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عصر انقراض (طنز)

 ۷دستور فوری وزیر بهداشت برای کنترل بحران کرونا

مشترک مورد نظر
در دسترس نمیباشد
راضیه حسینی

بــه گفتــه وزیــر بهداشــت ،آنچــه امــروز

رئیس شــورای رقابت« :خودرو گران اســت ،خب

میبینیــد ناشــی از بیتوجهــی قبــل از ســفرها و

مســئول

در متــن نامــه ســعید نمکــی خطــاب بــه

نخرید».

در سایت روزنامه بخوانید:

آقــای

راســت میگویــد .مگــر

مجبوریــم

بخریــم،.

بعــد کلــی غــر بزنیم که

بــه درد نمیخــورد و بــا
ایــن قیمــت در خــارج از

کشور میتوانستیم یک

خــودروی

بگیریم و...

شاســیبلند

زیــادی حــرف بزنیــم ممکــن اســت مســئول بعدی

بگویــد« :هــر کــی دوســت نــداره جمــع کنــه بــره .مگــه

مجبورتــون کردیــم اینجا بمونید .پاشــید بریــد همونجا
کــه ماشــین شاســیبلند بهتــون مــیدن .همینــه کــه
هســت .میخواید بخواید نمیخواید جل وپالستون رو

جمــع کنیــد بریــد .اینجا غر و نق زدن نداریم .ســاکت و

آروم میشــینید یــه گوشــه هــر چی تونســتید میخرید.
پول هم نداشتید ،نمیخرید ،نمیمیرید که .صدا ازتون
دربیــاد میگیم خانم کارشــناس بیــاد تو دهنتون فلفل

بریزههــا .همیــن نــون و ماســتی کــه داریــد میخوریــد
هــم بعضــی از کشــورها نــدارن .چــه دوره زمونــهای

شــده .مــا بچه بودیم جرأت نمیکردیــم پامون رو جلوی
بزرگترهامون دراز کنیم».

همینطور که داشــتیم به جمالت بعدی مسئوالن

فکــر میکردیــم آقــای جهانپــور از راه رســید و توصیــه

تازهای رو کرد.

کیانوش جهانپور ،ســخنگوی ســازمان غذا و دارو،

در پاســخ نقــد یکــی از کاربران توئیتر به واکســن ایرانی
گفت« :شما نزن ».به همین راحتی .اصال ًهمه چیز به
همین صورت حل میشود.

خانــه گران اســت« .شــما نخر .برو کارتــون خواب

شو .چرا میخوای خودت رو در بند چهار تا دیوار کنی.

بذار آسمون آبی پرستاره بشه سقف خونهت .چیه این

بایــد بــر اجرای پروتکلها نظارت و هرگونه نقص
آنهــا بایــد بــه مراجــع ذیصــالح منعکــس گــردد.

صفهای درهم فشرده خرید مرغ است.

رونوشــت مکاتبــات همــه روزه به دفتــر اینجانب

نیز ارسال شود.

 -۶بــا توجــه بــه احتمــال ورود ویروسهــای

معاونان وزارت بهداشــت و رؤســای دانشگاههای

موتاســیون یافته غیر انگلیســی توسط مسافرین

علوم پزشــکی کشور آمده است :پیرو مکاتبات و

بازگشــته از ســفرها ،بــه خصــوص از کشــورهای

مذاکــرات قبلــی با توجه به التهاب ناشــی از موج

همسایه ،مرزهای هوایی و زمینی بشدت کنترل

چهــارم بیمــاری  ۱۹-COVIDدر کشــور ،همانگونه

گردد.

کــه در مکاتبــات قبل یادآور شــدم پیــش بینی از

تمامــی مــوارد بایــد نمونهگیــری و پــس از

ارتفــاع موج جدید ســنگینتر و حجیمتر از امواج

اطمینــان از عــدم آلودگی اجازه ورود داده شــود.

قبلــی اســت .آنچه همکارانــم در روزهای اخیر از

ســازمان هــالل احمــر نیــز در ایــن راســتا آمــاده
همکاری میباشد .ضمنا ً همانگونه که قبال ًابالغ

مــوارد بســتری میبیننــد ناشــی از بیتوجهیهای

قبــل از ســفرها بخصــوص بازارهــای شــلوغ،

کــردهام ،مرتــب بایــد نمونههــای ادواری جهــت

صفهــای طوالنــی و درهــم فشــرده مــرغ و غیره

 NGSارســال گــردد تــا از عــدم وجــود موتاســیون

اســت و افزایــش تصاعــدی موارد ســرپایی حاکی

داخلی نیز مطمئن شویم.

از اثــرات ســفرهای نــوروزی اســت کــه از روزهای

معــاون تحقیقــات و فنــاوری و معــاون

آینده باید منتظر افزایش موارد بســتری باشــیم.

بهداشــت در ایــن راســتا کمــک خواهنــد کــرد .در

لــذا جهــت کاهش فشــار ســنگین بــه بخشهای

این مورد اســتانهایی همچون هرمزگان ،بوشهر

بســتری و احتمــال کمبــود تخــت بیمارســتانی،
بخصــوص مراقبتهــای ویــژه مجــددا ً توجــه بــه

و دیگــر اســتانهای جنوبــی که اســکله تخلیه بار

 -۱گام جدیــد طــرح شــهید ســلیمانی بــا

بارهایــی از کشــور برزیــل و هندوســتان و شــیوع

توسط کشتی-های خارجی دارند با توجه به ورود

موارد زیر را یادآور میشوم:

همــکاری بســیج و ســازمانهای مــردم نهــاد در
قالب محله محور کماکان به عنوان اولین سطح
مراقبتی و بیماریابی باید مورد توجه قرار گیرد.

 -۲مراکــز  ۱۶و  ۲۴ســاعته ســرپایی بایــد

در کاهش بار ویروس و پیشگیری از شروع فاز

آنهــا در مراکــز درمــان ســرپایی نصــب شــود تــا

و مراکز بهداشــتی درمانی نزدیک به بهره برداری

ویروس جهش یافته برزیلی و بشدت موتاسیون
یافتــه هنــدی شــدیدا ً مراقــب باشــند تــا هرگونــه

تمامی مراکز سرپایی توسط پزشک متخصص و

داروهــا طبــق مصوبــه ،تحت پوشــش بیمههای

هماهنگــی رؤســای دانشــگاهها بــا معاونت

ویــروس نشــود ضمــن آنکه باید بــه نحو مقتضی

درمان و بهداشــت در این راســتا به طور مســتمر

از رســیدن به اســکله مطمئن شویم .این دقت با

مخرب ایمونولوژیک بســیار مؤثر اســت .لذا در

بــه شــدت گســترش یابــد .در ایــن مراکــز حتمــا ً

یا پزشــک عمومــی مطلع بر مبنــای پروتکلهای

کننــدگان ،یافتــن نزدیکان در تماس با فرد مبتال،

پروتکلهای ابالغی معاونین بهداشــت و درمان

نمونهگیــری و انجــام تســت ،آمــوزش مراجعــه
ایزولــه کــردن آنهــا و در صــورت نیــاز ارجــاع بــه
کلینیکهای تنفسی بسیار حائز اهمیت است.

 -۳تجربــه مدیریــت بیمــاری در موج جدید

با ویروس انگلیســی در استان خوزستان نشان
داد درمــان ســریع ضــد ویــروس در بیمــاران

عالمــت دار و پرخطــر در اولیــن روزهــای ابتــالء

ابالغــی ،درمان ضد ویــروس با داروهایی که در

بیماران جهت تهیه دارو ســرگردان نشــوند .این
ســالمت و تأمیــن اجتماعــی و بیمههــای مکمــل
میباشند.

 -۴طبــق دســتور رئیــس جمهــور و همراهــی

قیــد شــده ضــروری اســت .ایــن داروهــا حتمــا ً

رئیس محترم ســازمان برنامه و بودجه قرار شــد

غــذا و داروی اســتانها بایــد در داروخانههــای

تحول و یک درصد ارزش افزوده در سال گذشته
تأمیــن نشــد ســریعا ً انجام و مطالبــات طرفهای

توســط رئیــس ســازمان غــذا و دارو و معاونیــن
منتخب به مقدار کافی ارائه گردد .خوشبختانه

کمبــود دارویــی نداریــم و ضــرورت دارد تعــداد
داروخانههــای منتخــب بــه حــد کافــی و لیســت

معوقــات دانشــگاهها کــه از محــل منابــع طــرح

قــرارداد در مراکــز ســرپایی پرداخت گــردد .ضمنا ً
قرار شــد جهت راه اندازی تختهای بیمارستانی

نیز منابع در اسرع وقت تأمین گردد.

محتــرم توســعه مدیریــت و منابــع و معاونیــن

ضروری است.

 -۵جهــت قطع هرچه زودتــر زنجیره انتقال

ویــروس خطرنــاک جهــش یافتــه نظــارت دقیــق
و مســتمر بــر رعایــت شــیوه نامههــای بهداشــتی
الزامــی اســت .هرگونه قصور در عــدم گزارش به

موقع پروتکل شکنی ها در تمامی سطوح بعهده
رئیس محترم دانشــگاه اســتان خواهــد بود .قویا ً

تمــاس مســتقیم و غیــر مســتقیم ،عامــل انتقال
از عــدم آلودگــی خدمــه و بــار این کشــتیها قبل
ســطحی دیگر مشــمول بنــادر شــمالی و گمرکات

دیگر کشور نیز میشود .همزمانی آلودگی کشور
با ویروسی غیر از ویروس جهش یافته انگلیسی
کار را غیر قابل کنترل خواهد کرد.

 -۷الزم اســت استفاده از ظرفیت مطبها،

کلینیکهــا و بیمارســتانهای خصوصــی و خیریه

به نحو احسن مورد توجه قرار گیرد.

خونههــای آپارتمانــی دلگیر .بــزن به دل طبیعت و آزاد

و رها باش».

هــوا آلــوده اســت« .شــما نفس نکــش .تالش کن

آبشش دربیاری برو تو دریا نفس بکش .اونجا هواش

خیلی تمیزه».

جهیزیه گران اســت ،طال گرانتر « .ازدواج نکنید.

از دوران مجــردی لــذت ببریــد .چــرا میخوایــد بریــد زیر

بــار مســئولیت .مــا خودمــون همیشــه حســرت روزهای

مجردی رو میخوریم».

قبــر گــران اســت« .تمــام تالشتــون رو بکنیــد تــا

نمیرید .خودتون رو دســت کم نگیرید .وقتی تونســتید
نخوریــد ،نپوشــید ،نزنیــد ،نگیریــد و حتــی نفــس هــم
نکشــید و هنــوز زندهایــد ،پــس باز هــم میتونیــد ادامه

بدید و نمیرید .شــما موجودات خارقالعادهای هســتید.

به خودتون ایمان داشته باشید».

استعفا نمیدید؟ « مشترک مورد نظر در دسترس
نمیباشد .لطفا ً بعدا ً هم شمارهگیری نفرمایید».

روند کاهشی نرخ تورم ماهانه مسکن در بهمن و اسفند ۹۹
رونــد دو مــاه پایانــی ســال قبــل ،نشــان

میدهــد نــرخ تــورم ماهانــه در بهمــن و اســفند

 ،۱۳۹۹نزولی بوده است.

 ۱۳۹۹کاهش یافته است.

تاکیــد مرکــز آمــار بــر اســتفاده از روش

هدانیک به این دلیل است که اثر تغییرات کیفی

بــه گــزارش پژوهشــکده پولــی و بانکــی،

در طــول دورههــای مختلــف را از بیــن میبرد .به

تغییــرات قیمــت مســکن منتشــر کــرد .دادههــای

فروش رفته نوســاز در یک دوره بســیار بیشــتر از

مرکــز آمــار ایــران «اطالعــات بــدون نویــز» از
جدیــد بــا محاســبه «شــاخص قیمــت مســکن به

روش هدانیــک» نشــان میدهــد بهــای متوســط
آپارتمانهــای فروختهشــده در تهــران طــی

اســفند ۱۳۹۹بیــش از  ۳درصــد نســبت به بهمن

عنــوان مثــال ،ممکــن اســت تعــداد واحدهــای

دوره قبلی باشد که در این حالت متوسط قیمت
دو دوره متوالی قابل مقایســه با یکدیگر نخواهد
بود .در نتیجه شــاخص قیمت محاســبه شــده به

روش هدانیک این مشکل را برطرف میکند.

حال بر اساس گزارش ،عدد شاخص امالک

 ١٣٩٩به عدد  ٩ ,٨١درصد رســیده اســت؛ یعنی

مــاه پایــه فروردیــن  ١٣٩٥به عدد  ٩ ,٦٨٩رســید

در شــهر تهــران نســبت بــه اســفند ٨١.٩ ،١٣٩٨

ماهانــه اســفند در مقایســه بــا همیــن اطــالع در

مــاه در مقایســه بــا مــاه قبــل ( ٩.٥ )٣ ,٩١واحــد

داشته است.

مســکونی شــهر تهران در اسفند  ١٣٩٩بر اساس
که نسبت به ماه قبل  ٣.٢درصد افزایش داشته
است.

کاهش تورم نقطهای
منظــور از نــرخ تــورم نقطهای ،درصــد تغییر

عدد شــاخص قیمت ،نســبت به ماه مشابه سال
قبــل میباشــد .نــرخ تــورم نقطــهای در اســفند

بایستی خریداران برای خرید یک واحد مسکونی
درصــد بیشــتر پرداخت کننــد .تورم نقطــهای این

درصد کاهش یافته است.

کاهش تورم ماهانه
منظــور از نــرخ تــورم ماهانــه ،درصــد تغییــر

عــدد شــاخص قیمت مــاه جاری ،نســبت به عدد

شــاخص ماه قبل اســت که در اسفند  ١٣٩٩این

اطــالع بــه عــدد  ٢ ,٣درصــد رســیده اســت .تورم
مــاه قبــل ( ٧ ,٤درصد) ١.٥ ،واحــد درصد کاهش
رونــد دو مــاه پایانــی ســال قبــل ،نشــان

میدهــد نــرخ تــورم ماهانــه در بهمــن و
اســفند ،۱۳۹۹نزولــی بــوده اســت .هرچند نرخ

تــورم ماهانــه در آذر ۱۳۹۹بــا منفی  ۸.۵درصد
همراه شده بود.

جزئیات نحوه برگزاری امتحانات دانشآموزان
وزیــر آمــوزش و پــرورش نحــوه برگــزاری

نیروهای انسانی آموزش و پرورش
امسال ساماندهی میشوند

شــیوه صحیح انجام شــود تحولی عمیق را شاهد

وزیر آموزش و پرورش همچنین در دیدار با

حاجی میرزایی اضافه کرد :نیازمند اندیشــه
معلمان هستیم و اندیشه معلمان نباید صرفا ً در

از ســال  ۱۳۹۲بــا مــا همــکاری میکردنــد تعییــن

حــل مســائل نیــز بایــد دانــش آنــان بــه کارگرفته

تکلیف میشوند.

بهرهمند کنند.

ســالهای گذشــته مانند پایههای نهم و دوازدهم

حضــوری بــوده اســت ،اظهــار کــرد :همچنــان

 ۸.۳درصد کاهش یافته است.

بــه گــزارش ســازمان بینالمللــی کار ،کرونــا بخش

خواســتار برگــزاری آزمــون حضــوری ایــن دورههــا
هستیم چون اگر خللی در این آزمون ایجاد شود

حقوق دانشآموزان تضییع میشود.

وی ادامــه داد :هــر آزمونــی اجــازه داشــته

باشــیم حضــوری برگــزار شــود ،ترجیــح میدهیــم
آزمــون هماهنــگ و حضــوری برگــزار شــود مگــر
اینکــه در آن زمــان بــا محدودیتهــای کرونایــی

مواجــه شــویم کــه در آن زمــان از روشهــای غیر

و پــرورش در پایههــای نهــم و دوازدهــم موافــق
مگــر اینکــه وضع کرونایی کشــور این اجــازه را به

ما ندهد.

حاجی میرزایی در خصوص مشکالت برخی

فرهنگیــان که از طریق دانشســرا جذب آموزش
و پــرورش شــدند نیز گفت :بــرای برخی همکاران
کــه از مســیر دانشســرا وارد آمــوزش و پــرورش

شــدهاند مشــکالتی بــه وجــود آمــده اســت ،ما نه
شــاکی هســتیم نــه داور ســازمان بازنشســتگی

شکایت کرده است.

وی خاطرنشــان کــرد :از طریــق معاونــت

حقوقــی وزارت در حــال پیگیری موضوع هســتیم

اعظمــی از بــازار کار جهانــی را در ســال گذشــته میالدی

تحــت تاثیــر قــرار داد .بررســیها بــه عمــل آمده نشــان

میدهــد ،بهبــود شــرایط کار بــه دلیــل وجــود مشــکالت

متعــدد در ســال جــاری میــالدی میســر نخواهــد بــود.
بهبــود روابــط کار در صورتــی امکانپذیــر خواهد بود که

بــر اســاس حمایت همهجانبــه از نیروی انســانی درنظر
گرفته شود.

بر اساس آمار و اسناد موجود ،حدود  ۲۵۵میلیون

فرصت شــغلی با ماهیت کار مســتمر تحتالشعاع آثار

منفــی ویــروس کرونا قــرار گرفتهاند .این میزان نســبت

بــه افــرادی که جان خود را در بحران مالی جهانی ســال
 ۲۰۰۹از دست دادهاند ۴ ،برابر بیشتر است .اینطور به

نظر میرسد ۱۱۴ ،میلیون نیروی انسانی در این بیکاری
بیسابقه جهانی با بحران بیکاری روبرو شدهاند.

حــدود  ۷۱درصــد از افــرادی کــه شــغل خــود را از

دســت دادهانــد ،فرصــت چندانی برای به دســت آوردن

فرصــت شــغلی مناســب ندارنــد .محدودیتهــای ایجاد

شــده از ســوی دولتهــا فرصــت چندانــی در اختیــار
جویندگان کار قرار نمیدهد.

کووید  ۱۹نه تنها فرصت شغلی از بین برده است

بلکه به منابع درآمدی کارگران نیز حمله کرده است .بر
اساس آمار و ارقام منتشر شده ،درآمد کارگران روندی

نزولــی داشــته اســت و میانگین درآمد آنــان حدود ۸.۳
درصد کاهش یافته است .متوسط درآمد کارگران پیش

از اقدمات حمایتی دولتها محاسبه شده است.

خالقیتهــا قــدم بردارنــد و اگــر رتبهبنــدی بــه

حاجی میرزایی افزود :مســائل حل میشود

محســن حاجــی میرزایــی در گفتوگــو بــا

حضــور دانشآمــوزان در جلســه امتحانات اســت

معلمــان ایجــاد شــود تــا افــراد در مســیر کســب

خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه برخــی از آزمونهــا در

میانگیــن درآمــد کارگــران در دوران کرونــا ،حدود

وی گفــت :تــالش میشــود انگیــزهای بــرای

حــل شــود و مســألهای حــل میشــود کــه درک

امتحانــات دانشآمــوزان در خــرداد  ۱400را

وزیــر آمــوزش و پرورش تاکیــد کرد :آموزش

گرفتــه شــده اســت و امیدواریــم بــه زودی ایــن

تشریح کرد.

کاهش  ۸.۳درصدی درآمد
کارگران در دوران کرونا

حضوری استفاده خواهیم کرد.

و تمــام تالشهــا بــرای رفع مشــکالت آنان به کار

کردیم و کســی بدون صالحیت معلمی نمیتواند

برای ورود به عرصههای گوناگون بیشــتر از بقیه

کلینیکهای سرپایی بیماران کرونایی در تهران
راهاندازی میشود
معــاون درمــان ســتاد فرماندهــی مدیریــت

بیمــاری کرونــا در کان شــهر تهــران اعــام کــرد
دســتورالعمل راهانــدازی کلینیکهــای ســرپایی

بیماران کرونایی به بیمارستانهای استان تهران

اباغ شد تا نسبت به این کار اقدام کنند.

نــادر توکلــی در گفتوگــو بــا ایرنــا بــا بیــان

اینکــه بخشــی از بیمــاران کرونایــی بســتری،

وضعیــت بهتری را دارنــد ،افزود :برنامهریزیهای

درمانی و ارائه خدمت بهتر به بیماران را از جمله
اهــداف ایــن کار اعالم کــرد و گفت :مبتالیانی که

توانایــی و امــکان مانــدن در منــازل را دارنــد ،در

قالب این طرح قرار میگیرند.

روند بیماری کرونا در تهران
همچنان افزایشی است
وی در پاســخ به این ســوال که روند بیماری

الزم انجــام گرفتــه تــا ایــن افــراد بــا نظر پزشــکان

در تهــران چگونــه اســت؟ گفــت :متاســفانه روند

سرپایی مراجعه و داروهای مورد نیاز را که اغلب

معــاون درمــان ســتاد فرماندهــی مدیریــت

وی ادامــه داد :ایــن افــراد تحــت معاینــه و

بیمــاران کرونایــی در اســتان تهــران از چنــد روز

متخصــص ترخیــص و روزانــه بــه کلینیکهــای

بیماری کرونا در تهران افزایشی و ادامهدار است.

تزریقی است ،دریافت کنند.

بیمــاری کرونــا در کالن شــهر تهــران افــزود :آمــار

مراقبــت متخصصــان عفونــی هســتند .بیمــاران

پیــش صعــودی شــده و به نظر میرســد این روند

تزریقــی نیــاز دارنــد .بــا ایــن کار آنــان عــالوه بــر

توکلــی بیــان کــرد :در حال حاضــر موثرترین

کرونایــی بیــن پنــج تــا هفت روز بــه داروی عمدتا

همچنان افزایشی خواهد بود.

معاینــه و مراقبــت ،داروهــای مــورد نیــاز خــود را

راه مقابله به بیماری کرونا ،اســتفاده از ماســک،

دریافت میکنند.

توکلــی کاهــش تعــداد بیمــاران در مراکــز

شستن مرتب دستها ،فاصلهگذاری اجتماعی و
حضور نیافتن در تجمعات است.

مشکل حل شود.

معلمــان منتخب آذربایجان غربی گفت :با هدف

وارد آموزش و تدریس شود.

خواهیم بود.

است ،گفت :مسائل باید باهم فکری و همکاری

مشترکی بین همه عوامل حل مساله باشد.

وقتی که اندیشــهها را روی هم گذاشــته شــود و

عمیــق فکــر کردن بــه ابعاد مختلــف و پیدا کردن

راه حــل ســنجیده و عمیــق پیش نیاز آن اســت و

بــرای رفــع این چالشهــا باید هیات اندیشــه ورز

ســاماندهی نیروی انســانی همه کســانی که قبل

معرفــی کاســتیها بــه کار گرفته شــود بلکه برای

تشکیل شود و باهم بیاندیشند.

تکلیــف شــدند و بقیــه در مــاه های آینــده تعیین

شــود و معلمــان بایــد از تجربیــات خــود مــا را

کرونــا توانمندیهــای بخــش آمــوزش و پــرورش

محســن حاجــی میرزایــی اظهــار کــرد :مــا

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه استانی

مصوبــات صالحیــت معلمــی را بررســی و ارائــه

موفق اســت که جوشش اندیشــهها و تدبیرشان

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا تاکیــد بــر اینکه

را توســعه داد گفــت :با شــیوع بیمــاری کووید ۱۹
وارد عرصه ناشناخته شدیم و این کار تدریس را

سخت و ذهنمان را درگیر کرد.

 42میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه سالمت هستند
مدیرعامــل ســازمان بیمه ســامت ایران

ادامــه داد :بــا توجه به هماهنگی مناســبی که

بستریشــدگانی کــه تحــت پوشــش بیمــه

جمعیت کشور تحت پوشش خدمات درمانی

ســالمت کردســتان وجــود دارد ،ایــن طــرح در

داده و در ایــن حــوزه بیــش از  ۳هــزار میلیــارد

اعــام کــرد در حــال حاضر  42میلیــون نفر از

و پزشکی بیمه سامت هستند.

بیــن مجموعــه دانشــگاه علوم پزشــکی و بیمه
اســتان به خوبی اجرایی شــود و حتی در طرح

ســالمت بودنــد را تحــت پوشــش درمانــی قرار

تومان هزینه شــده که ســهم کردســتان از این

بــه گــزارش ســازمان بیمــه ســالمت،

نســخه الکترونیــک نیــز کردســتان رتبــه اول

بــا رســانههای کردســتان ،هــدف از ســفر بــه

ناصحــی یادآور شــد :در حــال حاضر برای

از اقشــار کــم درآمــد نیــز امروز تمامی کســانی

خصوصــی پوشــش و قــرارداد  ۱۰۰درصــدی را

ســالمت تحت پوشــش قــرار گرفتهاند خدمات

محمدمهــدی ناصحــی در نشســت هماندیشــی
ایــن اســتان را ارزیابــی اجــرای طرحهــای نســخه

الکترونیــک و نظــام ارجــاع عنــوان کــرد و اظهــار
کرد :خوشــبختانه بســترهای طرح نظام ارجاع در
کردستان به خوبی اجرا شده و این طرح میتواند

فواید بسیاری برای خانوادهها داشته باشد.

وی افــزود :در نظــام ارجــاع دسترســی

بــرای بیمهشــدگان در یکــی از صندوقهای بیمه

ســالمت کــه صرفــا از بخــش دولتــی بهرهمنــد
بودند ،فراهم شده تا بتوانند از بخش خصوصی

نیز اســتفاده کنند و این فرصت مناســبی اســت
که بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سالمت در

کردســتان از خدمــات درمانــی و پزشــکی مراکــز
بخش خصوصی نیز بهرهمند شوند.

مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایران

کشور را دارا است.

اجــرای طــرح نســخه الکترونیــک در بخــش
داریــم و در بخــش دولتــی نیــز کارهــای مثبتی

صــورت گرفتــه و به زودی نهایی میشــود تا در
تمامی مراکز دولتی نیز دیگر نیازی به دفترچه

کاغذی نداشته باشیم.

وی بــه آمــار بیمهشــدگان و افــراد تحــت

پوشــش بیمــه ســالمت در کشــور اشــاره کــرد
و بیــان کــرد :در حــال حاضــر  ۴۲میلیــون نفــر

معــادل  ۶۵درصــد جمعیــت کل کشــور تحــت
پوشــش خدمــات درمانــی و پزشــکی بیمــه
سالمت قرار دارند.

مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایران

گفــت :در بحــث بیمــاری کرونــا نیــز  ۹۰درصد

رقم حدود  ۴۰میلیارد تومان بوده است.

ناصحــی اظهــار کــرد :در بحــث حمایــت

کــه در صنــدوق عشــایر و روســتاییان بیمــه
رایگان دریافت کرده و بابت این خدمات هیچ

هزینهای را پرداخت نمیکنند و تنها سه دهک

باالی جامعه قرار است که هزینههای بیمهای
و درمانی خود را پرداخت کنند.

مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت ایران با

بیــان اینکــه تنهــا در چند روز گذشــته از ســال

 ۱۴۰۰حدود  ۲۸میلیون نســخه الکترونیک در
کشور صادر شده است ،یادآور شد :کردستان

در این زمینه یک اســتان پیشــرو بوده و حدود

 ۱۰۰درصــد نســخ بیمهشــدگان بیمــه ســالمت
در ایــن اســتان بــه صــورت الکترونیکــی صــادر
میشود.

