
معاون سازمان بیمه سالمت خبر داد

حذف کامل دفترچه بیمه سالمت از اول دی ماه
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سالمت با اشاره به 
پیشرفت ۸۰ درصدی حذف نسخ کاغذی گفت: »قانون 
مجلس شورای اسالمی مقرر کرده است که از ابتدای دی 
ماه سازمان های بیمه گر اجازه ندارند غیر از نسخ الکترونیک 

مبالغی به مراکز ارائه دهده خدمت پرداخت کنند.«
به گزارش سپید، مهدی رضایی گفت: »ابتدا الزم بود بانک 
اطالعات بیمه شدگان خود را در سامانه های خود کارسازی کرده و سپس بانک اطالعات شرکای 
کاری و قوانین بیمه ای را در سامانه هایمان می آوردیم و نهایتا ایجاد پایگاه های برخط و حذف 

دفترچه های کاغذی و آغاز نسخه نویسی الکترونیک که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود در دستور کار بود.«
وی افزود: »اکنون با پیشرفت میانگین ۸۰ درصدی در نسخ تولید شده مربوط به بیمه سالمت 
در شرایط نسبتا خوبی قرار داریم و امیدواریم بتوانیم قانون مجلس را در موعد مقرر به سرانجام 

مطلوب برسانیم.«
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سالمت تاکید کرد: »قانون مجلس شورای اسالمی مقرر کرده 
است که از ابتدای دی ماه سازمان های بیمه گر اجازه ندارند غیر از نسخ الکترونیک مبالغی به 

مراکز ارائه دهده خدمت پرداخت کنند.«
رضایی ادامه داد: »فکر می کنم موضوع نسخ الکترونیک اصالح ساختار خوبی است که در حوزه 
سالمت ایجاد می شود و مخاطب آن همه ارکان نظام سالمت از جمله سازمان های بیمه گر هستند. 
آنچه که برعهده سازمان های بیمه گر بود حداقل در سازمان بیمه سالمت به آن پرداخته شد و 

شرایط نسبتا مطلوبی داریم اما باید سایر شرکا هم نقش خود را ایفا کنند.«ایسنا

بیمه سالمت

اعالم گمرک به دادستانی:

اعالم گمرک به دادستانی از این حکایت دارد 
که شش کانتینر حاوی دستگاه های پیشرفته و 
سایر تجهیزات پزشکی خریداری شده از آلمان، 
سال هاست که به ایران رسیده و در گمرک دپو شده 
است ولی با وجود صدور مجوزهای ترخیص، 
صاحب کاال به بهانه مالی در این رابطه اقدام 

نکرده است.
به گزارش سپید، رسوب و دپوی اقالم در گمرک 
هربار با اعالم گزارش هایی قابل تأمل از این دست 
کاالها همراه است؛ به طوری که در برخی موارد 
همان اقالمی که در حال حاضر نیاز مردم هستند 
اعم از کاالی اساسی تا تجهیزات و اقالم پزشکی 

در گمرک و بنادر رسوب کرده است.
انقالب تهران به  نیز دادستان عمومی و  اخیراً 
جریان کاالهای رسوبی در گمرک ورود کرده 
و خواستار اعالم گزارشی در این رابطه شده بود 
که به دنبال آن نیز گمرک ایران از گمرک های 
اجرایی خواسته بود تا ظرف ۴۸ ساعت نسبت 
به ارسال فهرست کلیه اقالم رسوبی موجود در 
غذایی،  مواد  دامی،  نهاده های  شامل  گمرک ها 

دارو، تجهیزات پزشکی و کاالهای سرمایه ای 
با ذکر جزییات اقدام کند.

ایران  اعالم گزارش گمرک  در همین جریان، 
به دادستان عمومی و انقالب بندرعباس بیانگر 
رجایی  شهید  گمرک  در  پزشکی  اقالم  دپوی 
مقادیر زیادی  اعالم شده  به طوری که  است؛ 
کاالهای رسوبی و تجهیزات پزشکی از جمله 

شش کانتینر حاوی دستگاه های پیشرفته  »ام آرآی«، 
»سی تی اسکن«، »الپاراسکوپی« و »سونوگرافی« 
یا سایر تجهیزات پزشکی، ساکشن قلب و  و 
ریه، آنژیوکت و سایر اقالم مرتبط در بندرعباس 

موجود است.
گزارش معاون فنی گمرک نشان می دهد که این 
اقالم متعلق به یک شرکت با ارزش میلیون ها 

و  خریداری  آلمان  کشور  از  همگی  و  یورو 
سالیان قبل به ایران وارد شده و مقرر بوده که 
مورد  درمانگاه ها  یا  بیمارستان ها  تجهیز  برای 

استفاده قرار بگیرد.
اما در رابطه با دلیل عدم ترخیص این محموله 
اقالم پزشکی نیز اینگونه اعالم شده که صاحب 
دموراژ  پرداخت  مالی جهت  تمکن  عدم  کاال 
کانتینرها و هزینه انبارداری را مشکل اصلی اظهار 
و ترخیص این دستگاه ها اعالم کرده در حالی که 
مجوزهای ورود قانونی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی برای ترخیص صادر شده است. 
در این گزارش، گمرک ایران با اشاره به اینکه  
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و نیاز 
بیمارستان ها و مراکز درمانی به تجهیزات پزشکی 
در شرایط تحریمی و کرونایی موجود، از دادستان 
عمومی و انقالب بندرعباس خواسته شده که 
نسبت به تشکیل جلسه فوری با مسئوالن گمرک، 
بنادر، دانشگاه علوم پزشکی و صاحب کاال موضوع 
این کاالی رسوبی مورد بررسی قرار گرفته و 

فورا تعیین تکلیف شود.

دپوی ۶ کانتینرتجهیزات پزشکی آلمانی
واردکننده ترخیص نمی کند
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رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره کشور گفت: »در حال حاضر 
در کشور نزدیک به ۱2۰ هزار مدرسه وجود دارد که باید در هر 

مدرسه یک روانشناس وجود داشته باشد.«
به گزارش سپید، محمد حاتمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان درباره بازگشایی مدارس و در معرض ویروس کرونا بودن 
دانش آموزان گفت: »کودکان نزدیک به 2 سال می شود که در 
قرنطینه خانگی بوده اند، لذا ممکن است با ورود به مدارس، آن ها 

با مشکالت و آسیب های روحی و روانی روبه رو شوند.«
وی افزود: »به همین منظور و طی جلساتی با وزارت آموزش 
و پرورش پیشنهاد داده شد در هر مدرسه یک روانشناس و یا 
مشاور حضور داشته باشد تا عالوه بر ایجاد انگیزه و روحیه در 
میان دانش آموزان به معلمین نیز کمک کرده تا در ساعات حضور 

در مدارس مشکالت به وجود امده را تا حدودی فراموش کرده 
و با ذهن آزاد به دانش آموزان آموزش دهند.«

حاتمی ادامه داد: »حضور مشاوران و روانشناسان در مدارس در 
حال حاضر می تواند توقف 2 ساله قرنطینه خانگی را هم برای 
معلمان و هم دانش آموزان به نحوی جبران کند، بنابراین حضور 
یک روانشناس به نوعی می توان گفت در مدارس الزامی است که 
هم دانش آموزان را غربالگری کرده و هم در کار آنها مداخله کرده 

تا مشکالت روحی و روانی آنها را تهدید نکند.«
رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره کشور بیان کرد: »حضور یک 
روانشناس حتی برای جلسات اولیا و مربیان حائز اهمیت است زیرا 
با آموزش مشاوران و روان شناسان میزان سواد سالمت والدین 
نیز باال رفته و آنها در محیط خانه نیز می توانند ذهن کودکان را 

از هرگونه آسیب روانی دور کرده و برای آنها ایجاد انگیزه کند.«
وی اظهار کرد: »در حال حاضر در کشور نزدیک به ۱2۰ هزار مدرسه 
وجود دارد اما در وزارت آموزش و پرورش حدود 2۰ هزار روان 
شناس و مشاوره دارد، بنابراین این تعداد روانشناس برای تمامی 
مدارس سراسر کشور کم است و توصیه می شود در همه مدارس 

کشور باید یک روان شناس و یک مشاوره وجود داشته باشد.«

رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره کشور:

وجود یک روانشناس در مدارس الزامی است


