماهه نخست سال جاری را در مناطق سه گانه
شهرداری قزوین  824مورد اعالم کرد و گفت:
شهرداری منطقه سه با  307دستور  ،منطقه دو با
 284دستور و شهرداری منطقه یک با  233دستور
درجایگاه های اول تا سوم قرار دارند .
اشاره می شود که در هفت ماهه سال پیش تعداد
هشت هزار و  458استعالم از شهرداری های مناطق
سه گانه اخذ شده است.

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل،
مدیرعامل و معاونین جمعیت هالل
احمر استان قم با مهندس مهدی متقیان
مدیرکل پدافند غیرعامل استان دیدار و
گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت
هالل احمر استان قم ،محمدرضا بهرامی
ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل
گفت :هالل احمر یک دستگاه امدادی
است که میبایست به دلیل بروز حوادث
مترقبه و غیرمترقبه و همچنین بالیای
طبیعی به صورت آماده باش باشد ،گفت:
امداد و نجات به عنوان یکی از ارکان
مدیریت بحران ،بیش ترین تاثیر را در
حفظ سرمایه های انسانی در هنگام بروز
حوادث طبیعی و انسان ساخت به عهده
داشته و از این منظر نقش مهمی در
مباحث مدیریت بحران پیدا نموده است.
وی افزود :هر چند حوادث انسان
ساخت و تهدیدهای نوین رو به افزایش
هستند ،ولی روش های پدافند غیرعامل

همچنان از کارسازترین و کم هزینه
ترین روش های موجود در راستای
کاهش آسیب پذیری ها و ارتقای کیفیت
سازمان ها و تشکیالت عرصه مدیریت
بحران و امداد و نجات به حساب می آیند
که در این زمینه هالل احمر قم اقدامات
بسیار موثری را تاکنون انجام داده است.

مهندس مهدی متقیان افزود :زندگی
انسان همواره با وقوع حادثه همراه بوده
است ،مخاطرات متعدد با منشأ طبیعی یا
انسانی به سرعت یک چشم بر هم زدن
قادر است زندگی را دگرگون کند و به
گونهای نشانههای حیات را از پهن های
وسیع بزداید که گویی روزی حتی یک

موجود زنده در آن نمی زیست .بر این
اساس لزوم رعایت تمهیداتی پیشگیرانه
جهت مصون داشتن انسانها از خطرات
احتمالی از جمله مواردی است که باید
مورد توجه قرار گیرد و در زمینه محقق
شدن این ماموریتها در سطح استان
نیازمند همدلی و همکاری دستگاههای
استان از جمله هالل احمر میباشیم .وی
ضمن قدردانی از عملکرد جمعیت هالل
احمر استان قم بیان داشت :هالل احمر
به عنوان یکی از دستگاههای پیشتاز در
خدمترسانی و امدادرسانی به مردم در
حوادث و سوانح بوده و عملکرد بسیار
خوبی در این زمینهها داشته است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم
تصریح کرد :در زمینهی آموزش مجازی
نیروهای عملیاتی این آمادگی را داریم
که با هالل احمر استان قم تفاهنامه
همکاری انعقاد نماییم تا در جهت
افزایش توان علمی نیروهای عملیاتی
گامهای موثری برداشته شود.

آمادگی شهرداری گرگان برای تداوم و افزایش همکاری ها در راستای کنترل ویروس کرونا

فرماندار خلخال خبر داد:

افزایش  ۹۷درصدی
کشفیات مواد مخدر در خلخال

امدادونجات نقش مهمی در مدیریت بحران دارد

فرماندار شهرستان خلخال گفت :با تالش های
شبانه روزی نیروی انتظامی و نظامی میزان کشف
مواد مخدر در نیمه اول امسال در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل  ۹۷درصد افزایش یافته است.
فریدون بابایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خلخال
که بهنام بهشتی دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر
استان اردبیل نیز حضور داشت با اشاره به کشف
 ۱۰۰کیلوگرم مواد مخدر در سال جاری اظهار
کرد :آمار دستگیری مجرمین و متهمین توزیع
مواد مخدر در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۲۷درصد کاهش داشته که این به
خاطر دستگیری قاچاقچیان و کشف محمولههای
بزرگ بوده است.
وی ادامه داد :با تالشهای شبانه روزی
نیرویهای انتظامی و نظامی میزان کشف مواد مخدر
در نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل  ۹۷درصد افزایش یافته است.
فرماندار شهرستان خلخال تعدد راههای ارتباطی
منطقه به ویژه راههای فرعی و روستایی ،همسایگی با
استانهای آذربایجانشرقی ،زنجان و گیالن و رغبت
قاچاقچیان به استفاده از این راهها برای ترانزیت و
قاچاق مواد مخدر را از جمله عوامل افزایش میزان
کشفیات مواد مخدر در این شهرستان عنوان کرد.
بابایی مبارزه با مواد مخدر را فقط وظیفه
نیروی انتظامی ندانست و گفت :همه اعضای شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان باید تمام
تالش خود را به کار گرفته و با برنامه ریزی های
مدون مبارزه با مواد مخدر و آسیبهای موجود در
این حوزه تالش کنند.
وی با انتقاد از تغییر و تحول مدیریتی دستگاههای
اجرایی شهرستان در زمان کوتاه گفت :تغییر چند
باره در مدیریت برخی از دستگاههای اجرایی حساس
شهرستان از جمله دانشکده علوم پزشکی و آموزش
و پرورش موجب شده تا طرحهای پیشگیرانه آغاز
شده از سوی مدیران قبلی یا ادامه نیافته و یا مدیران
جدید از آنها بیخبر شده و توجهی به اقدامات مدیران
قبلی نکنند.
رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
شهرستان خلخال شیوع ویروس کرونا را موجب
تعطیلی بسیاری از برنامههای آموزشی و پیشگیری
در حوزه مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و افزود:
در شرایط فعلی باید دستگاههای متولی با ارائه
برنامههای کارشناسی و استفاده از فضای مجازی
بر آسیبهای احتمالی تعطیلی برنامههای گروهی
غلبه کنند.
بابایی ایجاد افسردگی در بین جوانان و نوجوانان
را یادآور شد و گفت :متأسفانه در ایام کرونا همه مردم
را به در خانه ماندن دعوت میکنیم ولی باید برای
اوقات فراغت آنان نیز فکری کرد تا سراغ مواد مخدر
و دیگر آسیبهای اجتماعی نروند.
لزوم صدور مجوز مرکز درمان سرپایی اعتیاد در
خلخال
فرماندار شهرستان خلخال با انتقاد از عدم اجرای
مصوبه قبلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
شهرستان در ایجاد  ۲مرکز جدید درمان سرپایی
اعتیاد اظهار کرد :وجود  ۳مرکز ترک اعتیاد سرپایی
این شهرستان جوابگوی نیاز منطقه نیست و باید با
صدور مجوز  ۲مرکز جدید در حداقل زمان ممکن
موافقت شود.

دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در دویست
و پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورای اسالمی
شهر گرگان با تشکر از دانشگاه علوم پزشکی استان

گلستان اظهار داشت :اعتقاد داریم باتوجه تمام
محدودیتهایی که وجود دارد مدیریت بحران کار بسیار
دشواری است و فشار ویژهای بر مجموعه دانشگاه
علوم پزشکی استان در بخش های مختلف وارد کرده
که الزم می دانم به پرسنل زحمتکش دانشگاه علوم
پزشکی و جامعه پزشکی خداقوت عرض می کنم.
دادبود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سالمت
استان گلستان افزود :همانند گذشته آمادگی داریم
برای پیشبرد اهداف دانشگاه علوم پزشکی در راه
مدیریت بحران تا جایی که در توان ما باشد در کنار
این مجموعه باشیم و بتوانیم در راستای کنترل این
بیماری قدم های سازنده ای برداریم.وی با بیان اینکه
در حوزه مدیریت شهری اتفاقات خوبی صورت گرفته

بیان کرد :پس از ابالغ فرمانداری مبنی بر تعطیلی
تمامی پارک ها و تفرجگاه های سطح شهر ،ممنوعیت
ورود به این مکان ها را اعالم کردیم و همچون گذشته
ضدعفونی اماکن و وسایل مربوط به شهرداری در سطح
شهر مرتب انجام می شود.دادبود با اشاره به حضور
رئیس مرکز بهداشت شهرستان گرگان گفت :مجموعه
شهرداری و مرکز بهداشت در بسیاری موارد همراهی
و همکاری نزدیک با یکدیگر دارند.وی در پایان بیان
کرد :با توجه به ارتقای سطح همکاریها میان ایران و
چین آمادگی داریم در صورت نیاز و امکان از ظرفیت
انعقاد توافقنامه خواهرخواندگی با شهر گوانگژو چین
در حوزه بهداشت و درمان به ویژه مقابله با ویروس
کرونا همکاری های الزم را داشته باشیم.

انتقاد شهردار اسالمشهر از عدم ثبات قیمت ها برای اجرای پروژههای عمرانی

شهردار اسالمشهر گفت :اجرای
قوانین شرایط صلح در دوران جنگ
امکان پذیر نیست.
شهرستان اسالمشهر_ شیوا
عبایسی :دکتر حسین طال شهردار
اسالمشهر در جلسه شورای برنامهریزی
و توسعه و اقتصاد مقاومتی شهرستان
اسالمشهر که با حضور مسعود شفیعی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان تهران در محل فرمانداری
اسالمشهر برگزار شد ،اظهار کرد :در
شرایط عادی قوانین عادی اجرا میشود
ولی در حالت جنگی نمیتوان قوانین

عادی را اجرایی کرد.
طال با اشاره به اینکه کشور ما بارها
در شرایط جنگ نظامی ،فرهنگی و
اقتصادی قرار گرفته ،افزود :امروز کشور
ما در حالت جنگ اقتصادی است و در
این زمان عموما مجموعههای اقتصادی،
عمرانی و دولتی با بخش خصوصی طرف
کار قرار میگیرند.
وی با تاکید بر اینکه در زمان جنگ،
قوانین عادی نداریم و قوانین جنگی
است ،گفت :در زمان جنگی که همه
مسائل با قوانین زمان صلح سنجیده
میشود ،مدیرانی که میخواهند در این

شرایط با ریسک پذیری کار کنند را
دچار آسیب کرده و مشکالتی را به وجود
میآورد.
شهردار اسالمشهر تاخیر در تایید
تفاهم نامهها و قراردادهای شهرداری
را یکی از مهمترین موانع پیش روی
فعالیت شهرداری برشمرد و خاطرنشان
کرد :در صورتی که قراردادها و
تفاهمنامههایی که شهرداری با مالکین
به عمل میآورد و به کمیسیون ماده ۵
و کارگروههای تخصصی استان ارسال
می شود ،سریع بررسی و نتیجه ابالغ
شود ،شهرداری ها می توانند بسیاری

از موانع را برطرف و طرحهای عمرانی
را با سرعت بیشتری به سرانجام
برسانند .یکی از دالیل عدم اجرای
به موقع پروژه ها این موانع و قوانین
پیچیده اداری است.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان خبر داد؛

ارائه کشاورز کارت به کشاورزان آذربايجان شرقي براي خريد نهاده و کود

آذربایجان شرقی – عصررسانه :رئيس سازمان
جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي از ارائه کشاورز
کارت به کشاورزان استان آذربايجان شرقي براي خريد
نهاده و کود ،خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی ،اکبر
فتحي با اعالم این خبر گفت :در بخش اول اين کارت
در اختيار کشاورزاني که گياهان استراتژيک مانند
گندم ،جو و دانه هاي روغني کشت ميکنند ،قرار
ميگيرد تا دغدغهاي براي خريد نهاده و کود نداشته
باشند و بتوانند از اين کارت استفاده کنند.
وي با بيان اينکه وزارت جهاد کشاورزي براي
کمک به کشاورزان ،طرح کشاورز کارت را با همکاري
بانک مرکزي ايران و بانک کشاورزي تهيه کرده است
اظهار اميدواري کرد :انشاهلل کشاورزان با اين کارت
بتوانند نهادههاي مورد نياز خود را به موقع تامين کنند
و سال آينده با بانک تسويه حساب کنند.
رئيس سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان
شرقي با تاکيد بر اينکه نکات بسيار ريزي در اين کارت
ديده شده است ،يادآور شد :بانک کشاورزي و معاونت
امور زراعت وزارت جهادکشاورزي طراحي خوبي براي

اين کارت داشتهاند تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه و
بروکراسيهاي معمولي بانک ،سريعاً به اين منابع مالي
دست يابند.
وي با بيان اين که طرح کشاورز کارت يک اقدام
بزرگ و ملي محسوب ميشود و بايد با جديت آن را
دنبال کنيم ،تصريح کرد :با تأثيرگذاري که کود در
توليدات کشاورزي دارد در گام اول اين محصول
انتخاب شد و در گام دوم آفتکشها هستند .
رئيس سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان
شرقي کشاورز کارت را اقدامي براي حمايت از
کشاورزان دانست و افزود :با تصميم ستاد عالي زراعت،
مقرر شده است تا کشاورزان از کشاورز کارت براي
خريد کود استفاده کنند و بنا است تا عالوه بر کود،
ساير نهادهها نيز در آينده مشمول اين کارت شود.
وي با اشاره به توجه ويژه وزارت جهاد کشاورزي به
توليد محصوالت استراتژيک مصوب برنامههاي اقتصاد
مقاومتي ،گفت :براي اين منظور تسهيالتي براي تامين
بخشي از هزينه ها به عنوان سرمايه در گردش از طريق
بانک کشاورزي در نظر گرفته شده تا کشاورزان براي
کاشت و هزينه هاي برداشت از آن استفاده کنند.
رئيس سازمان جهادکشاورزي استان ادامه
داد :انشاهلل اين کارتها مکانيسمي باشد تا بخشي از
هزينههاي توليد در ابتداي فصل کشت را تأمين کند و
در زمان برداشت اين هزينهها از محل فروش محصول
مستهلک شود.
وي با اشاره به اينکه «کشاورز کارت» براي تامين
نقدينگي براي فصل کاشت در اختيار کشاورزان قرار
ميگيرد ،افزود :به ازاي هر هکتار زراعت دو ميليون

تومان تسهيالت پرداخت ميشود و سقف در نظر گرفته
شده براي پرداخت تسهيالت از طريق «کشاورز کارت»،
 ۲۰ميليون تومان است.
رئيس سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان
شرقي با اشاره به اينکه سعي شده است در حداقل
زمان «کشاورز کارت» در اختيار کشاورزان قرار گيرد،
گفت :نرخ تسهيالتي که از طريق اين کارت پرداخت
ميشود ۱۲ ،درصد در سال و مدت باز پرداخت يکساله
بوده که در مقايسه با نرخ تسهيالت عادي يعني ۱۸
درصد ،نرخ مناسبي است.
وي درباره وثايق در نظر گرفته شده براي دريافت
اين کارت اعتباري نيز گفت :به دليل رقم متوسط،
دريافت اين کارت نياز به تضامين و وثايق زيادي
نخواهد داشت.
فتحي با بيان اينکه کشاورزان از طريق سامانه
سيتا با همکاري معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزي
و سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي به
بانک کشاورزي معرفي ميشوند و معرفي بر اساس
سطح زير کشت انجام خواهد شد افزود :همچنين پيش
بيني شده است تا  ۳روز کاري بعد از معرفي کشاورزان
اين کارت در اختيارشان قرار گيرد.
وي گفت :اين کارت ابزاري براي پرداخت
الکترونيک در پايانههاي فروشگاهي خاص و مراکز
عرضه نهادهها مانند کود و سم است.
فتحي اظهار اميدواري کرد هر يک از کشاورزان
يک کارت اعتباري داشته باشد و با اين کار بتوانيم به
رفع مشکل نقدينگي کشاورزان در درجه اول و بخشي
از جبران هزينه هاي توليد کمک کنيم.

در نیمه نخست امسال اتفاق افتاد:

بهره مندی دو هزار و  ۴۳۱مددجوی کمیته امداد قم از خدمات مشاوره

معاون حمایت و سالمت خانواده
کمیته امداد استان قم از بهره مندی دو
هزار و  ۴۳۱مددجوی شهری و روستائی
کمیته امداد قم در نیمه نخست امسال
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد،
محمد ابراهیم نعیمی ،معاون حمایت و
سالمت خانواده کمیته امداد استان قم
با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال
دو هزار و  ۴۳۱نفر از مددجویان کمیته

امداد استان قم از خدمات مشاوره ای این
نهاد بهره مند شده اند گفت :این خدمات
شامل مشاوره های فردی و گروهی بودند
که در موضوعات مختلف روانشناسی ارائه
شد.
وی بررسی دالیل عدم تمایل به
ازدواج هزار و  ۸۶نفر از دختران تحت
پوشش را خاطر نشان کرد و افزود :از این
دختران آزمون مشاوره ای درباره دالیل
عدم تمایل به ازدواج و موانع مربوط به

آن شناسایی و مشاوره های انگیزشی به
آنها ارائه شد.
وی با بیان اینکه در  ۶ماهه اول
امسال  ۲۴۳نفر با مشاوره اعتیاد به کمپ
های ترک اعتیاد معرفی شدند تصریح
کرد :با تالش های مشاوران این نهاد ۱۵۵
دانش آموز هم که به دالیل مختلف ترک
تحصیل کرده بودند به تحصیل بازگردانده
شدند.
نعیمی افزود :در نیمه نخست امسال

 ۱۴۸مورد خدمات مشاوره ای هم به
مددجویان روستائی ارائه شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :از
سال های گذشته طرح دوباره زندگی را
در کمیته امداد استان قم اجرا کردیم
تا زنانی که به دالیلی از همسران خود
جدا شده بودند ،با ارائه خدمات مشاوره
ای دوباره به آنها رجوع و ازدواج کنند.
عالوه بر توفیقاتی که در سال های گذشته
حاصل شد ،در  ۶ماهه نخست امسال هم

 ۹نفر دیگر از زنان مددجوی کمیته امداد
استان قم ازدواج کردند و زندگی مشترک
خود را دوباره آغاز کردند.
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خبر کوتاه
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر :

تسریع در تکمیل تأسیسات آبشیرینکن ۲۸
هزار مترمکعبی شهرستان جم

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور گفت :تکمیل تأسیسات آبشیرینکن  ۲۸هزار
مترمکعبی شهرستان جم تسریع شود.
حمیدرضا جانباز در بازدید از روند اجرایی طرح
آبرسانی به شهرستان جم با تأکید بر تسریع اجرای
این پروژه اظهار داشت :تکمیل طرحهای آبرسانی
در نقاط مختلف شهری و روستایی کشور در اولویت
برنامهها قرار دارد و در این راستا اقدامات مهم و
مؤثری عملیاتی شده است.
و با تأکید بر تسریع تکمیل خط انتقال آب
شهرستان جم گفت :آبرسانی به این شهرستان در
برنامههای امسال این شرکت قرار دارد که اجرای خط
انتقال آن بهطول  32کیلومتر مورد توجه ویژه است.
عبدالحمید حمزهپور به اجرای خط انتقال آب
شهرستان جم پرداخت و بیان کرد :خط انتقال آب
شهرستان جم بهطول بیش از  32کیلومتر در اقطار
 800و  900میلیمتر روند اجرایی مطلوبی دارد و رو
به پایان است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
احداث شبکه برق با نصب افزون بر  147دکل برق
فشار متوسط  33کیلوولت را از دیگر تأسیسات
اجرای پروژه آبرسانی سیراف ــ جم دانست و بیان
کرد :برای اجرای پروژه کارخانه آبشیرینکن
28هزار مترمکعبی جم بیش از 2هزار میلیارد ریال
سرمایهگذاری شده است.
بر پایه این گزارش مدیرعامل شرکت مهندسى
آب و فاضالب کشور در سفر به استان بوشهر بههمراه
معاون برنامهریزى وزارت نفت ،استاندار بوشهر و
نماینده مردم حوزه جنوب استان در مجلس شوراى
اسالمى از پروژه بزرگ آبرسانى به شهرستان جم
بازدید کردند و تصمیمات الزم برای تسریع در تکمیل
و بهرهبردارى از این پروژه اتخاذ میشود.

مرتفعترین چرخ وفلک ایران در
شهربازی گرگان نصب میشود

«سید محمد مرتضوی» گفت :شهربازی یکی
از انتظارات چند ساله مردم گرگان بوده است ،البته
شهربازی که کیفیت مطلوب داشته باشد زیرا اکنون
هم در گرگان شهربازی داریم اما از دیدگاه مردم با
شهربازی مطلوب شهر گرگان فاصله دارد.وی افزود:
کار انجام شده در منطقه هزارپیچ از چند جهت قابل
تامل است ،تمرکز پروژههای اینچنینی را در محور
ناهارخوران از بین بردیم ،منطقه هزارپیچ از لحاظ
چشم انداز و زیبایی قابل تامل است ،شهربازی جدید
در مبادی ورودی غرب گرگان قرار دارد و مسافران در
کمترین فاصله ممکن میتوانند به این نقطه برسند.
مرتضوی ادامه داد :مساحت شهربازی گرگان 15
هکتار است و جزو پنج شهربازی بزرگ کشور به شمار
میرود ،در این شهربازی فقط امکانات و وسایل بازی
در نظر گرفته نشده بلکه مراکز اقامتی و تجاری در
این منطقه وجود خواهد داشت.وی اضافه کرد :یکی
از اهداف ما رونق کسب و کار و اقتصاد شهر گرگان
است ،به نمادهای اصلی شهربازی هم به صورت
کامل توجه شده و به دنبال نصب مرتفعترین چرخ
و فلک کشور در شهربازی گرگان هستیم که نظیر
آن در ایران وجود نداشته باشد .با استقرار سورتمه،
ترن هوایی و وسایل بازی مدرن ،شهربازی گرگان
در کشور جایگاه ویژهای خواهد داشت.رئیس شورای
اسالمی شهر گرگان در خصوص اعتبارات الزم
برای احداث شهربازی گرگان گفت :تصور ما اعتبار
 450میلیاردی برای پروژه شهربازی گرگان بود و
خوشبختانه تفاهم نامه با قرارگاه خاتم و بخشی از
آن که هلدینگ شهید رجایی است منعقد شده که
کارهای بزرگی در کشور انجام دادهاند.
مدیر کل بیمه سالمت استان در دیدار با استاندار گیالن:

پرداختمطالباتطرفقراردادبابیمه
سالمتاستانگیالنبهروزرسانیشدهاست

دکتر جمشید محمدی مدیر کل بیمه سالمت
استان در دیدار با استاندار گیالن گفت  :از ابتدای
سال جاری تاکنون  ۲۲۱میلیارد تومان از مطالبات
طرف های قرارداد با بیمه سالمت پرداخت شده
است.دکتر محمدی اضافه کرد :در سالهای گذشته
همواره انباشت بدهی و بدهی های معوقه باعث ایجاد
مشکالت عدیده برای طرف های قرارداد و بیمه
سالمت شده بود خوشبختانه با حمایت های سازمان
بیمه سالمت با تخصیص اعتبارات الزم این معضل
در سطح استان گیالن برطرف شده است تا وقفه ای
درخدمت رسانی به مردم ایجاد نشود.مدیرکل بیمه
سالمت استان گیالن در ادامه ارائه گزارش عملکرد
بیمه سالمت گفت  :نسخه نویسی و نسخه پیچی
الکترونیک از طرحهای بسیار مهم بیمه سالمت است.
با توجه به گسترش و شیوع بیماری کووید  ۱۹یکی
از راه های مبارزه با این بیماری قطع زنجیر ه شیوع
و گسترش این ویروس است که با اجرای طرح ملی
نسخه نویسی الکترونیک با حذف دفترچههای کاغذی
ضمن کاهش مراجعات غیر ضرور اقدامات موثری در
استان گیالن صورت گرفت
مدیرکل بیمه سالمت در بخش دیگری از
سخنان خود گفت :خدمتگذاری به مردم از اولویت
های بسیار مهم بیمه سالمت هست و در این راستا با
همه توان در خدمت مردم استان گیالن هستیم و در
همین ارتباط با راه اندازی سامانه  ۱۶۶۶بیمه سالمت
به صورت شبانه روزی پاسخگوی مردم هستیم
این سامانه برای رسیدگی به درخواست های مردم
ودریافت پیشنهادات وانتقادات در حوزه بیمه بیمه
سالمت فعال شده است.

