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 سمنان – خبرنگارتوســعه ایرانی-رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرســتان شــاهرود گفت: سه تُن 
چوب تاغ طی ۷۲ ســاعت گذشته با هوشــیاری مأموران 
پاســگاه های انتظامی شــهید نــوری، رویان و شــهرک 

ولیعصر)عــج( شــاهرود از خودروهای عبوری کشــف و 
ضبط شد.   

محمدرضا کشــاورزیان افزود: مأموران پاســگاه های 
انتظامی شــهید نوری، رویان و شــهرک ولیعصر )عج( از 

۷۲ ساعت گذشته تاکنون هفت محموله چوب تاغ قاچاق 
را کشــف و به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شــاهرود 

تحویل دادند.
وی با بیان اینکه مأموران پاسگاه انتظامی ۱۴ شهر رویان 
به یک دستگاه خودروی سواری ســمند مشکوک شدند و 
جهت بررسی های بیشــتر آن  را متوقف کردند، ادامه داد: 
راننده سواری سمند با برداشتن صندلی های عقب سواری 
و تیره کردن شیشه های خودرو، نیم تُن چوب تاغ غیرمجاز 

را بارگیری کرده بود.

کشاورزیان با اشاره به اینکه پنج محموله قاچاق چوب 
نیز توســط مأموران پاسگاه شــهید نوری کشف شد، ابراز 
داشت: مأموران پاسگاه شهرک ولیعصر )عج( شاهرود نیز 

یک محموله چوب تاغ را توقیف کردند.
رئیس اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
شــاهرود اظهار داشت: پس از بررســی های به عمل آمده 
توسط کارشناسان این اداره، متخلفان ۲۴۰ میلیون تومان 
جریمه و متخلفان پس از تشکیل پرونده قضایی به تعزیرات 

حکومتی شهرستان معرفی شدند.

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانــی- 
مدیرعامل ســازمان پایانه های مســافربری شــهرداری 
اصفهان از استقرار ایســتگاه پلیس در پایانه صفه با هدف 

رفع معضل کارتن خوابی در این پایانه خبر داد.
 ابوالفضل توکلی در دیدار با فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با تأکید بر لزوم تأمین کامل امنیت محیط پایانه ها 
اظهار کرد: یکی از معضالت اجتماعــی موجود در محیط 
پایانه ها کارتن خوابی اســت و از این رو ایســتگاه پلیس 

مجدداً در پایانه صفه مستقر خواهد شد.
او وجود انبارهای غیرمجــاز در حدفاصل پل چمران تا 
خیابان غرضی را از دیگر معضــالت اجتماعی عنوان کرد و 
افزود: با توجه به درخواست های شهروندان ساماندهی این 
مکان ها برای رفع مشکالت ترافیکی محدوده پایانه کاوه و 

نظارت بر عملکرد آنان ضروری است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان نیز در این دیدار گفت: 

ظرفیت نیروی انسانی انتظامی استان محدود است از این 
رو برای رفع مشــکالت اجتماعی و امنیتی شهر باید کارها 

بین ارگان ها و دستگاه های مختلف تقسیم شود.
سردار محمد رضا میرحیدری با بیان اینکه کمتر از یک 
درصد کاالهایی که جا به جا می شــود غیــر مجاز و قاچاق 
هستند، ادامه داد: معضل انبارهای غیرمجاز باید به صورت 

کارشناسی و از سوی مدیریت استان رفع شود.
او با تأکید بــر تقویت و حفظ شــأن و منزلت پلیس در 
جامعه خاطرنشــان کرد: رفع معضالت اجتماعی از قبیل 
کارتن خوابی مستلزم همکاری سایر سازمان ها و نهادها از 

جمله شهرداری و بهزیستی با نیروی انتظامی است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به لزوم آموزش 
عوامل حفاظت فیزیکی و انتظامات پایانه ها، تعامل نزدیک 
و تخصصی بیــن نیروی انتظامــی و ســازمان پایانه ها را 

ضروری دانست.

رئیس پلیس راهور اســتان نیز اظهار کرد: ساماندهی 
مسافربرهای ســواری مقابل پایانه صفه در کاهش معضل 
ترافیک این منطقه تأثیرگذار اســت و از این رو باید در این 

خصوص اقدام اساسی انجام شود.

سرهنگ محمد رضا محمدی با اشاره به وجود معضالت 
و مشکالت پایانه های مسافربری شهر تأکید کرد: الزم است 
به منظور یافتن راهکاری مناسب برای رفع این معضالت، 

مشکالت در شورای ترافیک استان مطرح شود.

کشف 3 تن چوب تاغ قاچاق در شاهرود 

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان خبر داد:

استقرار ایستگاه پلیس در پایانه صفه

خبر

کــرج – معصومه امیــن زاده، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل 
بیمه ســالمت اســتان البرز گفت: 
امکاِن "تایید نســخه غیر حضوری" 
برای بیماراِن خــاص البرزی برای 
نخســتین بار و با کمتریــن زمان، 

برقرار شد.
دکتــر داود زارع در نشســت با 
خبرنگاران با اشــاره به لزوم نسخه 
الکترونیکی برای دریافت خدمات از 
بیمه سالمت، اظهار داشت: در سال 
جاری ضمن تعامــل با انجمن های 
درمانی و پزشکان استان و همچنین 

برای آگاه ســازی مردم نســبت به 
حقوق درمانــی خود، اســتفاده از 
نسخه الکترونیک معادل بهره مندی 
خدمات درمــان و دریافت دارو قرار 

گرفت.
وی افزود: طی ســه ماه گذشته، 
حــدود ۳۰درصد افزایش نســخه 
الکترونیکی را در استان البرز تجربه 
کردیم و امید داریــم این روند رو به 
جلو پیــش رفته و به بــاالی ۸۰ تا 
۹۰درصد افزایش برســیم چراکه 
ارائه بعضی خدمات بدون نســخه 

الکترونیکی، ممکن نخواهد بود.

دکتــر زارع بــه امــکان "تایید 
نسخه غیر حضوری" در استان البرز 
اشــاره کرد و گفت: این امکان برای 
نخســتین بار بعد از اســتان تهران 
در البرز نیز اجرا شــد. بدین ترتیب 
تایید داروهای بیماران خاص بدون 
حضور در اداره کل بیمه سالمت اجرا 
می شود. بیماران بدون هزینه رفت 
و آمد و اتالف وقت، تنها با مراجعه به 
داروخانه از طریق پیام رسان داخلی 
مستندات خود را ارائه می کنند و در 
زمانی حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه تایید 

نسخه برای آنها ارسال می شود.

دکتر زارع با دعوت از پزشــکان 
برای همــکاری و انعقاد قــرارداد با 
بیمه ســالمت از آنها خواست با این 
اقدام ضمن خدمت رسانی به مردم 
از مزایــای حق درمــان و پرداخت 
ویزیت به صورت ســرانه برخوردار 

شوند.
وی در رابطه با روش محاســبه 
حقوق پزشکان توضیح داد: در قبال 
هر یک بیمــار در صنــدوق، بدون 
درنظر گرفتن ویزیــت بیمار، مبلغ 
۹هزار تومان در یــک ماه پرداخت 
می شــود لذا این روش که بهترین 

پرداخت حق الزحمه پزشــکان در 
سطح جهان اســت می تواند منبع 
درآمد خوب برای همکاران پزشک 
باشــد. این روش در حال حاضر در 
صندوق بیمه روســتائیان و عشایر، 

اعمال می شود
دکتر زارع با اشــاره به ۱۶۰هزار 
نفر بیمه شــده ســالمت در کشور، 
تصریح کرد: صندوق بیمه سالمت 
همگانی نیز بــرای افراد بی بضاعت 
تشــکیل شــد که جزو دهک های 
یک تا ۳ درآمدی کشور قرار دارند. 
این افراد حــدود ۱۶ میلیون نفر از 
جمعیت کشور را شامل می شوند که 
با پرداخت حق بیمه، تحت پوشش 
این صندوق قرار گرفته و از ویزیت 
پزشــک خانواده و تست قند و فشار 

خون، نیز برخوردار خواهند شد.
وی گفت: تا کنون موفق به جذب 
۳۱درصد جمعیت کشور شدیم که 
تحت پوشش پزشــک خانواده قرار 
گرفته اند لذا با توجه به تعداد افرادی 
که همچنــان بدون بیمــه درمان 
هستند، الزم اســت مردم با در نظر 
گرفتن هر یک از صندوق های ذکر 
شده از مزایای بیمه خدمات درمان 

برخوردار شوند.
دکتر زارع با اشــاره به خدمات 
درمان برای زوجیــن نابارور تحت 
پوشــش بیمه ســالمت گفت: در 
اســتان البرز، بیمارســتان کمالی 
با تعرفه دولتی و بیمارســتان های 
مریم و رویش بــا تعرفه غیر دولتی، 
 طبــق قــرارداد منعقــد شــده به 

زوج های نابــارور خدمات درمانی 
ارائه می کنند.

وی به طرح دارویار نیز اشاره کرد 
و اظهار داشــت: در این طرح، یارانه 
داروها با کمتریــن افزایش قیمت 
از طریق بیمه ها بــه مصرف کننده 
نهایی تخصیــص پیدا مــی کند و 
بیماران می توانند با شــماره تماس 
۱۶۶۶ مشــکالت دریافــت دارو و 
خدمات درمانی خود را مطرح کنند.

این پزشــک بــه بیمه مــادران 
باردار خارج از طــرح دهک یک تا 
۳ اشــاره کرد و ادامــه داد: بانوان با 
ارائه مســتندات بارداری می توانند 
تا انتهای زمان ۲ سال شیر دهی به 
صورت رایگان تحت پوشــش بیمه 
قرار بگیرند و فرزنــدان آن ها نیز تا 
انتهای سن ۵ سالگی بدون پرداخت 
حق سرانه از خدمات بیمه بهره مند 

می شوند.

دکتر داود زارع در نشست 
با خبرنگاران با اشاره به 

لزوم نسخه الکترونیکی 
برای دریافت خدمات از 

بیمه سالمت، اظهار داشت: 
در سال جاری ضمن تعامل 

با انجمن های درمانی و 
پزشکان استان و همچنین 

برای آگاه سازی مردم 
نسبت به حقوق درمانی 
خود، استفاده از نسخه 
الکترونیک معادل بهره 
مندی خدمات درمان و 

دریافت دارو قرار گرفت.

عضوشورای اسالمی شهر بوشهر :
راه اندازی سامانه شفافیت 
شهرداری بوشهر تسریع شود

 بوشهر-خبرنگارتوســعه ایرانی-رئیــس 
کمیســیون برنامه و بودجه شــورای اسالمی 
شهر بوشــهر گفت: راه اندازی سامانه شفافیت 

شهرداری بوشهر تسریع شود.
یمــان زنــدی نیا صبــح شــنبه در جمع 
مدیران شــهری بوشهر گفت: شــفافیت یکی 
از اولویت های شورای شــهر بوشهر است و در 
همین راستا تالش شده که بستر مناسبی برای 
اعمال شفافیت در شــهرداری و شورای شهر 
بوشهر ایجاد شــود. او بیان کرد که در راستای 
شــفاف ســازی همه امورات مالی، پیمان ها، 
مزایده، مناقصه ها، پروژه ها، مصوبات و قوانین 
و مقررات شهرداری، شــورا در ضوابط بودجه 
سال جاری مقرر کرد که شــهرداری نسبت به 
راه اندازی سامانه شــفافیت تا مرداد ماه سال 
جاری کند. رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
شورای اسالمی شهر بوشــهر عنوان کرد که به 
دلیل برخی مشکالت نرم افزاری این سامانه تا 
کنون راه اندازی نشده که از شهردار درخواست 
داریم این موضوع را در دستور کار قرار دهند و 
هر چه سریع تر این ســامانه راه اندازی شود که 
این امر گام مهمی در راستای شفافیت و تبدیل 

شهرداری به اتاق شیشه ای خواهد بود.
او با اشاره به الزام شهرداری های به پیوستن 
به ســامانه دولت الکترونیک گفت: هم اکنون 
چند شهرداری کالن شهر کشور به این سامانه 
متصل شــده اند که بــا توجه بــه راه اندازی 
نرم افــزار در شــهرداری بندر بوشــهر و زیر 
ساخت های خوبی که برای الکترونیکی شدن 
خدمات شهرسازی وجود دارد درخواست دارم 
شــهرداری برنامه ریزی الزم برای پیوستن به 

سامانه دولت الکترونیک انجام دهد.
زندی نیــا بیان کرد کــه این مهم ســبب 
می شود تا شــهروندان به راحتی و در کمترین 
زمان و بدون معطلــی و مراجعه های حضوری 
کار های خود را پیگیری کنند و شاهد رضایت 

مندی هر چه بیشتر آن ها باشیم.
       

 ۱۷ هزار نفر در تعاونی های 
کردستان مشغول به فعالیت 

هستند
ســنندج- خبرنگارتوســعه ایرانی- معاون 
تعــاون اداره کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
کردستان گفت: در حال حاضر یک هزار و ۸۹۵ 
تعاونی فعال در استان وجود دارد که برای ۱۷ 

هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
علی اصغر عباســی اظهار داشت: این تعداد 
تعاونی حدود ۱۸۴ هزار نفر عضو دارند و منجر 
به اشــتغالزایی برای ۱۷ هزار نفــر در مناطق 

مختلف استان شده اند.
وی با اشــاره به اینکه در ســال جاری هم 
۲۰ تعاونی جدید تشــکیل شده که برای ۱۵۵ 
نفر فرصت شــغلی ایجاد کرده است، افزود: در 
سال ۱۴۰۰ نیز ۳۲ مورد تعاونی جدید با ۴۴۸ 

فرصت شغلی ایجاد شد.
معاون تعــاون اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی کردســتان اضافه کرد: سیاست این 
اداره در سال جاری تشکیل تعاونی های بزرگ 
مقیاس، تعاونی های فراگیر، توســعه و عمران 
شهرستان ها و سهامی عام و همچنین حمایت 
از تعاونی های بزرگ مقیاس و صیانت از اشتغال 

موجود در استان است.
عباســی ادامه داد: انعقــاد تفاهم نامه های 
همکاری مشــترک با ادارات و ســازمان ها در 
جهت پشــتیبانی از توســعه تعاونی ها از دیگر 
فعالیت هــای اداره کل تعــاون و کار و رفــاه 

اجتماعی استان است.
حداقل و حداکثر تعــداد عضو در تعاونی ها 
به نسبت سرمایه، نوع فعالیت، فرصت شغلی و 
رعایت اصل عدم تمرکز و سهم متغیر است اما 
تعداد اعضا به موجب ماده ۶ قانون بخش تعاون، 
نباید کمتر از هفت نفر باشــد و این تعداد باید 
در زمان فعالیت شرکت تعاونی نیز حفظ شود.

استان کردســتان طبق سرشــماری سال 
۱۳۹۵ یک میلیون و ۶۰۳ هــزار نفر جمعیت 
دارد که در ۱۰ شهرستان، ۳۲ شهر، ۳۱ بخش، 
۸۶ دهســتان و یک هزار و ۶۹۷ روستا زندگی 

می کنند.

استانها

قزوین – مصطفی مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
رئیس پارک علــم و فنــاوری اســتان قزوین گفت: 
به منظــور تمرکــز زدایی از مرکــز و بــا محور حل 

موضوعات شهرستانی چهار پردیس علم و فناوری در 
شهرستان های استان قزوین برپا خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمــا، جعفر احمدی در ســتاد 
اقتصاد دانش بنیان استان قزوین که در سالن جلسات 
شهید سلیمانی اســتانداری قزوین برگزار شد اظهار 
کرد: در استان قزوین مراکز رشــد موضوعی نداریم و 
هر سه مرکز رشــد موجود، در تمامی رشته ها فعالیت 

می کند.
رئیس پارک علــم و فناوری اســتان قزوین ادامه 
داد: یکی از اهداف ما تمرکز زدایــی از مرکز و فعالیت 
در تمامی شهرستان های اســتان است و در این راستا 

چهار مرکز با مأموریت شهرستانی برپا خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: یکی از این مراکز در شهرستان آبیک 

با همکاری دانشــگاه غیاث الدین جمشــید کاشانی، 
شهرستان البرز با همکاری پارک علم و فناوری و بسیج 
علمی، در شهرســتان بویین زهرا با همکاری دانشگاه 
آزاد و در تاکســتان با همکاری دانشــگاه پیام نور راه 

اندازی خواهد شد.
وی گفت: یکــی از سیاســت های وزارت علوم این 
است که با توجه به وجود زیرساخت های سخت افزاری 
ازجمله ساختمان های موجود پردیس های فناوری را 

راه اندازی کند.
این مســئول توضیح داد: از سیاســت های کشور 
و استان این اســت که تا پایان ســال ۲۰ درصد از که 
شــرکت های نوآور باید در زمینه کشــاورزی فعالیت 
کنند این در حالی است که تا امروز تنها پنج درصد از 

شرکت ها در سطح کشور در زمینه کشاورزی فعالیت 
می کند و این آمار در قزوین زیر ۳ درصد است.

احمدی بیان کرد: برای گســترش هر چه بیشــتر 
فعالیت های نوآور و دانش بنیان ۲پ ردیس مشترک 
با دانشــگاه بین المللی امام خمینــی )ره(، یک مرکز 
رشد با همکاری دانشگاه آزاد و یک پردیس سالمت در 
پارک علم و فناوری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
راه اندازی خواهد شــد. همچنین پژوهشکده دانش 
آموزی آموزش و پــرورش نیز به مرکز رشــد تبدیل 

خواهد گردید.
رئیس پارک علم و فناوری اســتان قزوین در پایان 
عنوان کرد: رویداد فنــاوری و نوآوری تانا )توســعه 
و ارتقای زیســت بوم نوآوری اســتان قزوین( در ۱۱ 
آبان ماه برگــزار می شــود و نمایشــگاه محصوالت 
دانش بنیــان و توانمندی های اســتان قزوین در این 

زمینه از ۹ تا ۱۱ آبان ماه برگزار خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری  استان خبر داد؛

راه اندازی ۴ پردیس علم و فناوری در شهرستان های  قزوین

مدیرکل بیمه سالمت استان البرز مطرح کرد؛

امکان تایید نسخه غیر حضوری برای بیماران خاص


