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بزودی در استان قزوین، 

برنامه حمایت تغذیه ای مادران باردار و شیرده دارای سوء تغذیه اجرا می شود
| عطيه رزازى ، رئيس گروه بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشتى  دانشگاه علوم پزشكى  قزوين گفت : پيگيرى هاى اين واحد در خصوص 
حمايت تغذيه اى از مادران باردار و شيرده داراى سوء تغذيه ، باعث برگزارى نشستى شد كه در آن، دكتر حميد رضا نجارى ، معاون بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشكى قزوين ضمن استقبال از اجراى اين برنامه در اســتان ، مساعدت و همكارى معاونت بهداشتى را در خصوص شناسايى و 
معرفى مادران نيازمند و توزيع اقالم سبد غذايى به آنان اعالم كرد . همچنين ، حسين فالح ، كارشناس ارشد نماينده دفتر بهبود تغذيه جامعه 

وزارت بهداشت و اسماعيلى ، نماينده كشورى بنياد علوى ، ضمن معرفى اهداف و روند اجرايى برنامه ، گزارش هاى اجراى برنامه در ساير استان ها را مثبت ارزيابى كرده 
و مقرر شد با معرفى مادران واجد شرايط ، به زودى اين برنامه در استان قزوين و شهرستان هاى تحت پوشش اجرا شود.  نشست مذكور ، روز 17 ارديبهشت يك هزار و 
سيصد و نود و هفت در سالن جلسات معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى قزوين برگزار شد و در آن ، دكتر ناهيد يزدى ، معاون فنى معاونت بهداشتى دانشگاه  علوم 

پزشكى قزوين و جمعى از مديران گروه هاى اين معاونت حضور داشتند .

استاندار مركزي: 

نشست استانداران ادوار زمینه ساز رشد و توسعه استان است
| آقازاده استاندار مركزى در نشست مشترك استانداران ادوار اســتان و منتخبي از مديران استان، گفت:برجام يكي از سندهاي مهم 
جمهوري اسالمي بوده است چراكه فارغ از همه محاسنى كه دارد، حقانيت جمهوري اسالمي را به اثبات رساند كه امروز همه به اين امر معترف 
هستند، اين امر نشان از اقتدار، تدبير و رفتار عاقالنه كشور دارد.آقازاده استاندار مركزى اظهار كرد: دولت روحاني تمام تالش خود را جهت اعتالي 
خط اعتدال و توسعه كشور به كار گرفته است، اما اختالفات سياسي مانع از اطالع مردم از عملكرد درخشان دولت شده است. استاندار مركزي با 

اشاره به شادماني عده اي در كشور از خروج آمريكا از برجام عنوان كرد: اقدام دولت در حوزه هسته اي و برجام اقدامي ماندگار بوده است و مقام معظم رهبري نيز طي 5 
سال اخير از عملكرد دولت اعالم حمايت داشته اند، اما در برخي موارد شاهد غفلت از خدمات دولت هستيم. وى گفت: برگزاري چنين جلسات و نشست هايي در دوره 
هاي مديريتي مختلف يك نقطه عطف است كه شايد در طول خدمت مديران يك يا دو بار اتفاق بيفتد.استاندار مركزي يكي از داليل برگزاري اين نشست را همفكري 

و جلب مشاركت در ايجاد راهكار جهت رفع مشكالت استان ها دانست و افزود: در اين نشست پذيراي تجربيات استانداران ادوار هستيم.

دكتر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران:

| مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران با بيان اينكه دفترچه بيمه سالمت به زودى الكترونيكى 
مى شود گفت: ساالنه 700 ميليارد تومان صرف درمان بيماران زيرپوشش بيمه سالمت مى شود. طاهر 
موهبتى در نشست خبرى با اصحاب رسانه مازندران در سارى اظهار داشت: بيمه سالمت سازمان بيمه 
خدمات درمانى سابق است كه در سال 74 شكل گرفت و در برنامه پنجم همه صندوق هاى درمانى از 
دولت منفك و با بيمه سالمت ادغام شــوند.وى با اشاره به تحت پوشش بودن 40 ميليون  ايرانى زير 
پوشش بيمه سالمت افزود:  بيشتر اين افراد روســتاييان هستند كه از اين ميزان يك ميليون و 600 
هزار نفر در مازندران هستند.موهبتى تصريح كرد: افرادى كه توان مالى براى پرداخت بيمه را ندارند 
تحت پوشش بيمه رايگان هســتند كه 34 ميليون نفر در كشــور و در مازندران  800 هزار نفر بيمه 
رايگان قرار دارند.وى گفت: برنامه سازمان اين است  محرومان واقعى شناسايى شوند كه طبق قانون  
مراجعه بيمه رايگان به بخــش خصوصى ممنوع و به بخش دولتى مراجعه كنند.موهبتى افزود: بيش 
از 63 هزار بيمار خاص در كشور و بيش از چهار هزار بيمار در مازندان هستند كه  700 ميليارد تومان 

ساالنه براى مازندران هزينه مى شود كه دريافتى از استان 40 ميليارد تومان است.مديرعامل سازمان 
بيمه سالمت ايران گفت: طبق بررسى تا پايان سال 96 حدود 10 هزار و 800 ميليارد تومان كسرى 
داشته باشيم اما حداقل هزار و 200 ميليارد تومان كمتر خواهد بود و امسال شيب كسرى كاهش قابل 
توجه مى يابد.وى ادامه داد: حذف دفترچه ها در بيمارســتان ها در دستور كار قرار دارد كه تاكنون در 
بيش از 280 بيمارستان اجرا شد و تا سه ماه ديگر در تمام بينارستان  ها حذف و  نسخه ها الكترونيكى 
شود.موهبتى گفت: بدهى بيمه سالمت به دانشگاه ها مديريت شد تا هزينه هاى درمان سال نيز درست 
مديريت شود.وى افزود: طبق فرمايش مقام معظم رهبرى بيمار جز رنج بيمارى رنج ديگرى نداشته 
باشد كه طبق قانون در برنامه ششم هزينه درمان براى بيمار به 25 درصد برسد كه تالش سازمان اين 
است افراد دغدغه ديگرى جز درمان نداشته باشند.اين مسئول تصريح كرد: 50 درصد بيمارستان ها 
مقاوم سازى و تجهيزات نيز نوسازى شد و پرداخت بدهى ها هم در استان مازندران به پنج ماه رسيد. 
با حضور مديرعامل بيمه سالمت ايران، سامانه استحقاق ســنجى بيمه سالمت به صورت پايلوت در 

بيمارستان امام خمينى(ره) سارى و به صورت كامل طى 6 ماهه آينده در مراكز درمانى مازندران اجرايى 
مى شود.سامانه استحقاق سنجى در بيمارستان امام خمينى(ره) براى استقرار در بيمارستان هاى استان 
مازندران فعاليتش را آغاز كرده است.طاهر موهبتى مديرعامل بيمه سالمت كشور در مراسم راه اندازى 
اين سامانه در بيمارستان امام خمينى(ره( اظهار كرد: توجه به دولت الكترونيك يكى از نيازهاى اساسى 
كشور است.وى با اشاره به تاخير در اجراى طرح دولت الكترونيك در كشور، تصريح كرد: براى توسعه 
سالمت در كشور نياز به آى تى اســت در قواعد بيمه گرى نياز به صنعت آى تى داريم.مديرعامل بيمه 
سالمت كشور با اعالم اينكه يكى از برنامه هاى ما اســتقرار دولت الكترونيك در صنعت بيمه سالمت 
است، گفت: سامانه استحقاق سنجى در بيش از 200 بيمارستان كشور راه اندازى شده است و بنا داريم 
در همه بيش از 600 مركز درمانى كشور باشيم.وى اضافه كرد: با اجراى طرح دولت الكترونيك در وقت 
و هزينه صرفه جويى مى شود.موهبتى ادامه داد: در 6 ماهه اول دفترچه بيمه سالمت از بيمارستان هاى 

دولتى حذف مى شود و همكارى مناسبى در وزارت بهداشت در اين زمينه وجود دارد.

با حضور مدیرطرح كالن ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز كشور؛

کمیته فنی مدیریت جامع حوزه های آبخیز چهل 
چای تشکیل جلسه داد

| با حضــور مديرطرح كالن ملــى مديريت جامع حوزه 
هاى آبخيز كشور ( IWM ) ،  معاون فنى و آبخيزدارى و اعضاى 
كميته فنى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى ، اعضاى هيات 
علمى دانشگاه علوم كشــاورزى و منابع طبيعى گرگان و ساير 
اعضاء اين كميته از اداره كل حفاظت محيط زيســت ، شركت 
آب منطقه اى ، اســتاندارى و ســازمان جهاد كشاورزى جلسه 
كميته فنى مديريت جامع حوزه هاى آبخيز چهل چاى در روز 
دوشنبه مورخ 17ارديبهشــت ماه تشكيل گرديده ، بر ضرورت 
تهيه و تنظيم ســند راهبــردى به عنوان يك برنامــه عملياتى 
در ســطح حوزه هاى آبخيز  چهل چاى شهرســتان مينودشت 

تاكيدشــد .در آغاز اين جلســه مهندس عبدالرحيم لطفى معاون فنى و آبخيزدارى اين اداره كل 
طى ســخنانى مقدماتى پيرامون هدف و شــرح وظايف تشــكيل كميته فنى و لزوم تهيه و تنظيم 

سند راهبردى اشاره كردند. 

معاون استاندار كرمانشاه:

 دستگاه ها کاری مهمتر
از ایجاد اشتغال ندارند

| معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري 
كرمانشاه تاكيد كرد: دستگاه هاي اجرايي استان كرمانشاه كاري 
مهمتر از ايجاد اشــتغال و كاهش نرخ بيكاري ندارند. به گزارش 
كائنات و به نقل از واحــد خبر روابط عمومي و امــور بين الملل 
اســتانداري كرمانشــاه ؛ مهندس رضا رحيمي در جلسه اشتغال 
مشاغل خانگي اظهار داشــت: خوشبختانه براي امسال تسهيالت 
اشتغالزايي مناسبي در استان در نظر گرفته شده شده كه اميدواريم 
با تخصيص و پرداخت اين تســهيالت به متقاضيان شاهد كاهش 
نرخ بيكاري در استان باشــيم. معاون هماهنگي امور اقتصادي و 
توسعه منابع استانداري كرمانشــاه بيان داشت: همه مديران بايد 

تالش كنند كه از اين فرصت ها براي اشتغالزايي استان كرمانشاه استفاده كنند و بخش عمده كاري ما در 
سالجاري برنامه ريزي دقيق براي پرداخت تسهيالت اشتغالزايي است. 

123 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان:

کارکنان منابع طبیعی سردمداران و جهادگران سبز 
کشور هستند

| رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى اســتان در مراسم 
بزرگداشت بازنشســتگان منابع طبيعى استان گلســتان  ضمن ابراز 
خرســندى از حضور در جمــع كاركنــان منابع طبيعى ، ايشــان را 
سردمداران و جهادگران سبز كشور ناميد كه عمر خود را وقف خدمت 
و حفاظت از طبيعت مى كنند.حسين پيشقدم در سخنان خود سرانه 
سبز كشور را 1600مترمربع  اعالم داشتند و گفتند كه در كنار منابع 
خدادادى و همت كاركنان منابع طبيعى اين ميزان به 2800مترمربع 
در استان ميرسد، هرچند تا سرانه جهانى 8000  مترمربع هنوز فاصله 
خيلى زياد اســت كه اميدواريم به آن دست يابيم . در همين خصوص 
ايشان افزودند: ســال 95در خصوص حفاظت و احياء و خصوصاً اطفاء 

حريق ده ميليارد تومان  جهت خريد تجهيزات ، موتور ، ماشين ، ساختمان و خريد و بكارگيرى پهباد هزينه 
كرديم كه اميدواريم ثمرات آن را با حفاظت بهتر و افزايش سرانه جنگل كه فوايد وموهبتهاى آن براى همه 

مردم خواهد بود را ببينيم.

استانها

خبرنامه

برگزاریجشنتکلیففرزندانکارکنانمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانگلستان

ساالنه ۷۰۰ میلیارد تومان صرف درمان بیماران زیرپوشش بیمه سالمت می شود 

| جشن تكليف فرزندان كاركنان منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گلستان برگزار شد.با حضور مديركل ، 
معاونين ، مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گلستان ، در محل سالن 
اجتماعات منابع طبيعى جشن تكليف براى تعدادى از فرزندان كاركنان اين اداره كل برگزار گرديد. 
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مهندس رضوانی مدیر بندر امیرآباد خبر داد: 

توسعه صادرات و ترانزیت کاال به 
کشورهای عراق و افغانستان 

| سياوش رضوانى از توسعه صادرات و 
ترانزيت به كشورهاى عراق و افغانستان خبر داد. 
مدير بنــادر و دريانــوردى و منطقــه ويژه 
اقتصادى اميرآباد در نشســت هم انديشــى با 
صاحبان كاال گفت: به دنبال اجراى ايده هايى 
هستيم كه به افزايش ميزان تناژ كاال و تسريع 

تخليه بارگيرى آن در اين بندر كمك كند.
سياوش رضوانى توســعه صادرات و ترانزيت كاال به كشورهاى عراق و 
افغانستان را از مهمترين برنامه هاى امسال بندر اميرآباد در بخش حمل 

و نقل دريايى اعالم كرد.
وى از اجراى طرح ترافيك در بندر اميرآباد جهت روانى تردد كاميون 
ها و وسايل نقليه خبر داد و افزود: در راستاى توسعه بندراميرآباد پروژه 
هاى راه اندازى دو دستگاه باسكول ويژه صادرات، ساماندهى حمل ونقل، 

راه اندازى سورتينگ و سردخانه از ديگر برنامه هاست

میزخبر

شهردارشاهرود :

تغییرات چهره شهری در آینده ای نزدیک
| حسین بابامحمدی -مهندس محسن 
احمدى  از برگــزارى كارگاه آموزشــى قوانين 
توانگرى و شناخت توانمنديهاى انسان از منظر 
علمــى و تحقيقاتى خبــر داد و گفت: تغييرات 
چهره شهرى در آينده اى نزديك محقق خواهد 
شد.مهندس احمدى در نخستين كارگاه آموزشى 
قوانين توانگرى و شناخت توانمنديهاى انسان از 

منظر علمى و تحقيقاتى كه با حضور كليه كاركنان شهردارى شاهرود در 
سالن شقايقهاى دانشگاه صنعتى برگزار شد با بيان اينكه، يكى از راهكارهاى 
بهبود توانمند سازى كاركنان در برنامه هاى كيفيت زندگى برگزارى كارگاه 
هاى آموزشى در اين راستا است، افزود: انسانها در كشورهاى توسعه يافته 
به رفاه اقتصادى دست يافته اند ولى، احساس نمى كنند كه زندگيشان از 
كيفيت مطلوبى برخوردار باشد پس رشد اقتصادى نمى تواند معيار بهبود 
كيفيت زندگى مردم تلقى شود.وى با اشاره به اينكه نبايد فراموش كرد كه 
اقتصاد يكى از اجزاى تشــكيل دهنده شاخص كيفيت زندگى است و در 
بهبود سطح زندگى مى تواند نقش موثرى داشته باشد، ابراز داشت:  اقتصاد 
، شــرط كافى براى ارتقاى زندگى محسوب نمى شــود و شروط ديگرى 
نيز براى ارتقاى اين شــاخص در زندگى افراد الزم است.شهردار شاهرود 
ضمن اين مطلب كه كيفيت زندگى منعكس كننده اختالف و فاصله بين 
اميدها و انتظارت يك فرد و تجربيات فعلى او است، اظهار داشت: ميزان 
رفاه جسمى، روانى و اجتماعى كه به وسيله اشخاص درك مى شود نظير 
رضايت از زندگى ، احســاس سالمت ، دارا بودن شــغل، داشتن همسر ، 
موقعيت اجتماعى و اقتصادى مناسب، خالقيت ، همكارى با ديگران و ... 
طرز تلقى و نگرش فرد را نسبت به زندگى اجتماعى و خانوادگى تغيير داره 
و در كيفيت زندگى و ارزيابى آن موثر خواهد بود.مهندس محسن احمدى 
با بيان اينكه رضايت از خويشتن ، رضايتمندى از زندگى است، بيان داشت: 
ابعاد رضايتمندى از زندگى بســيار متنوع است و يك بعد آن را مى توان 
زندگى خانوادگى دانست چرا كه رضايت فرد از همسر، فرزندان و والدين 
باعث آرامش ، نشاط، شادى و اعتماد به نفس وى مى شود و در صورت اين 
احساس فرد مى تواند در جايگاه شغلى و اجتماعى خود نيز موفق باشد.
شهردارشاهرود بابيان  اين مطلب كه انجام كار نيك و خيرخواهانه مى تواند 
بسيار مفيد در احساس فرد باشد، اعالم داشت: ميزان رضايت از زندگى به 
مولفه هاى گوناگونى ارتباط دارد كه با آموزش درست مى توانيم آن را ابتدا 
در خانواده شهردارى و سپس در بين شهروندان گسترش داده و در راستاى 
ميزان رضايتمندى شهروندان كوشا باشيم.شهردارى شاهرود با اشاره به 
اينكه پردازش به امور فرهنگى يكى از اولويت هاى شــهردارى شاهرود 
محسوب مى شــود، عنوان داشــت: ما هيچ افقى جز خدمت صادقانه به 
شهروندان نداريم و در اين راه از هيچ كوشش و تالشى دريغ نخواهيم كرد.


