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شهرستان

اخبار

دیدارجامعه ورزش وجوانان استان
گلستان بانماینده معزز ولی فقیه دراستان
و امام جمعه محترم گرگان

دیدار جامعه ورزش و جوانان استان گلستان با نماینده
معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم گرگان در محل
مسجد جامع گلشن گرگان برگزارگردید.به گزارش روابط
عمومی معاونت فرهنگی وامورجوانان استان  ،دیدار جامعه
ورزش و جوانان استان گلستان با نماینده معزز ولی فقیه در
استان و امام جمعه محترم گرگان در محل مسجد جامع گلشن
گرگان برگزارگردید.محمود متقی معاون فرهنگی و امور جوانان
استان دراین زمینه گفت :به مناسبت فرارسیدن ایام اهلل دهه
مبارک فجر و چهلمین سالگردپیروزی انقالب اسالمی دیدار
ورزشکاران ،جوانان وکارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان
باحضرت آیت اهلل نورمفیدی نماینده معزز ولی فقیه دراستان
و امام جمعه محترم گرگان برگزارگردید.وی افزود :این دیدار
پس ازاقامه نماز مغرب وعشاء برگزار و برنامه های شاد ازجمله
 :مسابقه پیامکی ،اجرای طنزو تجلیل ازجوانان ونخبگان سمن
هاوورزشکاران دررشته های مختلف برگزارگردید.

مدیرکل فرودگاه های مازندران اعالم کرد :تدوین طرح جامع فرودگاه های استان

فرودگاه مازندران در اعزام و پذیرش حجاج در رده ششم قرار دارد

ساری – قاسمیان :به گزارش خبرنگار مازندران
سعداهلل وطن خواه مدیر کل فرودگاه های مازندران در بازدید
از نمایشگاه دستاوردهای انقالب در جمع خبرنگاران ،اظهار
داشت 3 :فرودگاه در استان مازندران فعال بوده که از لحاظ
استراتژیک در موقعیت خوبی قرار دارند و ساالنه حدود 570
هزار مسافر در قالب 6هزار و  100پرواز به مردم استان و دیگر
نقاط کشور خدمات پروازی ارائه می کند.
وی افزود :فرودگاه دشت ناز ساری در سال 1375
تاسیس شد و در ابتدا به صورت تفریحی و آموزشی و سپس
بنا به سیاستهای دولت و توسعه فرودگاه مرکز استان در سال
 76پروازهای منسجم در آن آغاز شد.
وطن خواه خاطر نشان کرد:فرودگاه بین المللی دشت
ناز ساری در طول  ۲دهه اخیر شاهد پیشرفت و توسعه قابل
مالحظهای بوده و تمامی استانداردهای ملی و بین المللی در
این فرودگاه اجرا می شود.
وی افزود :طرح خرید و تملک فاز دوم اراضی مورد نیاز

رویدادهم اندیشی درعرصه بیمه سالمت

در سال جاری انجام گرفت:

بهرهبرداری از  ۹۰میلیارد تومان پروژه
آب و فاضالب در استان مرکزی

مدیرعامل آب و فاضالب شهری استان مرکزی گفت:
امسال  ۹۰میلیارد تومان پروژه آب و فاضالب در استان
مرکزی به بهرهبرداری رسیده است .عبدالرضا خلیلی در جریان
بهرهبرداری از پروژه شبکه جمعآوری فاصالب  ۲منطقه از شهر
اراک با اشاره به اینکه یکی از ارکان امنیت جامعه آب است،
اظهار کرد :در اراک  ۴کیلومتر از شبکه فاضالب باقیمانده که تا
پایان سال و با اتمام عملیات اجرایی این شبکه ،اراک به عنوان
نخستین کالنشهری که اجرای شبکه فاضالب را به صورت
کامل به اتمام رسیده این دستاورد را جشن خواهد گرفت .وی
افزود :از  ۴سال پیش اتکا به اعتبارات عمرانی کم شده چرا که
اگر تنها به اعتبارات تکیه کنیم اقدامات نیمهتمام خواهند ماند،
در محالت و دلیجان در ماده  ۱۰و  ۱۲تخصیص کمی صورت
گرفته که همین میزان نیز اجرایی نشده است .مدیرعامل آب
و فاضالب شهری استان مرکزی تصریح کرد :امروز بهرهبرداری
از پروژه شبکه جمعآوری فاصالب در بافت مرکزی شهر اراک
و شهرک ابوالفضل انجام شد ،این دو منطقه از مناطقی هستند
که اجرای کار در آنها با دشواری رو به رو بود ،اما با موفقیت
کار به اتمام رسید .وی بیان کرد :امسال بیش از  ۹۰میلیارد
پروژه در استان مرکزی در حوزه آبوفاضالب به بهرهبرداری
رسیده که برخی در هفته دولت انجام شد و  20میلیارد تومان
از اعتبار برای بهرهبرداری از پروژههای دهه فجر نیز هزینه شده
است .خلیلی اضافه کرد:مناقصه سه تصفیهخانه انجام و روند
اجرایی آنها آغاز شده است .تصفیهخانه خمین ،ساوه ،شازند و
اراک در نیمه نخست سال آینده به بهرهبرداری میرسد که با
بهرهبرداری از این تصفیهخانهها بازچرخانی فاضالب در استان
از  ۷۰درصد به  ۸۰درصد افرایش پیدا میکند که در کشور
بینظیر است.

توسعه فرودگاه  ،اجرای طرح توسعه اپرون (پارکینگ هواپیما)
با اعتبار حدود  ۶۰میلیارد ریال ،اجرای عملیات سیویل ورک
سامانه کمک ناوبری  ILSبخشی از طرحهای دست اقدام
است.
وطن خواه ادامه داد 120 :میلیارد تومان برای توسعه
فرودگاه رامسر در طی  7سال گذشته هزینه شده و در

فرودگاه دشت ناز دو پروژه توسعه پارکینگ با اعتبار 6میلیارد
تومان و با 60درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام بوده که
سعی بر این است در اردیبهشت سال آینده به بهره برداری
برسد.
وی گفت :از اوایل اسفند امسال ایستگاه سیستم دقیق
فرود هواپیما در باند نصب میشود که برای این پروژه نیز 42
میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیرکل فرودگاههای مازندران افزود :مطالعه بررسی
طرح جامع فرودگاههای استان در حال تدوین بوده که محل
احداث ساختمانها و زیرساخت ها را مشخص می کند و طرح
جامعه نوشهر و رامسر در ماه آینده به اتمام میرسد.
وی گفت :درحال حاضر  80پرواز به صورت هفتگی
داریم که آمادگی پرواز بیشتر وجود دارد .در طول هفته
حدود  20پرواز به مشهد مقدس اعزام می شود و در آینده
دو مسیر پروازی تبریز و اصفهان نیز به پروازهای هفتگی
افزوده می شود.

دکترقاسم بهرامی مدیرکل بیمه
سالمت استان قزوین درنشست بااصحاب
رسانه اعالم کرد  :رویدادهم اندیشی
درعرصه بیمه سالمت نخستین نقطه عطف
بارش افکاردرسطح ملی واخذپیشنهادات
ونقطه نظرات عموم صاحب نظران درحوزه
های فنی وتخصصی است
دکتر قاسم بهرامی مدیرکل بیمه
سالمت استان قزوین در جمع اصحاب رسانه
با بیان اینکه برگزاری رویداد هم اندیشی
در عرصه بیمه سالمت از طرحهای خالقانه
سازمان بیمه سالمت محسوب میشود افزود:
رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سالمت
نخستین نقطه عطف بارش افکار درسطح
ملی و اخذ پیشنهادات و نقطه نظرات عموم
صاحب نظران در حوزه های فنی و تخصصی
می باشد.
قاسم بهرامی روز یکشنبه در جمع
خبرنگاران رسانه های گروهی استان

در محل بیمه سالمت استان قزوین
اظهارداشت :در استان قزوین بیش از
 ۵۰۰هزار نفر دفترچه بیمه سالمت دارند
که حدود  ۸۰درصد آنها بیمه رایگان
هستند .
وی بیان کرد :با همه بیمارستانهای
دولتی و خصوصی برای دادن خدمات بیمه
ای و نیز با داروخانه ها ،پاراکلینیک ها و
بیمارستانها و  ۶۷مرکز درمانی روستایی
قرارداد خرید خدمت داریم و درمانگاههای
روستایی هم با ماما و پزشک و داروخانه
مجهز شده اند.
پرداخت ماهانه  ۱۰میلیارد تومان
یارانه بیمه سالمت
مدیرکل بیمه سالمت استان قزوین
یادآورشد :در استان قزوین ماهانه دو میلیارد
تومان درآمد بیمه ای داریم اما هزینه های
بیمه ای بالغ بر  ۱۲میلیارد تومان است و
یارانه دولت در این بخش  ۱۰میلیارد تومان
در ماه است.
وی بیان کرد :با تصویب و افزایش نرخ
خدمات هزینه بیمه گر تا  ۲۵۰درصد شاهد
افزایش  ۴۰درصدی هزینه دریافتی هستیم
که این تفاوت قیمت موجب شده موسسات
سندها را با نرخ جدید به ما تحویل می دهند
که موجب انباشت مطالبات شده است.
بدهی سال  ۹۶پرداخت شد
بهرامی اظهارداشت :با تخصیص

اعتبارات اعالم شده توانستیم روز گذشته
مطالبات شش ماه گذشته بیمارستانهای
خصوصی ،تامین اجتماعی و همه پزشکان
و پاراکلینیک ها را پرداخت کنیم که از بابت
سال  ۹۶در بخش بیمه سالمت هیچ بدهی
نداریم.
وی گفت :امسال هم چون اعتبارات
بیمه سالمت مشخص شده در قالب خرید
خدمات تشخیص درمانی از بیمارستانها در
چارچوب عمل کردیم و قرارداد و تفاهم نامه
امضا شده و بدهی همه بیمارستانها تسویه
شده و برای بیمارستانهای دانشگاهی و
خصوصی هم تا  ۷۰درصد پرداختها صورت
گرفته است.
بهرامی اظهارداشت :پس از رسیدگی
یک ماهه همه پرداخت های بیمه سالمت
به موسسات طرف قرارداد به روز شده است
که  ۶۰درصد ماه مهر و آبان بیمارستانهای
خصوصی و  ۷۰درصد مراکز درمانی دولتی
پرداخت شده است.
وی اضافه کرد :اگر اعتبارات بیمه
سالمت در کمیسیون تلفیق تصویب شود
می توانیم در سال آینده هم پرداخت ها را
به روز برسانیم.
بهرامی گفت :بدهی بیمارستان خیریه
رحیمیان از سوی بیمه سالمت تسویه شده
و مطالبات دانشگاه علوم پزشکی و سایر
بیمه ها به این بیمارستان باقی مانده که

باید پرداخت شود.
داروهای بیماران خاص
تامین شده است
مدیرکل بیمه سالمت تصریح کرد:
ضمن راه اندازی دفاتر کارگزاری با ۷۰۰
داروخانه ،آزمایشگاه ،بیمارستان و  ۲۱دفتر
پیشخوان قرارداد داریم و در همه شهرها
دفاتر پیشخوان راه اندازی شده تا مردم
برای گرفتن دفترچه بیمه سالمت مشکلی
نداشته باشند.
وی بیان کرد :داروهای بیماران خاص
در هنگام بستری و هزینه بیماران خاص
تا  ۱۰۰درصد داده می شود و در بخش
سرپایی هم  ۹۰درصد هزینه ها را پرداخت
می کنیم.
بهرامی اضافه کرد :بیماران خاص
شامل بیماران دیالیز ،پیوند کلیه ،تاالسمی،
هموفیلی و  MSهستند و خدمات بیمه
سالمت به این بیماران با جدیت ادامه دارد.
وی در خصوص بیمه ایرانیان هم گفت:
هزینه های این بیمه تا ۵۰درصد توسط
دولت داده می شود.
بهرامی تصریح کرد:حذف دفترچه های
بیمه در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی با
طرح «استراق سنجی» که بیمار با کد ملی
بستری می شود آماده اجرا شده که در سال
 ۹۸در بیمارستانهای خصوصی و غیر دولتی
عملیاتی خواهد شد .
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خبر کوتاه
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی اعالم کرد؛

بهره برداری از  ۶طرح آبرسانی در
استان مرکزی طی دهه فجر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گفت:
تا پایان دهه فجر سال جاری ،شش طرح آبرسانی در استان
مرکزی افتتاح شده و به بهره برداری می رسد .عبدالرضا خلیلی
ظهر دوشنبه در جریان افتتاح طرح آبرسانی به شهر داود آباد
اراک که با حضور استاندار مرکزی و جمعی از مسئوالن برگزار
شد ،اظهار داشت :این پروژه شامل شبکه جمع آوری فاضالب
 ۲منطقه از شهر اراک ،خط انتقال آب  ۲.۲کیلومتری ،شبکه
جمع آوری فاضالب  ۳۴کیلومتری ،سه هزار و  ۴۸فقره
انشعاب و ...است که برای این پروژه ها ۱۹۹میلیارد ریال
اعتبار از محل عمرانی و جاری تامین شده است .مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی ادامه داد :پروژه آبرسانی
به شهر داودآباد با یک مخزن ذخیره آب  ۱۰۰۰متر مکعبی و
با صرف هزینه هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و
جاری تامین شده است .وی عنوان کرد :پروژه آبرسانی به شهر
کارچان شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای خط انتقال
آب یک کیلومتری با هزینه اجرای ۴.۵میلیارد ریال از محل
اعتبارات استانی و جاری ،پروژه آبرسانی به شهر مامونیه شامل
خط انتقال آب ۳.۵کیلومتری با هزینه اجرای ۲۵میلیارد از
محل اعتبارات استانی و جاری و پروژه آبرسانی به شهر رازقان
شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای خط انتقال یک
کیلومتری با هزینه اجرای  ۳.۷میلیارد ریال از محل اعتبارات
استانی و جاری نیز از جمله پروژه های مذکور است.

افتتاح پروژه آبرسانی به روستای زرواو
سفلی از توابع شهرستان بانه به مناسبت
دهه مبارک فجر

پروژه آبرسانی به روستای زرواو سفلی با حضور معاون
سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان بانه و آقای محمدی
بخشدار نشمیر و ارگانهای نظامی و انتظامی و رؤسای ادارات و
مدیر امور اداره آبفار بانه و تعدادی از ماموستایان روستاهای اطراف
و اهالی شریف روستا افتتاح شد .به گزارش روابط عمومی و آموزش
همگانی شرکت آبفارکردستان :در دومین روز از دهه مبارک فجر
پروژه آبرسانی به روستای زرواو سفلی از توابع شهرستان بانه افتتاح
شد .هاوری نصیری مدیر امور اداره آبفار بانه در خصوص احجام
ایجاد شده گفت این پروژه با اعتبار  320میلیون تومان ،از محل
اعتبارات استانی و خاص تخصیص و به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود در مجموع  870کیلومتر خط انتقال آب و اجرای خط
انتقال برق  3فاز ،حفرچاه به عمق  10متر و دهنه  2متر ،احداث
ساختمان ایستگاه پمپاژ به مساحت  37مترمربع ،و تهیه و نصب
پمپ 3کیلو وات به همراه متعلقات و تهیه ونصب کلیناتور برقی که
با بهرهبرداری از این تاسیسات روستای زرواو سفلی با 186مشترک
از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار شدند .در پایان مراسم
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بانه این اقدامات را مدیون برکت
انقالب و نظام اسالمی و مرهون تالشها و مجاهدتهای مشمولین
نظام و همدلی مردم دانست و از اقدامات مؤثر مدیریت و کارکنان
مجموعه آبفار کردستان قدردانی نمود.

