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دادنامه  ..پرونده کالسه  ۹۷۰۹۹۸۷۴۱۰۴۰۰۴۸۵شعبه  ۴دادگاه عمومی حقوقی

شهرستان یاسوج تصمیم نهایی شماره  .. ۹۷۰۹۹۷۷۴۱۰۴۰۱۴۵۱خواهان  ..خانم کوثر

جراره فرزند لطف اال به نشانی استان کهگیلویه و بویر احمد  .شهرستان بویر احمد .
یاسوج  .تل خسرو فرعی  ۷منزل بختیاری  .. .خوانده  ..اقای عبد العلی کرمی فرزند
حیدر به نشانی مجهول المکان  ...خواسته  ..طالق به درخواست زوجه  ...به تاریخ

 ۱۳۹۷.۹.۲۶در وقت فوق العاده جلسه شعبه چهارم حقوقی تشکیل است با مالحظه

جمع محتویات و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل
اقدام به صدور رای مینماید  ..رای دادگاه ..در خصوص دادخواست خانم کوثر جراره
فرزند لطف اال  .ساکن یاسوج تل خسرو فرعی  ۷منزل اقای بختیاری به طرفیت

اقای عبد العلی کرمی فرزند حیدر مجهول المکان به خواسته صدور حکم طالق به

را محرز دانسته ثانیا با توجه به عدم سازش به لحاظ مجهول المکان بودن زوج و
خوانده و موثر نبودن سعی و تالش داور ثالثا در خصوص اصل خواسته با توجه به

اظهارات خواهان و استشهادیه محلی پیوستی که به امضا چندین نفر و مهر شورای

اسالمی مربوطه رسیده حکایت از ان دارد که قریب  ۱۷سال خوانده و زوج خواهان و

زوجه را بال تکلیف و بدون پرداخت خرج و مخارج و نفقه رها نموده و رفته  .و زوجه
و خواهان دارای چند فرزند میباشند که به همین لحاظ زیر پوشش کمیته امداد رفته

 .لذا عسر و حرج زوجه و خواهان محرز است و خواسته خواهان را موجه تشخیص
مستندا به مواد ۱۱۱۹و  ۱۱۳۰قانون مدنی حکم به طالق زوجه و خواهان صادر و اعالم

میگردد  .نوع طالق مستندا به مواد ۱۱۴۴و  ۱۱۴۵قانون مدنی بائن میباشد و زوج حق

رجوع به زوجه را ندارد و زوجه ملزم به رعایت عده طالق در راستای ماده  ۱۱۵۶چهار
ماه و ده روز میباشد  .و در راستای تبصره ماده  ۳۳قانون حمایت خانواده به سر دفتر

نمایندگی اعطا میگردد که در صورت عدم حضور زوج و خوانده برای طالق زوجه خود

سر دفتر اقدام نمایند در خصوق حق و حقوق زوجه اظهار داشته زوج از بستگان
نزدیک بوده و چیزی از وی نمی خواهم و در صورت تمایل به صورت جداگانه اقدام

مینمایم و در این پرونده متقاضی طالق هستم  .زوجین دارای  ۴فرزند هستند که هر

چهار نفر به سن سال بلوغ شرعی و قانونی رسیده اند و دادگاه مواجه به تکلیفی نمی

باشد  .رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی
در شعبه صادر کننده حکم و پس از ان ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در

محاکم محترم تجدید نظر استان میباشد  .و ظرف شش ماه پس از ابالغ رای فرجامی
و قطعیت فرجام برای ارائه به دفتر ثبت واقعه ازدواج و طالق اعتبار دارد  ..مرتضی

شکوهیان رئیس شعبه چهارم حقوقی یاسوج

جوازحمل سالح شکاری کالیبر ۹۲/۷به شماره سالح ۴۳۷۵۵مدل ۵تیر گلنگدنی

ساخت ایران به نام خلیل ابراهیمی تبار به شماره ملی ۶۰۰۹۸۱۳۲۲۰مفقود وازدرجه
اعتبار ساقط گردید.

سندوبرگ سبز کامیون بنز ۱۹۲۴مدل ۱۳۸۳به رنگ نارنجی به شماره موتور

۳۳۵۹۳۲۱۰۰۹۲۲۶۳وشماره

۳۷۴۳۳۳۱۶۵۹۲۶۳۶وشماره

پالک

۱۱ع۸۱۸ایران ۴۹به نام آیت اله علیرضایی مفقود وازدرجه اعتبارساقط گردید.

سند وبرگ سبز سواری پژو 405مدل۱۳۸۲به شماره پالک۵۶۱-۴۹ط۵۵به شماره

موتور ۲۲۵۶۸۲۲۲۷۳۹شماره شاسی۸۲۰۲۱۸۲۴به نام سید عبداهلل گنجی پور

مفقود واز درجه اعتبار ساقط است.

نوبت اول

علی زنگنه نژاد مسئول واحد اجرای اسناد رسمی

4370

سند وشناسنامه سواری پراید مدل  1380به شماره پالک 488-81س 32به
شماره موتور m13178935وشماره شاسی  s1412280685017به نام شیرین
جان حسینی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
جواز اسلحه ساچمه زنی 5تیر دستکش کالیبر 12ساخت ایران به شماره بدنه
 042000406به نام غالمعلی غالمزاده مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
سند و برگ سبز خودروی سواری سانتافه به رنگ سفید روغنی مدل
 ۲۰۱۵به شماره شاسی 377514به شماره موتور  q4keeu435665به شماره
پالک 53ایران122-س 25به نام امیر قدیریان مفقود و از درجه اعتبار ساقط
میباشد .
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760320002001249هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
رضا رادمنش فرزند امیدعلی بشماره شناسنامه  781صادره از دهدشت در
قسمتی از یکباب ساختمان ایران خودرو به مساحت  183/80مترمربع پالک
 15644فرعی از 22-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  51فرعی از -22
اصلی واقع در قطعه سه بخش پنج دوگنبدان جاده پازنان خریداری از مالکین
رسمی آقایان امراله رضائی و صفر رضائی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده  .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
حسینقائدگیوی
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي

مرحله اول ()1397 -43

روز گذشته نامه ای از طرف وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی  ،خطاب
به استاندار کهگیلویه و بویراحمد ارسال و از استاندار استان به طور ویژه
تقدیر شد.
در این نامه از موفقیت این استان در جذب اعتبارات اشتغالزایی روستایی
در کنار  ۵استان نخست در کشور نام برده شد و این موفقیت را گامی بزرگ
در راستای اشتغالزایی و حمایت از تولید دانست.
در این نامه از طرف مدیر کل امور استان های وزارت کار خطاب به دکتر
احمدی استاندار آمده است  :با عنایت به جمعبندی گزارشات اخذ شده از
استانها در خصوص آخرین عملکرد تسهیالت مشاغل روستایی بدین وسیله
اعالم می گردد که استان کهگیلویه و بویراحمد تاکنون با  ۱۳۴درصد پرداختی
نسبت به سهمیه آن استان در بین  ۵استان برتر میباشند .توفیق شما و
همکارانتان در استان را از خداوند متعال آرزومندم .
بنابر این گزارش استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت  :در فاز اول این طرح
 ۱۰۷میلیارد تومان تسهیالت از محل قانون مذکور به استان اختصاص داده
شد که با توجه به تالش و پیگیریهای صورت گرفته بیش از 142میلیارد
تومان به متقاضیان پرداخت شده است ،که این پرداخت رشد  ۱۳۴درصدی
را در سطح استان به خود اختصاص داده و موجب شده استان کهگیلویه و
بویراحمد جزو  ۵استان برتر قرار بگیرد.
دکتر احمدی افزود :در فاز دوم طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال
پایدار در مناطق روستایی و عشایری  ۳۳۵میلیارد تومان به استان کهگیلویه
و بویراحمد اختصاص داده شد که از این میزان  ۲۱۹میلیارد تومان سهم
بخش های اقتصادی یعنی بخش های کشاورزی ،صنعت گردشگری و
خدمات است و مبلغ  ۱۱۶میلیارد تومان به نهادهای حمایتی از جمله کمیته
امداد امام خمینی رحمة الله علیه بنیاد شهید و بهزیستی اختصاص داده
شد که تا کنون  ۱۶۷۴طرح به مبلغ بیش از  142میلیارد تومان موفق به اخذ
تسهیالت شدند که اشتغال بیش از چهار هزار و  ۸۰۰نفر را در استان به

نوبتدوم
نوبت
اول

همراه داشته است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت  :هدف از اجرای طرح حمایت
از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برای رسیدن
به اهداف  ،توانمندسازی روستاییان و عشایر  ،ایجاد اشتغال پایدار در مناطق
روستایی و عشایری  ،جلوگیری از مهاجرت بیرویه روستاییان به شهرها و به
ویژه حاشیه شهرها  ،حمایت از فارغ التحصیالن دانشگاهی  ،تثبیت اشتغال
پایدار  ،تامین بخش مهمی از نیازهای ضروری کشور در استانها و تکمیل
زنجیره تولید و حمایت از واحدهای تولیدی است.
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مناقصــه در ســامانه تاريــخ  97.12.22مــی باشــد.
آدرس شــهربابک بلــوار شــهداي هفــت تيــر ســاختمان شــهرداري دبيرخانــه شــهرداري مراجعــه نماينــد.
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مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت :مورخ  97.12.22لغايت 98.1.8
 600.000.000ريــال (ششــصد ميليــون ريــال) از نــوع ضمانــت نامــه بانکــي يــا فيــش
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آخرينــزي بــه حســاب جــاري  1335160769نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پيمانــکاران شــهرداري شــهربابک مــي باشــد.
واري
زمان بازگشايی پاکت ها :ساعت  9:30روز يکشنبه تاريخ 98.1.25
98.7.22حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،به ترتيب ضبط خواهد شد.
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مدت اجراي پروژه يکسال ميباشد.
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02141934
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شرکت آب و فاضالب استان کرمان
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شهربابک
عمومی-وشهردار
روابطمرشدی
آذردخت
آموزش همگانی
مدیریت

ثبت بیش از  65هزار پرونده برای بیماران مزمن

احمد مالئی مطلق -سرپرست شهرداری پارس آبادمغان
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فراخوان

وزارت نیرو

شــرکت آب و فاضــاب سیســتان و بلوچســتان در نظــر دارد بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات – مصــوب
 1383مجلــس شــورای اســامی از محــل اعتبــارات طــرح هــای عمرانــی ،بمنظــور اجــرای پــروژه ای مطابــق
مشــخصات زیــر از کلیــه پیمانــکاران حقوقــی واجــد شــرایط ،جهــت شــرکت در مناقصــه دعــوت به عمــل آورد.
شرکت آب و فاضاب
 -1کارفرما :شرکت آب و فاضاب سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه :عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضاب شهر زاهدان ( محدوده شرق و شمال شرق)
 -3دستگاه نظارت :شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات.
 -4مبلــغ بــرآورد اولیــه ( 6864987633 :شــش میلیــارد و هشــتصد و شــصت و چهــار میلیــون و نهصــد و هشــتاد و هفــت
هــزار و ششــصد و ســی و ســه) ریــال
 -5مدت اجرای کار ( 12 :دوازده) ماه شمسی
 -6رشته و پایه پیمانکار :اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صاحیت پیمانکاری در رشته آب ( حداقل پایه )5
 -7مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه ( 343250000 :سیصد و چهل و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار) ریال
نــوع تضمیــن :الــف – رســید بانکــی واریــز وجــه نقــد و ب – ضمانتنامــه بانکــی و یــا ضمانتنامه هــای صادره از ســوی موسســات
اعتبــاری غیــر بانکــی کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایران هســتند بــه نفــع کارفرما.
 -8تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه :مهلت تهیه اسناد مناقصه به مدت  10روز از انتشار نوبت اول آگهی می باشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه از آخرین روز توزیع اسناد ده روز می باشد.
لــذا شــرکت هــای واجــد شــرایط مــی تواننــد پــس از چــاپ نوبــت اول آگهــی بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت( ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irو بــا پرداخــت مبلــغ  ( 200000دویســت هــزار) ریــال ،اســناد مناقصــه را
دریافــت و بــا توجــه بــه مندرجــات اســناد مناقصــه و در مواعــد زمانــی منــدرج در ســامانه ،مــدارک الزم شــامل پــاکات
( الــف) ( ،ب) و (ج) را مطابــق بــا شــرایط مناقصــه تهیــه و بصــورت فایلهــای  pdfدرســامانه فــوق بارگــذاری نماینــد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/12/23 :
97/12/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:
دفتر قراردادها  -شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان
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تقدیر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از استاندار

در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی گیالن صورت گرفت:

شماره مجوز97/776 :ش1397/12/7-
دستگاه مناقصه گذار :شهرداری پارس آباد مغان
موضــوع مناقصــه :حمــل آســفالت و مصالــح مخلــوط از كارگاه توليــد مصالــح شــهرداري واقــع در روســتاي توپــراق
كنــدي بــه داخــل ســطح شــهر پارســاآباد.
 مقادير و ميزان حجم كار: -1حمل آسفالت به سطح شهر به مقدار  20000تن  -2حمل مصالح ومخلوط تونان به مقدار  20000تن .
 مبلغ برآورد اعتبار :بمبلغ  2/748/000/000ريال از محل اعتبارات داخلي شهرداري. تضميــن شــركت در مناقصــه :مبلــغ  140/000/000ريــال ضمانــت نامــه بانكــي يــا واريــزي بــه شــماره حســاب  310000088006بنــامشــهرداري پــارس آبــاد نــزد بانــك ملــي شــعبه مركــزي .
 -2شــركت كننــدگان مــی بايســت بعــد از تكميــل مشــخصات و ارائــه پيشــنهاد قيمــت از طريــق ســامانه ســتاد www.setad iran.ir
ســپرده و يــا ضمانــت نامــه شــركت در مناقصــه را در پاكــت (الــف) اســناد مناقصــه  ،صالحيــت كاري و آخريــن تغييــرات و اساســنامه
شــركت خــود را براســاس شــرايط فــوق در پاكــت (ب) و پيشــنهاد قيمــت را در پاكــت (ج) و هــر ســه پاكــت را بــه صــورت الک شــده و
ممهــور داخــل يــك پاكــت بــزرگ قــرارداد و بــه حراســت شــهرداری تحويــل داده و رســيد دريافــت دارنــد.
 -3بــه پيشــنهادهای مخــدوش ،مبهــم ،مشــروط و فاقــد ســپرده و يــا تحويــل خــارج از موعــد مقــرر بــه هيــچ عنــوان ترتيــب اثــر داده
نخواهــد شــد .هزينــه نشــرآگهي بــه عهــده برنــده مناقصــه مــي باشــد.
 -4پيشنهاد قيمت مي بايست بر حسب تن قابل حمل از كارگاه توليد مصالح شهرداري واقع در روستاي توپراق كندي به داخل سطح شهر ارائه گردد.
 -5به پيشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش ،فاقد تضمين و يا تحويل خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بنا به صرفه و صالح شهرداري مختار مي باشد.
 -8مهلت دريافت اسناد شركت در مناقصه :ازمورخه  1397/12/23تا آخر وقت اداری روز مورخه 1398/01/04
 -9مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد  :از مورخه  1398/01/05تا آخر وقت اداری روز مورخه 1398/01/15
 -10بازگشايي و بررسي پيشنهادها  :دفتر شهردار ساعت  11قبل از ظهر روز شنبه مورخ .1398/01/17
 -11نحــوه تهيــه و خريــد اســناد مناقصــه و ارائــه پيشــنهاد قيمــت و كســب اطالعــات و نحــوه اطــالع رســاني صرفـ ًا از طريق ســامانه تــداركات
الكترونيــك دولــت (ســتاد)  www.setad iran.irامكانپذيــر اســت .شــماره تلفــن جهــت دريافــت گواهی الكترونيكــی (توكــن) 021-41934
نوبت اول 1397/12/23:نوبت دوم 1397/12/27 :
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استان کهگیلویه و بویراحمد جزو  ۵استان برتر در جذب اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9700111:

بدینوســیله بــه اقــای متعهــد (صادرکننــده چک)ســعید جاشــوئی نــام پــدر اســمعیل تاریــخ تولــد
1349/12/22شــماره ملــی 3500293565شــماره شناســنامه 29343بــه نشــانی خورمــوج –بادولــه
بــه عنــوان متعهــد پرونــده کالســه 9700111کــه برابــر گــزارش مــورخ 91397/12/07اداره پســت
شهرســتان دشــتی شــناخته نگردیــده ایدابــالغ مــی گــردد کــه برابریــک فقــره چــک بــه شــماره چــک
و286762-58تاریــخ چــک 1396/07/10بانــک شــعبه ســپه بانــک تجــارت شــعبه بلــوار صنایــع شــیراز
تاریــخ بازگشــت 1396/7/10شــرح متــن وظهــر چــک مبلــغ چهــل وســه میلیــون ریــال دروجــه اقــای اصغــر
فــالح بابــت خریدایــزوگام مشــهد 2-302الیــه روکــش دارشــماره گواهینامــه 13960710924250853مبلــغ
43/000/000ریــال بدهــکار مــی باشــید کــه براثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صدوراجرائیــه
نمــوده پــس ازتشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر وبــه کالســه فــوق درایــن اجراءمطــرح مــی باشــد لذاطبــق
مــاده 18و19ائیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــماابالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه
تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت درروزنامــه درج ومنتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت
ده روزنســبت بــه پرداخــت بدهــی خوداقــدام ودرغیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات
اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهدشــد م الــف499

لحاظ عسر و حرج دادگاه اوال به لحاظ سند عقد نامه پیوستی رابطه و علقه زوجیت

شاسی

آگهی

رشــت – خبرنــگار ابتــکار – محمدرضــا مبــرا  :امــروزه در همــه جــای دنیــا ارایــه ی خدمــات
درمانــی بــه شــهروندان یکــی از اولویــت هــای جوامــع بشــری بــوده ،بطوریکــه هزینــه هــای
درمــان و پزشــکی و غیــره  ...در اکثــر کشــورهای مــدرن دنیــا ،بــا کمتریــن هزینــه هــا و بطــور
ســهل و آســان تــر و حتــی در برخــی مــوارد بصــورت رایــگان  ،شــهروندان تحــت پوشــش را
شــامل میشــود .در کشــور عزیزمــان ایــران نیــز مســئوالن ذیربــط حتــی المقــدور بــا فراهــم
نمــودن امکانــات  ،خدمــات ارزنــده ای را بــه شــهروندان در حــوزه درمــان ارایــه نمــوده انــد ،امــا
همچنــان نارضایتــی مــردم در برخــی مــوارد و کمبــود امکانــات از دغدغــه هــای مهــم در حــوزه
درمــان بــوده ،بطوریکــه امــروزه بــا وجــود تحریــم هــای ظالمانــه از ســوی کشــور آمریــکا ،بازهم
مســئوالن ارشــد در ایــن زمینــه کوشــا بــوده و همــواره ســعی در برطــرف نمــودن نواقــص دارند.
ایــن چنــد ســطر کوتــاه را بــه ایــن خاطــر نــگارش نمودیــم تــا راحــت تــر بتوانیــم پــای
صحبــت یکــی از مدیــران بــا ســابقه ی اســتان در حــوزۀ درمــان بنشــینیم ،مدیــری کــه
یکــی از بــا ســابقه تریــن مدیــران اســتانی محســوب شــده و بــا گذشــت چندیــن ســال
،همــواره درب اتــاق او بــه روی شــهروندان بــاز بــوده و فرقــی نــدارد کــه چــه کســی بــا
وی بــه گفتگــو بنشــیند.
دکتــر محمدحســین شــهدی نــژاد مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان گیــان یکــی از
بــا ســابقه تریــن و کار آزمــوده تریــن مدیــران در حــوزۀ درمــان بــوده و تاکنــون نیــز در
دولــت تدبیــر و امیــد بعنــوان یکــی از مدیــران موفــق و دلســوز و کاربلــد در ایــن حــوزه
بــه کار خــود ادامــه میدهــد و رضایــت شــهروندان را نیــز تاکنــون بــا خــود بــه دنبــال دارد.
دکتــر شــهدی نــژاد در ابتــدا بــا تبریــک بــه مناســبت میــاد فرخنــده حضــرت فاطمــه (س) و
بــا تبریــک بــه مناســبت فرارســیدن روز زن و مــادر و بــا تشــکر و قدردانــی از زحمــات مدیــرکل
تامیــن اجتماعــی اســتان گیــان و نیــز بــا ارزنــده توصیــف نمــودن تاشــهای بــی وقفــه خانواده
بــزرگ تامیــن اجتماعــی گیــان اظهــار داشــت ؛ از ابتــدای فروردیــن  95تــا پایــان آذر ماه ســال
 97بــا اجــرای برنامــه تشــکیل پرونــده بــرای بیمــاران مزمــن ،بیــش از  65هــزار پرونــده بــرای
ایــن بیمــاران در مراکــز درمانــی ملکــی تامیــن اجتماعــی گیــان ثبت شــد.
دکتــر شــهدی نــژاد در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاران مزمــن بــه چهارگــروه تقســیم
میشــوند افــزود؛ تاکنــون بــرای بیمــاران مبتــا بــه دیابــت بیــش از  30هــزار پرونــده و
بیمــاران مبتــا بــه فشــارخون نزدیــک بــه 44هــزار پرونــده و بیمــاران مبتــا بــه بیماریهــای
قلبــی و عروقــی نزدیــک بــه 13هــزار پرونــده و نیــز بریــا بیمــاران مبتــا بــه اعصــاب و روان
بیــش از  4هــزار و  300پرونــده تشــکیل شــده اســت.

مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان گیــان همچنیــن بــه ارجــاع الکترونیکــی ماهانــه
حــدود  80هــزار بیمــار بــه پزشــکان اشــاره نمــود و اظهــار داشــت ؛بطــور میانگیــن ماهیانــه
بیــش از 3هــزار بیمــار از ایــن تعــداد از طریــق نظــام ارجــاع داخلــی توســط پزشــکان
متخصــص ویزیــت میشــوند.
دکتــر شــهدی نــژاد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه ارایــه بیــش از  3میلیــون قلــم
دارو بــه بیمــاران اشــاره نمــود و گفــت ؛ در 9ماهــه نخســت ســال  97ایــن میــزان دارو از
طریــق 12مرکــز درمانــی ملکــی تامیــن اجتماعــی گیــان بــه بیمــاران تامیــن اجتماعــی
بطــور رایــگان ارایــه گردیــد .وی در ادامــه بــه تحــوالت ســاختاری مهــم در زمــان دولــت
تدبیــر و امیــد اشــاره نمــود و افــزود ؛ تمــام ســعی و تــاش مــا ارایــه خدمــات مطلــوب و
بــا کیفیــت بــه بیــش از یــک میلیــون و دویســت هــزار بیمــه شــده در ســطح اســتان مــی
باشــد کــه بــا تــاش خانــواده بــزرگ تامیــن اجتماعــی و بــا تاشــهای بــی وقفــه همــکاران
انشــاء اهلل بــه ایــن مهــم دســت خواهیــم یافــت.
دکتــر شــهدی نــژاد همچنیــن بــه کارهــای صــورت گرفتــه در بیمارســتان رســول
اکــرم(ص) اشــاره نمــود و اظهــار داشــت ؛ایــن بیمارســتان بعنــوان تنهــا مرکــز بســتری
ملکــی در اســتان بــوده کــه تعــداد 4هــزار و  685عمــل جراحــی درایــن بیمارســتان صــورت
گرفتــه کــه ایــن تعــداد عمــل نســبت بــه ســال گذشــته 11درصــد رشــد داشــته اســت.
وی بــار دیگــر بــه تحریــم هــای ظالمانــه آمریــکا اشــاره نمــود و گفــت ؛ کارکنــان اتــاق عمــل
بیمارســتان رســول اکــرم بــا وجــود همــه مشــکات و تحریــم هــا در زمینــه تهیــه اقــام و
تجهیــزات پزشــکی  ،بــا همــت و تــاش مضاعــف خــود یــک رشــد و جهــش رو بــه جلــو را
بوجــود آوردنــد بطوریکــه شــاهد رشــد عملکــرد جراحــی در اتــاق عمــل بیمارســتان بــوده ایم.
دکتــر شــهدی نــژاد مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان گیــان در خاتمــه بــه افتتــاح واحــد
 MRIبیمارســتان رســول اکــرم (ص) رشــت کــه همزمــان بــا هفتــه تامیــن اجتماعی صــورت گرفته
بــود اشــاره نمــود و اظهــار داشــت ،طــی ایــن مــدت مراجعــه بیمــاران بــرای MRIدر بیمارســتان بــه
بیــش از  5300مــورد بــوده و ســی تــی اســکن انجــام شــده نیــز نزدیــک بــه  2100مــورد می باشــد.
وی در پایــان بــا تشــکر و قدردانــی از زحمــات پرســنل حــوزه درمــان نیزگفــت  ،همــه مــا
مســئولین خــادم مــردم هســتیم و بایــد شــبانه روز بــرای مــردم نجیــب ایــران و نیــز مــردم
شــریف گیــان خدمــات بهتــر و حتــی بصــورت آنایــن انجــام دهیــم و امیدواریــم کــه در
ســایه اتحــاد و یکدلــی همــه مســئوالن شــاهد رشــد و بالندگــی کشــور بــوده و همــواره
خدمــات ارزنــده تــری را بــرای مــردم فراهــم نمائیــم.

