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شهرستان

سه شنبه  23بهمن 1397
شماره 2415

مسئول روابط عمومی عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

اخبار

ایجاد  ۱۵واحد آزمایشگاه آب
و  ۸آزمایشگاه فاضالب در کردستان
طی  ۴۰ساله انقالب

نشست بانوان ادارات مازندران ویژه دهه فجر در منطقه ساری

در دوران انقالب اسالمی ۱۵ ،واحد
آزمایشگاه آب ۸ ،واحد آزمایشگاه فاضالب و
 ۴واحد آزمایشگاه آب و فاضالب در کردستان
ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و
فاضالب شهری کردستان ،وجود آزمایشگاه
در تصفیهخانههای آب برای پایش و سنجش
سالمت و کیفیت آب شرب یک نیاز ضروری
میباشد؛ آب خامی که از سد به تصفیهخانه
منتقل میشود باید توسط آزمایشگا ههای به
روز و مجهز پایش شود که این امر در استان
کردستان انجام میگیرد.
در زمان تأسیس شرکت آبفا در سال ۱۳۷۱
تنها یک آزمایشگاه آب در استان وجود داشت
که امروز و پس از گذشت  ۲۶سال ،این تعداد به
 ۱۵واحد رسیده است.
همچنین در سال  ۷۱هیچ آزمایشگاه
فاضالبی در سطح استان وجود نداشت که این
تعداد هماکنون به  ۸واحد رسیده است.
عالوه بر این آزمایشگا هها ،دستگا ههای نظارتی
مانند علوم پزشکی و بهداشت مرتبا آب شهرها
را نمونهگیری و پایش میکنند تا خروجی آب به
شبکه توزیع ،آبی کامال مطلوب و باکیفیت باشد.

ساری – قاسمیان :مسئول روابط عمومی شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت  :به مناسبت ایام
فاطمیه و دهه فجر ،نشستی متشکل از بانوان ادارات و شرکتهای
استان مازندران در منطقه ساری با عنوان دوستی با بانوی مهربانی
برگزار شد  .به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از روابط عمومی
 ،عباس خلیل پور مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه ساری با عرض تسلیت به مناسبت
ایام فاطمیه  ،بیان کرد  :به مناسبت نزدیک شدن به سالروز وفات
حضرت فاطمه (س) و بزرگداشت ایام دهه فجر انقالب اسالمی ،
نشستی با عنوان دوستی با بانوی مهربانی در تاریخ 97/11/16با
سخنرانی خانم مال زاده مادر شهید مدافع حرم درتاالرهمایشات
منطقه ساری برگزار شد  .عباس خلیل پور از والیت مداری ،صبر
و شکیبایی و عفت و پاکدامنی حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان
ویژگی هایی بارز آن حضرت یاد کرد وافزود  :در این نشست

خانم مالزاده در مورد نقش بانوان در جامعه اسالمی و الگو گیری
زنان مسلمان از بانوی مهربانی ها ،حضرت فاطمه ( س ) سخن
گفتند  .خلیل پور اظهار کرد  :در ادامه این نشست حسینعلی

طالبی معاون فنی و عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه ساری سخنانی در وصف حضرت فاطمه ( س ) گفته
و به بانوان شرکت کننده در این نشست خوش آمد گفتند .
طالبی ادامه داد  :باید تالش شود با تکیه بر تعالیم همه معصومین
علیهم السالم  ،ظرفیتی در خود به وجود آورده تا همچون حضرت
فاطمه زهرا (س) در جامعه موثر و تحول آفرین باشیم  .مسئول
شخصیت ملکوتی و ابعاد معنوی
روابط عمومی منطقه ساری از
ّ
و ویژگی های صدیقه طاهره (س) گفت و اظهار داشت  :در این
نشست با مویه گری و مداحی و تشیح نمادین پیکر بانوی مهربانی
ها حال و هوای معنوی ویژه ای به مراسم داده شد  .خلیل پور از
برنامه های این نشست گفت و افزود  :در این نشست به برندگان
مسابقه پاورپوینتی سیر تحول پوشش در گذر انقالب که در سطح
ادارات استان برگزار شده بود  ،به پنج نفر برگزیده هدایایی به رسم
یادبود اهدا شد .

در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی:

افتتاح غرفه شرکت برق منطقه ای غرب در نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی در کرمانشاه

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب شکوهمند اسالمی ،نمایشگاه

دستاوردهای چهل ساله شرکت برق منطقه
ای غرب با حضور مهندس بازوند استاندار
کرمانشاه ،مسئوالن دستگاه های اجرایی ،علما
و روحانیون و اقشار مختلف مردم در محل
نمایشگاه بین المللی کرمانشاه افتتاح گردید.
به گزراش روابط عمومی شرکت برق
منطقه ای غرب ،نمایشگاه دستاوردهای
چهل ساله انقالب اسالمی در صنعت برق

غرب در محل برگزاری نمایشگاه های
دائمی کرمانشاه با حضور استاندار ،مدیران
دستگاه های اجرایی ،علما و روحانیون و
اقشار مختلف مردم این استان افتتاح شد.
گفتنی است در این نمایشگاه مجموعه ای از
خدمات انجام شده صنعت برق در قالب کلیپ،
بروشور و همچنین خدمات دیگر از جمله
تجهیزات شبکه ،ابزار و دستگاه های مورد نیاز

که در شبکه سراسری استفاده می گردد ،در
معرض نمایش عموم قرار گرفته است .شایان
ذکر است عالقه مندان می توانند همه روزه
صبح ها از ساعت  ۹الی  ۱۲و عصرها از ساعت
 ۱۵الی  ۱۸جهت بازدید از دستاوردهای این
شرکت به نمایشگاه بین المللی کرمانشاه ،سالن
زاگرس ،غرفه شماره  ،۱۱تا روز پنج شنبه ۱۸
بهمن ماه مراجعه نمایند.

خبر كوتاه

کارگاه آموزشی عملیات نقشه برداری
با استفاده از پهباد در شرکت آب منطقه
ای هرمزگان برگزار شد

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای
هرمزگان از برگزاری کارگاه آموزشی عملیات نقشه
برداری با استفاده از پهباد در شرکت آب منطقه ای
هرمزگان خبر داد.
شهروز شجاعی درباره برگزاری این کارگاه عنوان کرد:
کارگاه اموزشی آشنایی با عملیات نقشه برداری بوسیله
پهباد ها با حضور  30نفر از کارشناسان واحدهای طرح
و توسعه ،بهره برداری و نظارت و حفاظت و مهندسی
رودخانه ها برگزار گردید.
وی در ادامه توضیح داد :این کارگاه به دو صورت
تئوری و عملی با هدف اموزش کارشناسان این مجموعه و
با کارکرد نقشه برداری این دستگاه برگزار شد.
این مقام مسئول تشریح کرد :یکی از دالیل برگزاری
این کارگاه ارتقا نقشه برداری ها با روش های نوین با
استفاده از پهباد و حذف روش های زمینی بود.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای هرمزگان
تصریح کرد :در این کارگاه موضوعاتی مانند اصول اولیه
تصویر برداری ،پردازش و تحویل تصویر و چگونگی برداشت
تصویر اموزش داده شد.
شجاعی در پایان یاداور شد :شرکت آب منطقه ای
هرمزگان تا کنون به عنوان یکی از مجموعه های پیشرو در
استفاده از روش های نوین فعالیت داشته که در زمینه به
روز بودن علمی کارشناسان در فواصل مختلف کالس ها و
کارگاه های آموزشی بسیاری برگزار کرده است.

مدیرکل بیمه ی سالمت استان مازندران:

ساری – قاسمیان :دکتر رسول ظفرمند
گفت :یکی از اقدامات مهم و چشمگیر این سازمان،
تحت پوشش قرار دادن تمامی جمعیت فاقد بیمهی
کشور زیر چتر حمایتی سازمان میباشد که در نوع
خود حرکتی جهادی و بیبدیل بوده است.پیروزی
انقالب مبدأ تحول در حوزهی سالمت بود.
به گزارش خبرنگار مازندارن دکتر رسول
ظفرمند مدیرکل بیمهی سالمت استان مازندران در
شورای اطالع رسانی این اداره کل که به مناسبت
دهه مبارک فجر برگزار شد با تبریک فرارسیدن
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
گفت :یکی از اقدامات مهم و چشمگیر این سازمان،
تحت پوشش قرار دادن تمامی جمعیت فاقد بیمهی
کشور زیر چتر حمایتی سازمان میباشد که در نوع
خود حرکتی جهادی و بیبدیل بوده است .پیروزی
انقالب مبدأ تحول در حوزهی سالمت بود.
وی اظهار داشت :در هیچ کجای دنیا صد
درصد جمعیت دارای دفترچهی درمانی نیستند
و تنها در ایران است که به برکت انقالب اسالمی
این رخداد واقعشده است و همهی جمعیت
کشور زیر چتر بیمهای قرار دارند و این امر

پیروزی انقالب مبدأ تحول در حوزهی سالمت بود

موجب بهت و تشویق سازمانهای بینالمللی
قرارگرفته است.
وی بیان داشت :در مازندران  300هزار نفر
تحت پوشش بیمهی همگانی رایگان قرار دارند و
در کنار این جمعیت یکمیلیون نفر از جمعیت
روستایی استان نیز از پوشش بیمهای رایگان این
اداره کل برخوردارند و بدون پرداخت هیچگونه
هزینهای از خدمات بیمهای بهرهمندمیشوند.
مدیرکل بیمه سالمت استان مازندران
بیان داشت :از نکات قابلتوجه در خصوص
بیمه روستاییان (رایگان) این است که به ازای
مراجعهی هر روستایی به مراکز درمانی سطح یک
(ویزیت پزشک ،داروخانه ،آزمایشات سطح یک،
تصویربرداری و  ) ...حدود  128هزار تومان توسط
دولت پرداخت میشود که این موضوع در سالهای
قبل از انقالب مشاهده نمیشد.
دکتر ظفرمند گفت :در بیمهی سالمت
مازندران تمامی  2هزار و  300موسسهی
ارائهدهندهی خدمات پزشکی با این اداره کل
قرارداد داشته و این امر موجب گردیده سطح
دسترسی بیمهشدگان به خدمات بسیار آسان و

سهلالوصول گردد.وی خاطرنشان
کرد :از دیگر اقدامات اداره کل
بیمهی سالمت مازندران افزایش
تعداد ادارات به  19اداره در سطح
شهرستانها بوده که خود موفقیتی
بزرگ در راستای ارائهی خدمات
در جایجای استان میباشد.
وی با اشاره به این مطلب که
تمامی افراد فاقد پوشش بیمهای
میتوانند با مراجعه به ادارات کل بیمه ی سالمت
و یا از طریق دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد
ثبتنام اولیه را انجام دهند افزود :پس از تکمیل
ثبتنام اطالعات ثبتشده با بانکهای اطالعاتی
سازمانهای بیمهگر دیگر تطبیق و درصورتیکه
فرد تحت پوشش بیمهی دیگری نباشد پس از
تطبیق اوراق هویتی چاپ دفترچه با تاریخ اعتبار
یکساله در همان مکان انجامشده و به متقاضی
تحویل داده میشود.وی بیان داشت :یکی دیگر
از اقدامات و فعالیتهای در حال اجرای سازمان
بیمه سالمت که در راستای رفاه حال بیمهشدگان
میباشد بحث نسخهنویسی الکترونیک و استحقاق

سنجی میباشد.وی اظهار داشت :با
اجرای این طرح ازاینپس هر کد
ملی بهمنزلهی یک دفترچه درمانی
میباشد تا با منطقی سازی و
شفافسازی اطالعات بیمهشدگان
خدمات مطلوبتری را به آنها ارائه
نماییم.
ظفرمند خاطرنشان کرد :در
بین  5صندوق بیمهی سالمت
همپوشانیها را حذف نمودهایم و به همراه سایر
سازمانهای بیمهگر با اجرای طرح استحقاق
سنجی در حال رفع همپوشانیها هستیم.
این مقام مسئول بیان کرد :اگر بیمهشدهای در
بیش از یک صندوق بیمهای دارای دفترچه باشد
طبق مقررات باید تمامی دفترچههای آن حذف و
تنها از یک دفترچه استفاده نماید.
مدیرکل بیمهی سالمت مازندران گفت :این
اقدام (استحقاق سنجی) میتواند به شفافسازی و
تخصیص اعتبارات هدفمند کمک شایانی نماید.
وی افزود :عالوه بر این در آیندهی نهچندان دور
نسخهنویسی الکترونیکی در تمامی مؤسسات طرف

قرارداد این اداره کل به اجرا درمیآید و آرامآرام به
سمت حذف دفترچههای کاغذی گام برمیداریم.
ظفرمند بیان کرد :در این طرح بیمهشده
با اعالم کد ملی خود که در سامانهی سازمان
اطالعات آن ثبتشده است از مؤسسات طرف
قرارداد خدمات میگیرند.وی با اشاره به سیمای
بیمهی سالمت در چهلمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی ایران گفت :جمعیت
بیمهشدگان تحت پوشش اداره کل بیمه سالمت
مازندران (صندوقهای پنجگانه) از سال 74
تاکنون شاهد رشد چشمگیری بوده است که
برای مثال میتوان به صندوق بیمه روستاییان
اشاره نمود که از  21هزار و  606بیمهشده در
سال  74به حدود یک میلیون بیمهشده در سال
جاری رسیده است.
ایشان در خصوص وضعیت بیماران خاص در
استان گفت :در سال  1380تعداد بیماران خاص
تحت پوشش بیمه سالمت  496نفر بوده که این
آمار با رشد قابلمالحظهای به  4هزار و  245نفر
در سال جاری رسیده است.
این مقام مسئول تعداد پزشکان خانواده

شهری را در سال ( 1391زمان آغاز اجرای طرح)
 357پزشک اعالم کرد و گفت :در حال حاضر 492
پزشک در حال اجرای طرح پزشک خانواده در
استان مازندران میباشند.
مدیرکل بیمهی سالمت استان مازندران در
خصوص هزینههای پرداختشده توسط این اداره
کل برای اجرای طرح پزشک خانوادهی شهری
گفت :در سال  1391مبلغ  5131000000ریال
برای اجرای این طرح پرداخت شد که این مبلغ در
سال گذشته به  291833000000ریال رسید.
وی بیان کرد :هزینهی نسخ دارویی صفر
فرانشیز پزشکان خانوادهی شهری در سال 1391
به مبلغ  852000000ریال بوده که این رقم
نیز با رشد قابلمالحظهای در سال گذشته به
 166159000000ریال رسیده است.
دکتر رسول ظفرمند مدیرکل بیمهی سالمت
استان مازندران در پایان سخنانش گفت :هزینههای
پرداختی این اداره کل بابت سطح یک روستایی
در سال  1384به میزان 58622000000
ریال بوده که این میزان در سال گذشته به رقم
 1218799000000ریال رسیده است.

