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 اراک-خبرنگارتوســعه ایرانی-شــهردار اراک گفت: 
۲۱ مقاله پذیرفته شــده در همایش فرصت های سرمایه 
گذاری در اراک اینک در دانشگاه آزاد اراک در حال ارائه 

است.
علیرضا کریمــی شــهردار اراک در آییــن برگزاری 
همایش فرصت های سرمایه گذاری در اراک گفت: حدود 
۳۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که ۲۱ مقاله 
پذیرفته شــده و اینک ه در دانشگاه آزاد اسالمی اراک در 

حال ارائ هستند.
کریمی افزود: اهداف برگــزاری همایش فرصت های 
ســرمایه گذاری در اراک، ارائه فرصت ها و ظرفیت های 
شــهر اراک به متقاضیان ســرمایه گذاری در اراک است 
که حدود ۱۴ طرح برای این همایش تعریف شــده که در 

پنل های بعد از ظهر ارائه میشــود و حدود ۷ هزار میلیارد 
تومان مبلغ این پروژه ها است.

او اضافه کرد: اراک ویژگی های خوبی دارد و شــهری 
صنعتی با ۳هزار واحد صنعتی است و شهرک های صنعتی 
پویا و سرمایه گذاران فعال داریم که فرصت های مطلوبی 

در شهر برای سرمایه گذاری هستند.
شــهردار اراک بیــان کرد: درصــدد تهیــه اطلس 
سرمایه گذاری جامع شــهر اراک هستیم که با آن بتوانیم 
چشم انداز خوبی از حوزه ســرمایه گذاری در اراک ارائه 
دهیم و با تاسیس یک دبیرخانه دائمی بتوانیم با سرمایه 
گذاران بویژه بخش خصوصی و با شــهرداران شــهر های 
مختلف را برای استفاده از تجارب آن ها و با سفرا و رایزنان 

اقتصادی ارتباط مستمر داشته باشیم.

او با تاکید براینکه فرهنگ سرمایه گذاری در این شهر 
باید بنا گذاشته شــود، گفت: تا این دوره در حوزه اقتصاد 
شهری سرمایه گذار خصوصی نداشتیم و این مقوله مهم 
است لذا بایددر حوزه اقتصاد شهری جهت توسعه شهری 
و ایجاد رفاه برای شــهروندان و رضایتمنــدی آن ها گام 
برداریم که برای تحقق آن باید از ســرمایه گذاران کمک 
گرفته شــود چرا که با بودجه محقق شــهرداری این کار 

امکان پذیر نیست.
کریمی ادامه داد: بودجه شــهرداری از ســال گذشته 
تاکنون ۱۲۰درصد افزایش یافته و با توجه به عقب ماندگی 
چندین ساله در حوزه های توریسم، فرهنگی و ساختار آن 
مسائل بسیاری باید حل شود که نیازمند عنصر مشارکت 

هستیم.

همدان-ساراکریمی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل 
بیمه ســالمت اســتان همدان گفت: هزینه های درمانی 
۳۲۷ زوج نابارور این اســتان به میزان ۷۰۰ میلیون تومان 

پرداخت شده است.
فریبرز نیاستی با بیان اینکه )۳۰ مهر تا ۶ آبان( با عنوان 
هفته سالمت نامگذاری شــده است اظهار داشت: برای هر 
یک از روزهای هفته سالمت یک عنوان در نظر گرفته شده 
که روز نخست »بیمه سالمت، جوانی جمعیت و حمایت از 
زوجین نابارور« است. وی اضافه کرد: به منظور حمایت از 
زوجین نابارور ۹۰ درصد هزینه درمانی زوجین زیر پوشش 
بیمه ســالمت پرداخت می شــود و زوج های نابارور حین 

مراجعه به مراکز خصوصی یا دولتی طرف قرارداد تنها ۱۰ 
درصد تعرفه را پرداخت می کنند. مدیرکل بیمه ســالمت 

اســتان همدان ادامه داد: همچنین زوجین نابارور پیشتر 
سالی یک نوبت می توانستند از خدمات درمانی و ناباروری 
بهره مند شوند که به ســه نوبت افزایش یافت و تا سن ۴۹ 
ســالگی می توانند این خدمات بیمه ای را دریافت کنند. 
نیاستی با بیان اینکه یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت 
همدان زیر پوشــش بیمه سالمت هســتند اظهار داشت: 
آمادگی الزم برای زیر پوشــش قــرار دادن افرادی بدون 
هر گونه بیمه وجــود دارد و این افراد با مراجعه به ســایت 
www.bimehsalamatiranian.ir یــا دفاتــر 
پیشخوان طرف قرارداد با بیمه سالمت و ارائه مدارک مورد 
نیاز زیر پوشش بیمه سالمت قرار بگیرند. وی با بیان اینکه 

چهارمین روز از هفته بیمه سالمت با عنوان »بیمه سالمت، 
حمایت از بیماران خاص و صعب العالج« نامگذاری شــده 
اســت، گفت: ۱۰۰ درصد هزینه درمان بیماران تاالسمی، 
هموفیلی، ام.اس، دیالیز و پیوند کلیه در مجموع به میزان 
۲۵ میلیارد تومان سال گذشــته و ۱۴ میلیارد تومان هفت 
ماهه سالجاری پرداخت شده است. مدیرکل بیمه سالمت 
اســتان همدان اظهار داشــت: به منظور حمایت مالی از 
بیماران صعب العالج صندوق بیماران خاص در ســازمان 
بیمه ســالمت ایران راه اندازی و تشکیل شده که اعتبارات 
مناسبی به منظور حمایت مالی از این بیماران در نظر گرفته 
شده است. نیاستی یادآور شــد: پنجمین روز از هفته بیمه 
سالمت به عنوان »بیمه سالمت، ســالمندی، پیشگیری 
و توانبخشــی«، ششــمین روز به نام »بیمه سالمت، نظام 
ارجاع و مراکز طرف قرارداد« و هفتمین روز به عنوان »بیمه 
ســالمت، مشــارکت های اجتماعی و خیرین ســالمت« 

نامگذاری شده است.

 شهردار اراک خبرداد:

۲۱ مقاله در زمینه فرصت های سرمایه گذاری در اراک پذیرفته شده است

مدیرکل بیمه سالمت استان :

۳۲۷ زوج نابارور در همدان از خدمات بیمه سالمت بهره مند شدند

خبر

نــی،   گرگان-مهنازمحمدزما
خبرنگارتوســعه ایرانی-، مدیرکل 
بیمه ســالمت گلســتان گفت: ۵۹ 
خدمت توانبخشی در سبد خدمات 

سازمان بیمه سالمت قرار گرفت.
سید محمد حسینی  در همایش 
گرامیداشــت هفته بیمه ســالمت، 

اظهــار کرد: یــک میلیــون و ۲۳۶ 
هزار نفر از مــردم گلســتان تحت 
پوشــش بیمه ســالمت قرار دارند، 
همچنین پنج صندوق بیمه سالمت 
با ویژگی های متفاوت وجود دارد که 
به دنبال رفع این تفاوت ها و تجمیع 
هر پنــج صندوق هســتیم؛ در واقع 

می خواهیم تجمیع بیمه ها را از خود 
شروع کنیم.

وی با اشــاره به اینکه در استان 
گلستان ســهم پرداختی ۸۵ درصد 
از بیمه شدگان رایگان است، افزود: 
این در حالی اســت کــه در برخی از 
اســتان ها این ســهم به ۵۰ الی ۶۰ 

درصد می رســد و این مسئله نشان 
می دهد گلستان، استانی برخوردار 
نیست و مردم در پرداخت حق بیمه 

هم با مشکل مواجه هستند.
مدیرکل بیمه ســالمت گلستان 
تأکید کرد: ما یک دستگاه خدماتی 
هســتیم و همانطور که مقام معظم 

رهبری فرمودنــد، نمی خواهیم اگر 
کســی در یک خانواده مریض شــد 
بیش از رنج مریض داری رنج دیگری 
داشته باشد لذا تالش می کنیم فراتر 
از شــرح وظایف خود عمل کنیم در 
همین راستا طی هشت ماه گذشته 
در قالب طرح ۲۰۲۰، ۴۰ منطقه در 
استان شناسایی شده و ۵۶ هزار نفر 
از افراد کم برخوردار اســتان به طور 
رایگان تحت پوشــش بیمه سالمت 

قرار گرفتند.
حســینی اضافه کرد: همچنین 
ســه دهک پایین جامعه کــه فاقد 
بیمه بودند با کمــک وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شناســایی شده 
و رایگان تحت پوشش بیمه سالمت 
قرار گرفتند و در مجموع در هشــت 
ماه گذشــته ۱۷۰ هزار نفر به جمع 
بیمه شدگان اســتان گلستان اضافه 
شــدند. وی با اشــاره به اینکه همه 
ظرفیت ها به کارگیری شــد تا فرد 
فاقد بیمه در استان گلستان نباشد، 
با اشاره به اجرای طرح دارویار تأکید 
کرد: در طــرح دارویار اصالح قیمت 
صورت گرفت و اجازه ندادیم ســهم 
پرداختی مردم باال برود البته نه تنها 
پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا 

نکرده بلکه کمتر هم شد.

مدیرکل بیمه ســالمت گلستان 
با اشــاره به اینکــه ۱۱۹ دارویی که 
در گذشــته مردم بدون نسخه و آزاد 
تهیه می کردند امروز با اجرای طرح 
دارویار، تحــت پوشــش بیمه قرار 
گرفته و پرداختی بیمــار برای این 
داروها کاهش یافته است، افزود: در 
همین راستا ۲۷ قلم داروی جدید که 
جزو داروهای پرتکرار و مهم هستند 
تحت پوشــش بیمه ســالمت قرار 

می گیرند.

سید محمد حسینی  در 
همایش گرامیداشت 

هفته بیمه سالمت، اظهار 
کرد: یک میلیون و ۲۳۶ 

هزار نفر از مردم گلستان 
تحت پوشش بیمه سالمت 

قرار دارند، همچنین پنج 
صندوق بیمه سالمت با 

ویژگی های متفاوت وجود 
دارد که به دنبال رفع این 

تفاوت ها و تجمیع هر پنج 
صندوق هستیم؛ در واقع 

می خواهیم تجمیع بیمه ها 
را از خود شروع کنیم.

مدیرکل بیمه سالمت استان اعالم 
کرد؛

پرداخت ماهیانه ۱۰۰ میلیارد 
تومانی بیمه سالمت بابت 

هزینه های درمانی در اصفهان

 اصفهــان -مریم مومنی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیرکل بیمه ســالمت استان اصفهان 
گفت: بیمه سالمت ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان 
در اســتان اصفهان هزینه درمانــی برای بیمه 
شــدگان در حوزه بیماران ســرپایی و بستری 

پرداخت می کند.
محمدحســین صفاری به مناســبت هفته 
بیمه ســالمت گفت: یکی از اولویت های مهم 
دولت ســیزدهم در توســعه نظام ســالمت، 
برخورداری همه اقشــار مردم از خدمات بیمه 

است.
او ادامه داد: در حال حاضر یــک میلیون و 
۸۰۰ هزار بیمه شــده در پنج صندوق بیمه ای 
تحت پوشــش بیمه سالمت اســتان اصفهان 
هستند که چهار هزار و ۹۰۰ موسسه تشخیصی 
درمانی طرف قرارداد در این استان به این افراد 

خدمات رسانی می کنند.
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان اظهار 
داشــت: یکی از راه های حفظ و ارتقای سطح 
سالمت جامعه، همکاری متقابل سازمان بیمه 

سالمت و مراکز تشخیصی درمانی است.
او اضافــه کرد: بــا تغییر رویکرد ســازمان 
بیمه سالمت و استقرار ســازمان الکترونیک، 
با هدف حمایت از موسســات درمانی مشمول 
طرح نســخه الکترونیک، همراهــی و همگام 
کردن گروه های مختلف پزشکی در دستور کار 
مدیریت ارشد قرار گرفت و با تخصیص اعتبارات 
الزم، مطالبات موسسات تشــخیصی درمانی 
طرف قــرارداد در بخش دولتی دانشــگاهی و 

خصوصی به روز پرداخت می شود.
صفاری خاطرنشــان کرد: با توجه به نقش 
موثــر داروخانه ها در تامین ســالمت جامعه و 
جلوگیری از اخالل در رونــد درمانی بیماران، 
کلیه مطالبــات و هزینه های ناشــی از تغییر 
سیاســت های نرخ ارز ترجیحی دارو در طرح 
دارویار که از ۲۳ تیرماه امســال شروع شد به 
طور مســتمر به داروخانه های طــرف قرارداد 

پرداخت می شود.
او با اشاره به پوشــش همگانی بیمه سالمت 
گفت: با شناســایی و ثبت نام شهروندان بدون 
پوشــش بیمه درمانــی، افزایــش ۲ برابری 
بیمه شــدگان رایگان بیمه ســالمت و رشــد 
۲۵ درصدی کل بیمه شــدگان استان در یک 
سال گذشــته اتفاق افتاده که حاکی از افزایش 
ضریب نفوذ پوشــش بیمه درمانی در اســتان 

اصفهان است.
از حدود ۴۰ میلیون فرد زیرپوشــش بیمه 
سالمت همگانی در کشور، یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار نفر از آن ها ساکن استان اصفهان هستند.

       
مدیرکل تامین اجتماعی استان 

اعالم کرد؛
افزایش ۱۸ درصدی پوشش 

بیمه زنان خانه داردر مازندران
 ساری-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل 
تامیــن اجتماعــی مازنــدران از افزایش ۱۸ 
درصدی پوشــش بیمه زنان خانه دار در استان 

خبر داد.
حســن فالح مدیــرکل تامیــن اجتماعی 
مازندران گفت: پوشــش بیمه زنــان خانه دار 
استان در شــش ماهه اول امســال ۱۸ درصد 

افزایش داشته است.
او افزود: یکی از دغدغه های زنان خانه داری 
که شــغل دیگری ندارند؛ داشــتن بیمه است 
تا از این طریق پشــتوانه ای برای آینده خود و 
دوران بیماری داشته باشند از این رو بیمه زنان 
خانه دار برای ســازمان نیز از اهمیت ویژه ای 

برخوردار می باشد.
فالح با بیان اینکه تا پایان شــهریورماه ۴۱ 
هزار و ۹۵۰ خانــم خانه دار مازنــدران تحت 
پوشش این نوع بیمه قرار گرفته اند، گفت: این 
تعداد در پایان سال گذشته ۳۵ هزار و ۳۸۸ نفر 
بود که افزایش ۶ هزار و ۵۶۰ بیمه پرداز در طول 
۶ ماه نشان از عملکرد مناسب همکاران شعب 

مختلف در استان دارد.

استانها

 

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل 
آب منطقه ای آذربایجان شــرقی در جلسه ای از زحمات 
همکاران این شــرکت در کســب رتبه برتر در بیســت و 

پنجمین جشنواره شهید رجایی قدردانی نمود.
 مهندس یوســف غفارزاده در جلســه ای که با حضور 
جمعی از مدیران و کارشناسان شــرکت به نمایندگی از 
همکاران تشکیل شــده بود، از زحمات کلیه همکاران در 
کســب رتبه برتر در بیست و پنجمین جشــنواره شهید 

رجایی قدردانی نمود.
وی در این جلســه از عملکرد مطلــوب مجموعه آب 
منطقه ای استان در گذر از پیک مصرف آب بدون قطعی و 
با تأمین پایدار آب در بخش های مختلف طی سال گذشته 

و سال جاری قدردانی نمود و افزود: تشکیل جلسه و برنامه 
ریزی برای اقدامات الزم در خصوص مدیریت پیک مصرف 

سال ۱۴۰۲ از روز گذشته در این شرکت آغاز شده است.
مدیرعامل شــرکت همچنین کسب رتبه برتر در گروه 
زیربنایی و توسعه زیرساخت برای چهارمین سال متوالی را 
نتیجه تداوم حرکت رو به رشد شرکت در سایه تالش های 
غیرتمندانه همکاران ارزیابی نمود و اظهار امیدواری نمود 
این موفقیت ها با تکیه بر کارکنان توانمند، پرکار، متعهد و 

متخصص این شرکت در سالهای آتی نیز تداوم یابد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات ارزنده وزارت نیرو در 
نهضت جهادی آبرســانی به ۸۰۰ روستای محروم، اعالم 
کرد :بالغ بر ۲۰۰ روستا در استان ما قرار دارد که تأمین آب 

آن توسط شرکت آب منطقه ای انجام خواهد شد .
مهندس غفارزاده اقدامات شایســته در اجرای شبکه 
های آبیاری و زهکشــی با ســرمایه گذاری مشارکتی در 
این شرکت را به عنوان نقطه عطفی در تسریع اجرای این 
شــبکه ها عنوان نمود و افزود: تجارب شایسته آب منطقه 
ای آذربایجان شــرقی به عنوان یک الگو منجر به تشکیل 
کارگروهی با عضویت مدیر مشارکتهای مردمی آب منطقه 

ای استان در سطح ملی شده است.
وی در ادامه افزود: اجرای حدود ۱۲۰۰ هکتار از اراضی 
شبکه آبیاری و زهکشی سد آیدوغموش از این جمله است 
که با سرمایه گذاری بخش خصوصی به جای سه چهار سال 

در مدت شش ماه انجام خواهد شد.

قدردانی مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی از همکاران برای کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی

مدیرکل بیمه سالمت گلستان:

  ۵۹ خدمت توانبخشی تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفت


