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اخبار
بهره برداری از پل عابرپیاده گورکات دراستان بوشهر

همزمان باایام اهلل دهه فجرانقالب اسالمی ودرمراسمی باحضورمدیرکل
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ،فرماندارتنگستان وجمعی ازمسئوالن
محلی ازپل عابرپیاده گورکات واقع دربزرگراه بوشهرعالی شهر به
بهره برداری رسید.
درآیین بهره برداری ازپل عابرپیاده گورکات سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری
وحمل ونقل جاده ای استان طی سخنانی ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجرانقالب
اسالمی وادای احترام به شهدای واالمقام انقالب اسالمی گفت :پل عابرپیاده گورکات
ازجمله طرحهای حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای است که برای ایمنی عبور و
مرور مردم خصوصا دانش آموزان اهالی دوسوی بزرگراه احداث شده ونقش مهمی
درحفظ جان آنها دارد .وی افزود :این پل که با مساعدت وپیگری نماینده محترم
دشتی وتنگستان درمجلس شورای اسالمی احداث وامروز به میمنت ایام اهلل دهه
فجرانقالب اسالمی به بهره برداری می رسد دارای 36متر70سانت عرشه بوده وبرای
اتمام آن مجموعا 287میلیاردریال هزینه شده است .وی علم پل عابر پیاده راتسهیل
کننده عبورایمن وبی خطربرای مردم ازعرض جاده ها خواند و تصریح کرد:بااحداث
پل عابرپیاده گورکات دانش آموزان واهالی دوسوی بزرگراه می توانندبا ا منیت وایمنی
بیشتری ازعرض جاده عبور کنند .مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان
تصریح کرد:بخش قابل توجهی ازسوانح ،مجروحان وتلفات سالیانه استان وکشور را
عابرین پیاده تشکیل می دهندکه دستگاههای مسئول بایستی باایجاد راهکارهایی
نظراحداث پل عابرپیاده به حفظ جان عابرین پیاده کمک کنند.
درمراسم بهره برداری ازپل عابرپیاده گورکات همچنین دهدشتی فرماندارتنگستان
با تبریک دهه مبارک فجر وقدردانی ازتالشهای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده
ای برای ارتقاءایمنی عبورومرورمردم گفت:پل عابرپیاده گورکات ازجمله پروژه های
مهم راهداری است ونقش مهمی درایمنی ترددمردم ودانش آموزان روستاهای
مزارحسینی وخیش اشکن دارد .وی افزود :تاقبل از احداث پل گورکات خانواده ها
مجبوربودندبرای عبورایمن فرزندان خودازعرض بزرگراه آنهاراهمراهی کنندکه بااحداث
این پل دغذغه خانواده ها برای عبوردانش آموزان خودازعرض جاده برطرف شده است
فرماندارتنگستان تصریح کرد :این پروژه ازجمله چندین پروژه حوزه سالمت وایمنی
است که به برکت دهه مبارک فجرانقالب اسالمی درحوزه شهرستان تنگستان به
بهره برداری می رسد.

پروژه آبرسانی به روستای یاسبالغ شهرستان کمیجان
افتتاح شد
پروژه آبرسانی به روستای یاسبالغ شهرستان کمیجان به مناسبت دهه فجر
افتتاح شد.
یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آبفار استان مرکزی در این مراسم گفت:
پروژه آبرسانی به روستای یاسبالغ با هزینه ای بالغ بر  500میلیون تومان انجام شده
و این پروژه شامل اجرای خطوط انتقال به طول  800متر  ،اجرای شبکه توزیع
آب به طول  12000متر و نصب  205فقره انشعاب آب است .رئیس هیات مدیره
شرکت آبفار با بیان اینکه با تعویض خطوط انتقال و شبکه توزیع آب این روستا ،
مشکل هدررفت به علت فرسودگی لوله ها و مشکالت مردم در تامین آب مرتفع
شد .در ادامه سلیمانی فرماندار شهرستان کمیجان با بیان اینکه یکی از برکات خون
شهدا و نظام مقدس جمهوری اسالمی فراهم کرد ن زمینه برای اسایش و رفاه و
ایجاد امکانات برای مردم روستاها بود که باید قدر این نعمت بزرگ را دانست .وی از
تالش های مجموعه شرکت آب و فاضالب روستایی در تامین آب شرب سالم روستاها
علی رغم مشکالت مالی تقدیر و تشکر کرد.

راه اندازي سومين پايگاه واكسيناسيون بدو تولد در شیراز
رئیس مركز بهداشت شهداي انقالب ،از افتتاح و راه اندازي پايگاه
واكسيناسيون بدو تولد ،همزمان با ايام اهلل دهه فجر در پايگاه سالمت
بيمارستان مادر و كودك شوشتري خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،حميدرضا قاسم پور ،گفت:
پایگاه سالمت بیمارستان مادر و کودک شوشتری با هدف دسترسي بهتر شهروندان
و همچنين مادران و نوزادان تازه متولد شده در اين بيمارستان راه اندازي شده است.
او با اشاره به تولد ماهيانه ،چهارصد تا ششصد نوزاد در بيمارستان مادر و كودك
شوشتري ،اين اقدام را با هدف رفاه حال مادران و نوزدان اين بيمارستان و ساير مراكز
بهداشتي درماني در اين منطقه عنوان كرد.
مسئول مبارزه با بيماري هاي واگير مركز بهداشت شهداي انقالب نيز گفت:
غربالگري نوزادان 72 ،ساعت بعد از تولد صورت مي گيرد كه شامل واكسن ب ث
ژ ،هپاتيت ب و فلج اطفال می شود و مي بايست پس از زمان سپري شده به نوزاد
تزريق شود.

تولید ساالنه  7هزار تن گوشت سفید در ایرانشهر
معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر بابیان اینکه شهرستان ایرانشهر
مستعد تبدیلشدن به قطب تولید گوشت سفید است ،گفت :ساالنه  7هزار
تن گوشت سفید در این شهرستان تولید میشود.
نبی بخش داودی در گفتوگو با ایسنا ،منطقه سیستان و بلوچستان اظهار کرد:
هماکنون  24مرغداری صنعتی با ظرفیت تولید  580هزار قطعه در شهرستان ایرانشهر
مشغول فعالیت است که برای افزون بر  900نفر اشتغالزایی کرده است.
وی افزود :ظرفیت تولید این واحدهای مرغداری ساالنه بالغبر هفت هزار تن گوشت
سفید است که موجب شده شهرستان ایرانشهر در کنار شهرستان سراوان به یکی از
قطبهای تولید گوشت سفید در سیستان و بلوچستان تبدیل شود.
ایرانشهر تصریح کرد :بخش بزمان شهرستان ایرانشهر با داشتن آب و هوایی
مساعد قطب تولید گوشت سفید در این شهرستان است و هماکنون  16واحد
مرغداری صنعتی در این بخش فعال است که به دلیل آبوهوای مساعد هرسال
چهارتا پنج دوره پرورش مرغ در آنها انجام میشود؛ این بخش با داشتن شرایط
طبیعی ،مستعد حضور سرمایهگذاران برای تبدیل ایرانشهر به قطب تولید گوشت
سفید است.
اضافه کرد :مرغهای تولیدی ایرانشهر با توجه به کیفیت و مرغوبیتی باال عالوه بر
تأمین بازار این شهرستان به سایر نقاط سیستان و بلوچستان و برخی استانهای
همجوار نیز عرضه میشوند.

برگزاری جلسه راهبردی پروژه مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای خوزستان

جلسه راهبردی پروژه مدیریت دانش ،با حضور مدیران و معاونین شرکت برق منطقه ای خوزستان و هماهنگی دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش معاونت منابع انسانی شرکت برگزار شد .در این جلسه کیوان
خورسند معاون منابع انسانی شرکت با اشاره به نظریه الوین تافلر در کتاب موج سوم ،گفت :در این کتاب موج اول نماد قدرت داشتن زمین ،موج دوم داشتن پول و سرمایه و موج سوم در داشتن میزان دانش تعریف
شده ،بنابراین می توان گفت که در عصر تکنولوژی تفاوت افراد در میزان دانشی است که دارند .یاشا افشار جلیلی مشاور مدیریت دانش شرکت توانیر نیز در این جلسه بیان کرد :در سازمانی که تفکر دانش محور
وجود دارد ،فرهنگ دانش محور هم ایجاد می شود ،البته باید در نظر داشت که ایجاد تفکر دانش محور نیازمند آموزش های یکپارچه است .وی ادامه داد :انتخاب افراد کمیته اجرایی ،شناخت سازمان از منظر مدیریت
دانش ،ارزیابی مدل  APOو ارزیابی گرایش دانش سازمانی گزینه های پیشنهادی پیاده سازی پروژه مدیریت دانش در فاز اول است .افشار جلیلی اضافه کرد :مدیریت دانش تمام حوزه های دانشی شرکت را در بر
نمی گیرد و تنها شامل حوزه های کلیدی می شود که بیشترین بهره وری و ارزش افزوده را دارد.

در شرکت گاز آذربایجان شرقی برگزار شد

مراسماختتامیهالمپیادورزشیگرامیداشتدههفجر

تبریز  -ماهان فالح :هشتمین المپیاد ورزشی کارکنان
و فرزندان کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی،
بزرگداشت سی و نهمین سالگرد انقالب اسالمی با حضور
مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره و هیات رئیسه و جمعی از
همکاران در باشگاه فرهنگی و ورزشی این شرکت برگزار
شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در این مراسم
ضمن تبریک و گرامیداشت سالگرد انقالب اسالمی با تقدیر
از برگزار کنندگان و ورزشکاران گفت :این مسابقات عالوه بر
نتایج فردی و اجتماعی مثبت برای همکاران ورزشکار ،بازدهی و
بهره وری بیشتری برای شرکت در پی خواهد داشت  .سیدرضا
رهنمای توحیدی افزود :ارائه خدمات بهینه به مشترکین نیازمند
نیروی انسانی سالم از نظر جسمی و روحی است و ورزش می
تواند به عنوان یک مقوله در افزایش روحیه ،نشاط و سالمت
کارکنان نقش بسزایی داشته باشد .وی در خاتمه با اشاره به
افزایش تعداد شرکت کنندگان خصوصاً خانواده ها در این
المپیاد گفت :نکته حائز اهمیت در این المپیاد شرکت خانواده
ها و فرزندان کارکنان در این مسابقات است که موجب ایجاد
محیطی صمیمی و با شور و نشاط برای خانواده کارکنان شده
است  .در ابتدای این مراسم مدیر منابع انسانی و رئیس امور
ورزش شرکت گاز استان در خصوص نحوه برگزاری این دوره از
مسابقات گفت :این دوره از مسابقات در  7رشته ورزشی شامل

فوتسال ،والیبال ،تنیس روی میز (تیمی و انفرادی) ،طناب کشی،
دیواره مصنوعی ،آمادگی جسمانی و شنا و در  4رده بزرگسال
آقایان ،بزرگسال بانوان ،فرزندان پسر و فرزندان دختر با شرکت
 582نفر برگزار شد.
ناصرعلی پور نتایج المپیاد دهه فجر را به شرح ذیل اعالم کرد:
در رشته ورزشی فوتسال مقام اول تیم اداره گاز منطقه 3
تبریز ،مقام دوم تیم حراست و مقام سوم تیم اداره گاز شبستر

در رشته ورزشی تنیس روی میز تیمی مقام اول تیم حراست،
مقام دوم مدیریت بهره برداری ،مقام سوم منطقه  3تبریز
در رشته ورزشی تنیس روی میز انفرادی مقام اول محسن
پوریان ،مقام دوم علی شهنازی ،مقام سوم مشترک پیمان
مرتضی پورو علی ابو طالبی
در رشته ورزشی والیبال مقام اول تیم اداره گاز مرند ،مقام دوم
تیم بهره برداری مرکز استان و مقام سوم اداره گاز شهرستان

بستان آباد در رشته ورزشی طناب کشی مقام اول تیم « الف »
اداره گاز شهرستان شبستر ،مقام دوم تیم «ب» اداره گاز شبستر،
مقام سوم تیم امداد گاز تبریز در رشته ورزشی دیواره مصنوعی
(گروه سنی باالی  45سال مقام اول حسن جاوید ،مقام دوم
مهدی خسروشاهی ،مقام سوم حبیب تقی پور و در رده سنی
زیر  45سال مقام اول مهدی کربالیی ،مقام دوم رحمان پور نجف
و مقام سوم مرتضی شکری
در رشته ورزشی شنا (رده سنی  10تا  15سال ) مقام اول
عطا پاشائی ،مقام دوم مهدی نجفی ،مقام سوم هومن همراهی
(رده سنی  16تا  25سال ) مقام اول حسن جهانی ،مقام دوم پویا
جبارزاده ،مقام سوم بنیامین عبادیان (رده سنی  26تا  35سال )
مقام اول مهران غالم نژاد ،مقام دوم پیمان احمدی ،مقام سوم
مهدی فیروزی (رده سنی  36تا  40سال ) مقام اول محمد عراقی،
مقام دوم محمد باروقی ،مقام سوم حسین ذوالقدری (رده سنی
 41تا  45سال ) مقاوم اول جلیل اسدی ،مقام دوم علی تبرسخن،
مقام سوم رسول عبداله پور رنجبر (رده سنی پیشکسوتان ) مقاوم
اول میرعلی اکبر ستاری ،مقام دوم مصطفی جوانمردی ،مقام سوم
جواد رسولی و در رشته شطرنج مقام اول جعفر سلیمی نژاد ،مقام
دوم خلیل نصری ،مقام سوم قادر صمدی و مقام چهارم عباس
عبدی شایان ذکر است در پایان این مراسم از قهرمانان و مدال
آوران مسابقه توسط مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت گاز استان
با اهداء لوح قهرمانی و مدال تجلیل به عمل آمد.

مدیرکل بیمه سالمت استان همدان مطرح کرد

اجرای ناقص حذف دفترچههای بیمه سالمت

مدیرکل بیمه سالمت استان همدان با بیان اینکه یک میلیون و  130هزار نفر
در استان همدان تحت پوشش صندوق بیمه سالمت هستند ،گفت :بیش از
 95درصد مطبها و درمانگاهها ،آزمایشگاههای خصوصی طرف قرارداد این
بیمههستند.
سعید فرجی در گفتوگو با ایسنا ،منطقه همدان ،با اشاره به حذف دفترچههای بیمه
سالمت و با بیان اینکه امروزه بحث دولت الکترونیک و سازمان الکترونیک مورد توجه
سیاستگذاران کشور قرار گرفته است ،اظهار کرد :اگر قرار باشد دفترچههای بیمه حذف
شود باید کارکرد آن را به صورت الکترونیک تعریف کنیم که به علت اینکه این سامانه
الکترونیک حجم گستردهای از اطالعات را داراست ،هنوز به طور کامل اجرایی نشده و
فقط در برخی داروخانهها به سمت الکترونیکی کردن پیش رفتهاند.
وی با تأکید براینکه تمامی مراحل از جمله ویزیت بیماران ،خرید دارو ،آزمایشگاهها و
پرداخت حق بیمه باید به صورت شبکهای گسترده اتفاق بیفتد ،افزود :در  3مقطع در

تأیید دارو بحث الکترونیکی شدن اتفاق افتاده است و درمراکز طرف قرارداد آزمایشگاهی
و داروخانهها در سامانه شرکای کاری تعریف شده تا به صورت الکترونیکی خدمات
ارائه دهند .فرجی با اشاره به اینکه گستردگی اطالعات باعث شده کار پیچیدهتر شود،
خاطرنشان کرد :امسال قرار بود بیمارستانها و سایر مراکز مهم نیز تحت این شبکه قرار
بگیرند اما به علت اینکه بحث یکپارچهسازی رخ نداده این موضوع فع ً
ال اجرایی نشده
است .وی با بیان اینکه  7کلینیک تخصصی در استان همدان وجود دارد که در این
مراکز  200متخصص و فوقتخصص خدمات پزشکی ارائه میدهند ،تأکید کرد :بحث
الکترونیکی شدن مراحل ویزیت ،درمان و دارو به صورت قوی و منسجمتر از ابتدای سال
 97آغاز و پیگیری خواهد شد و امیدواریم یکی از اهداف راهبردی سازمان که استقرار
سامانه الکترونیک است ،اجرایی شود.
مدیرکل بیمه سالمت استان همدان با اشاره به جمعیت تحت پوشش  5صندوق
بیمه سالمت ،یادآور شد :از ابتدای امسال در استان همدان بیش از  700هزار نفر از

روستائیان130 ،هزار نفر از کارکنان دولت و  54هزار نفر در صندوق سایر اقشار تحت
پوشش بیمه سالمت قرار گرفتهاند .فرجی با بیان اینکه صندوق بیمه ایرانیان به تازگی
شکل گرفته است ،افزود :از ابتدای آبان امسال به علت محدودیتی که در بیمه سالمت
همگانی به وجود آمد ،صندوق بیمه ایرانیان شکل گرفت که هماکنون  2000نفر را
تحت پوشش قرار داده است .وی تصریح کرد :صندوق بیمه سالمت همگانی در دولت
تدبیر و امید و از اردیبهشت  93با هدف پوشش اقشار ضعیف و آسیبپذیر شکل گرفت
که در سال اول  200هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته و در سال  94و  95جمعیت
این صندوق افزایش یافت بهطوریکه جمعیت این صندوق در سال  95به  280هزار نفر
رسید .فرجی خاطرنشان کرد :در استان همدان بیش از  250هزار نفر در صندوق بیمه
سالمت همگانی قرار گرفتند که منجر به عدم تراز منابع و مصارف سازمان شد و از طرفی
چالشی در حوزه سالمت و به ویژه در مطالبات مراکز بهداشتی درمانی از شرکتهای
بیمهگر به وجود آمد.

