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مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم:

درمان قم از شاخص های مطلوبی برخوردار است

مدیر محترم درمان تامین اجتماعی استان قم ،سازمان تامین اجتماعی چه
تعداد مرکز درمانی ملکی در استان دارد و در این مراکز ،چه خدماتی به بیمه
شدگان ارائه میشود؟
در اســتان قم  4مرکز درمانی ملکی در حال فعالیت میباشــد .بیمارستان تخصصی
 120تختخوابی امام رضا(ع) تنها مرکز بستری ملکی در استان میباشد .در این مرکز
بخشهای اورژانس ،بخشهای ویژه ( ،)ICU-CCU-NICUجراحی عمومی ،جراحی
ارتوپــدی و مغز و اعصاب ،بلوک زایمان و زنان و زایمان ،نوزادان ،اطفال ،گوش و حلق
و بینی و چشم ،داخلی ،قلب ،داخلی مغز و اعصاب ،عفونی و ارولوژی ،پزشک عمومی
دندان پزشــکی و واحدهای پاراکلینیک :فیزیوتراپی ،آزمایشگاه ،داروخانه ،رادیولوژی،
تصویربرداری و سی تی اسکن فعال میباشد که باتوجه به وجود بخش تصویربرداری
مجهز با دســتگاههای پیشرفته رادیولوژی و ماموگرافی و دانسیتومتری و دستگاه سی
تی اســکن  16اســایس و  6اتاق عمل فعال یکی از بیمارســتانهای فعال تخصصی
عمومی در ســطح کشــور میباشــد که در سال  97با  % 89اشــغال تخت و بالغ بر
810,986مراجعه ســرپایی و 12018مراجعه بســتری با لحاظ تنوع خدمات درمانی
و تنوع بخشهای فعال و شــاخصهای تخصصی و اقتصاد درمان ،یکی از بیمارستان
موفق و پیشرو در سطح مراکز بستری ملکی کشور شناخته میشود.
مراکز سرپایی ملكي ،شامل پلی کلینیک بوعلی ،پلی کلینیک 22بهمن و دی کلینیک
دکتر غرضی نیز بصورت تخصصی در نقاط مختلف شــهر پذیرای میلیونها بیمه شده
عزیز میباشــد .در این مراکز ،بخشهای رادیولوژی ،آزمایشگاه ،دندانپزشکی ،پزشک
عمومــی و درمانگاه تخصصي با تخصصهاي جراحی عمومی ،زنان و زایمان ،داخلی و
قلب ،چشــم ،روانپزشکی و اطفال به مراجعین محترم ،خدمات بهداشتی درمانی ارائه
مینماید .مراکز ســرپایی ملکی با بیش از  1/718/563مراجعه کننده در سال  97از
مراکز پیشــرو در ارائه خدمات درمانی به بیش از  760000نفر از بیمه شدگان تحت
پوشش سازمان در استان قم میباشد.
جمع کل مراجعات سرپایی و بستری به کلیه مراکز ملکی استان در سال  97بالغ بر
 2,541,567مورد گزارش شده است.
وضعیت خدمات درمانی در استان را چگونه ارزیابی میکنید؟ چه نقاط قوت
و ضعفی را متصورید؟
تنوع ارائه خدمات درمانی بخشهای ویژه ( )ICU-CCU-NICUو بخشهای جراحی
عمومی ،جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب ،بلوک زایمان و زنان و زایمان ،نوزادان ،اطفال،
گوش و حلق و بینی و چشــم ،اطفال ،داخلی ،قلب ،داخلــی مغز و اعصاب ،عفونی و
ارولوژی ،پزشک عمومی دندان پزشکی و واحدهای پاراکلینیک :فیزیوتراپی ،آزمایشگاه،
داروخانه ،رادیولوژی و تصویربرداری و سی تی اسکن و همچنین انجام اعمال جراحی
بــزرگ از جمله تومور مغزی و ســی دی گذاری کمر و تعویــض مفصل زانو ،ولگن و
الپاراسكوپي ،در رشتههاي زنان و زايمان و جراحي از خدمات درمانی بیمارستان امام
رضا(ع) بشمار میآید.
در ســال  ،97حدود  88درصد بیماران بســتری و همراهــان و قریب به  80درصد
مراجعین سرپایی در مراکز درمانی استان از ارائه خدمات درمانی رضایت داشتهاند.
باتوجــه به عملکرد شــاخصهای تخصصــی و عمومی درمان در ســال  97از جمله
ضریب اشغال تخت(89درصد) ،شــاخصهای  28گانه بخش اورژانس ،میانگین اقالم
دارویــی( ،)3میانگین اقالم آزمایــش( ،)4.7میانگین اقالم رادیولــوژی( ،)1.2میزان
رضایتمندی بیماران بســتری و سرپایی و ....این استان از وضعیت مناسبی درخصوص

آگهی انحالل شــرکت خدمات مهندسی ارمغان سبز زاینده رود
سهامی خاص به شماره ثبت  28796و شناسه ملی  10260494773به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1398/06/06شرکت
منحل و محمد افضلی به کدملی  0072830204به ســمت مدیرتصفیه
انتخاب گردید .نشــانی محل تصفیه استان اصفهان شهر اصفهان خیابان
باهنر پالک  6طبقه  2کدپستی  8138756169می باشد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
اصفهان ()525612

شاخصهای درمانی برخوردار میباشد که از نقاط قوت استان میباشد که میتوان به
برخی از آنها در ذیل اشاره نمود:
نقاط قوت
 .اجرای فرآیند الکترونیکی شدن نسخ در مراکز درمانی در سال 95
 .راهاندازی سیستم نوبتدهی اینترنتی ،موبایلی و USSD
• اســتقرار سیســتم مدیریت و بایگانی تصاویر دیجیتال ( )PACSدر بیمارستان امام
رضا(ع) در سال 96
 .استقرار نظام ارجاع داخلی و تشکیل پرونده الکترونیک برای بیماران مزمن در کلیه
مراکز درمانی ملکی
 .ارائه خدمت به بیش از  680نفر از بیماران غیر ایرانی از  38کشور جهان در سال 97
که اکثرا از طالب محترم مرکز جامعه المصطفی بودهاند.
• انجــام اعمال جراحی بزرگ از قبیل خارج نمودن تومور بزرگ شــکمی و مغزی از
بدن بیمار
• برخــورداری از امکانات پیشــرفته تصویربرداری ماننــد  Ct.Scanو ماموگرافی و
تجهیزات اسکوپی نسبتا کامل
• ارتقا و بهبود وضعیت هتلینگ بیمارستان امام رضا(ع) بر اساس استانداردها و چک
لیستهای مربوطه
• اخذ مجوز و برقراری کشــیک متخصصین مقیم برای رشــتههای جراحی عمومی،
ارتوپدی ،جراحی مغز و اعصاب ،داخلی ،قلب ،اطفال ،بیهوشی و زنان و زایمان
• افزایش میزان جذب پزشکان متخصص در اکثر رشتهها
• عقد قرارداد آموزشی با دانشگاه آزاد در جهت تقویت بنیه علمی بیمارستان
• نوسازی ناوگان آمبوالنس کلیه واحدهای تابعه
• فعال بودن سایت امحاء زباله در بیمارستان امام رضا (ع)
نقاط ضعف
• کمبــود حداقل 100تخت بســتری و لزوم تفکیک بخشهای اطفــال و عفونی از
بخشهای داخلی
• عدم وجود بخش  MRIبا توجه به اینکه دومین بیمارســتان از نظر ارجاع بیماران
ترومایی در سطح کشور میباشد.
• کاهــش اعمال جراحی بزرگ از جمله ســی دی گذاری و تعویض مفصل در مراکز
ملکی بدلیل کمبود نقدینگی
• کمبود پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی ،آزمایشگاه ،پاتولوژی و رادیولوژی و
مشکل بودن جذب آن در استان
• پایین بودن سرانه درمان استان در مقایسه با متوسط سرانه درمان در سطح سازمان
تامین اجتماعی(اســتان قم در رده ده اســتان آخر از لحاظ پایینترین سرانه درمان
قراردارد).
اقدامات انجام شده در استان در زمینه توسعه خدمات الکترونیک در بخش
درمان از جمله نســخه الکترونیک و کارت هوشمند چه بوده است؟ به نظر
شــما چنین طرحهایی چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی سازمان برجای
خواهند گذارد؟
در راســتای توسعه خدمات الکترونیک در ســازمان ،طرح نسخه الکترونیک و حذف
دفترچه در مراکز ملکی ،همزمان با سراســر کشور در استان نیز با بهرهمندی از تمام
امکانات بطور موفقیت آمیزی به اجرا در آمده اســت .پروژه مذکور از شهریور سال 95
در اســتان اجرا و در حال حاضر بطور مطلوب (99درصد) در حال اجرا میباشــد .در
این روش ،بیمه شــده محترم بدون ارائه دفترچه و با اعالم کد ملی از ویزیت و ســایر
خدمات درمانی ســرپایی و پارا کلینیک بهرهمند ميگردد .از اثرات این طرح میتوان
به موارد ذیل اشاره نمود:
افزایش ســرعت دسترسی به سوابق و پرونده پزشــکی بیمار – دقت در ارائه خدمات
درمانی -جلوگيري و کاهش اشتباهات پزشکی از جمله تداخالت دارویی و نسخهخوانی
– کاهش هزینهها – تشــکیل پروندههای پزشــکی به صورت الکترونیک – دسترسی
آســان به آمار عملکردهای پزشکان و سوابق پزشــکی بیماران – اجرای بهتر بعضی
از فرایندهــای درمانی از جمله طرح ارجاع بیمــاران – تجمیع خدمات بیمه در طرح
ســامت و افزایش قدرت و دقت کنترل بیمهها و ســایر موضوعات مرتبط با بیمه و
درمان اشاره نمود.
همچنین با تشــکیل پرونده الکترونیک و پیوستن مراکز غیر ملکی و طرف قرارداد به
این طرح و اجرای طرح امضای الکترونیک جهت پزشکان ،شاهد تحول عظیم در ارائه
آسانتر خدمات و کاهش هزینهها و افزایش دقت در کنترل و پایش عملکردهای درمانی
و کاهش چشــمگیر در اشتباهات و خطای پزشکی و بدنبال آن افزایش رضایت مندی

مردم و ارتقای شاخصهای سالمت و درمان جامعه خواهیم بود.
در این راســتا جلسات آموزشــی توجیهی برای مراکز طرف قرارداد از جمله پزشکان،
داروخانه و پاراکلینیک برگزار گردیده است .عالوه بر آن جهت پزشکان و مراکزی که به
دفتر اسنادپزشکی مراجعه مینمایند نیز آموزش حضوری و چهره به چهره ارائه گردیده
است که تا کنون حدود  110مورد از پزشکان و مراکز پاراکلینیک و داروخانهها پس از
دریافت آموزشهای الزم ثبت نام نمودهاند و در حال تولید نسخه الکترونیک میباشند.
رابطه حوزه درمان تامین اجتماعی با دانشگاههای علوم پزشکی استان چگونه
است؟
در این راستا این مدیریت در جلسات مرتبط حضور فعال و موثری دارد که در ذیل به
برخی از آنها اشاره گردیده است:
شرکت در جلسات کمیته RUMبه منظور نظارت علمی بر نسخ تجویزی پزشکان درمعاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
 برگزاری جلسات موردی با ریاست دانشگاه علوم پزشکی و یا معاونت درمان دانشگاهعلوم پزشکی در خصوص مشکالت بوجودآمده در بیمارستانهای دانشگاهی یا مراکز
تشــخیصی درمانی سطح استان یا تســهیل اجرای برخی از دستورالعملهای ابالغی
سازمان یا تعرفه استانی
 حضور فعال در کارگروههای سالمت ،درمان و امنیت غذایی در سطح استان بازرسیهای مشترک از مراکز طرف قرارداد از جمله آزمایشگاههای استان تشکیل کارگروه درمان استان به ریاست معاونت درمان دانشگاه و با مشارکت مراکزبستری دانشگاهی ،خصوصی و خیریه و بیمارستان امام رضا(ع) و سازمانهای بیمهگر
به منظور هماهنگی جهت کاهش مشکالت حوزه درمان استان که اولین جلسه آن در
اردیبهشت ماه سال جاری تشکیل شده است.
وضعیت اعتباربخشی مراکز درمانی سازمان در این استان چگونه است؟
در آخرین ارزیابی اعتبار بخشی انجام شده ،بیمارستان امام رضا (ع) با دریافت ارزشیابی
درجه یک موفق به کسب باالترین امتیاز در بین ده بیمارستان فعال در سطح استان،
گردیده اســت .این مدیریت نيز با تدوین و اجــرای برنامه عملیاتی بصورت فصلی در
حال پایش و ممیزی اســتانداردها و اصول اعتبار بخشي در همه بخشها و واحدهای
بیمارســتان بوده كه بدنبال آن با پیگیریهای مستمر موجب کاهش مغایرتها ،ارتقا
و اصالح شــاخصها و فرایندها گرديده كه بصورت کاربردی و همه جانبه در رضایت
بیماران و کاهش هزینهها بســيار تاثیرگذار بوده اســت .با اجرای برنامه عملیاتی فوق
بیمارستان امام رضا(ع) در هر زمان ممکن و مستمر آمادگی پایش و ممیزی از طرف
وزارت بهداشت را خواهد داشت.
در سالهای گذشته یکی از چالشهای مدیریت درمان برخی استانها ،جذب
نیروی متخصص بود .وضعیت جذب متخصصان در استان شما چگونه است؟
کمبود پزشــکان متخصص گوش و حلق و بینی ،آزمایشــگاه ،پاتولوژی و رادیولوژی
و مشــکل بودن جذب آن در اســتان از مهمترین چالشهای استان در حوزه درمان
میباشــد .در این خصوص با هماهنگی و تعامل با دانشگاه علوم پزشکی استان برخی
از کمبودهای متخصصین از جمله داخلی ،قلب ،اطفال و برخی از گروههای جراحی تا
حدودی مرتفع شده است.
عمدهترین چالشهای بخش درمان تامیناجتماعی اســتان چیســت و چه
راههایی برای برونرفت از این چالشها پیشنهاد میکنید؟
 -1کمبود نقدینگی بدلیل رکود اقتصادی و افزایش تعهدات دولت به ســازمان و عدم
واریز نقدینگی جهت پرداخت هزینههای جاری و فشــار شرکتهای فروشنده دارو و
لوازم پزشکی جهت وصول مطالبات و عدم فروش دارو و لوازم پزشکی
 -2نیاز به ترمیم اعتبارات ســال  97با توجه به افزایش شــدید قیمتها بویژه دارو و
تجهیزات مصرفی و همچنین افزایش مبلغ قراردادهای پیمانکاری مثل غذا ،سرویس،
نظافت ،تاسیســات و ...به علت افزایش قیمت مواد اولیه تا 3برابر و حقوق و دســتمزد
تا  36درصد
 -3وجود مشکالت متعدد در خرید دارو و تجهیزات پزشکی و فشارهای وارده از طرف
فروشندگان دارو ولوازم پزشکی به مراکز درمانی سازمان و عدم حمایت و نظارت وزارت
بهداشت بر نحوه فروش شرکتهای مذکور و همچنین عدم حمایت سازمان علی رغم
وجود شرکتهایی با کاربرد دارو و تجهیزات مثل داروپخش ،اوزان ،هجرت و...
 -4افزایش قابل مالحظه هزینههای درمان مستقیم و غیرمستقیم پس از اجرای طرح
تحول در نظام ســامت و نیاز به نظارت موثر بر اجرای طرح از ســوی دستگاههای
ذیربط.
 -5تاخیر در پرداخت به مراکز طرف قرارداد بدلیل افزایش تعهدات و کاهش منابع مالی
ســازمان که یکی از مشکالت مهم مدیریتهای درمان در پاسخگویی به دانشگاه علوم

در مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

ذوب آهن اصفهان در سال گذشته باالترین سودخالص از زمان تاسیس را داشته است

آگهی حصر وراثت
آقای علی افشانی نقده  -دارای شناسنامه شماره  2900078032به شرح دادخواست
به کالســه  980256از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان خانم سونیا افشانی – به شناسنامه  2909117189در تاریخ
 1397/10/29اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است
به -1 :فرخنده احمدی نقدهی ،فرزند عبداله ،به ش.ش  2909004538مادر متوفی
 .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید
تا هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده
آگهی راجع به تصفیه ترکه تابعه خارجه
باتوجه به اینکه آقای ســید حسن رضا عادلی تبعه کشور افغانســتان در مورخ  96/1/12در کشور افغانستان فوت نموده
است و در ایران دارای اموالی میباشد و اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد در پرونده کالسه  980305صادره از شعبه 4
دادگاه عمومی حقوقی مشهد طی نامه شماره  98/03/29 – 1398025000834277به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردیده است.
لذا به اطالع عموم میرســاند وارث منحصر به فرد متوفی عبارتند از -1 :خانم سکینه محمدی همسر متوفی  -2آقای سید
حسین عادلی  -3آقای سید مصطفی عادلی  -4خانم عاتکه عادلی  -5خانم فاطمه عادلی  -6خانم معصومه عادلی  -7خانم
حکیمه عادلی همگی فرزندان متوفی .بنابراین از کلیه اشــخاصی که به هر عنوان برای خود حقی بر ذمه متوفی یا اموال و
امالک و بطور کلی ترکه متوفی قائل هســتند دعوت مینماید در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را
معرفی و موضوع حق را معین نمایند بعالوه رونوشــت و یا فتوکپی گواهی شــده مدارک طلب و حقانیت خود را به اداره
تصفیه امور ورشکستگی مشهد واقع در خیابان بهار – بهار ( 25کوچه استانداری) مقابل چاپخانه گوتنبرگ تسلیم نمایند.
اضافه مینماید که مدعیون میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری با تلفنهای
 38544233و  38545813تماس حاصل نمایند.
نوبت اول98/04/20 :
احمد علی طاهرزاده-رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد و
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

فراخوان دعوت به مجمع عمومی شرکت مشاوران آبزی گستر
چهل چشمه به شماره ثبت ( 10402نوبت دوم)
بدینوســیله از کلیه اعضا و ســهامداران محترم دعوت به عمــل میآید که روز
سهشــنبه مورخ  98/5/1راس ســاعت  18عصر در جلسه محل رسمی شرکت
حضور بهم رسانند
دستورات مطرحی در جلسه
 -1تصمیمات مالی شرکت و دستمزد مدیرعامل و تعیین تکلیف برای هزینههای
انجام شده برای شرکت توسط ایشان
 -2نحوه حضور و معرفی نماینده در جلســه  1398/05/6در شــعبه  10دادگاه
انقالب شهرستان شهرکرد
 -3تصمیمات فوری درخصوص عملکرد بازرس اصلی شرکت
 -4تصمیمگیری درخصوص بستن قرارداد با وکیل برای حمایت از منافع شرکت
در وضعیت موجود.
 -5و تصمیمات در خصوص موارد ضروری دیگر و دفاعیات مختلف که میبایست
حتما به صورت مصوب به دادگاه و شعب مختلف ارائه گردد.
 -6پیگیری شــکایتهای شــعبههای  2و  5و 10حقوقی و بازپرسی دادگاههای
انقالب ســنندج و شهرکرد و نحوه ارائه مســتندات و اطالعات الزم برای دفاع از
حقوق و منافع شرکت

پزشکی استان ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،استانداران و شرکای اجتماعی بوده
است .و در نهایت تهدید لغو قرارداد موسسات را ایجاد میکند.
 -6کاهش اعمال جراحی بزرگ از جمله ســی دی گذاری و تعویض مفصل در مراکز
ملکی بدلیل کمبود اعتبار و نقدینگی
 -7کمبود پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی ،آزمایشگاه ،پاتولوژی و رادیولوژی و
مشکل بودن جذب آن در استان
-8عدم تناسب ردیفهای تشکیالتی نیروهای آزمایشگاه ،رادیولوژی ،منشی پزشکی،
خدمات ،تاسیسات و نگهبانی با وضعیت فیزیکی حاضر در بیمارستان و نیاز به بازنگری
در تشکیالت پشتیبانی بیمارستان
 -9کمبود تختهای بســتری حداقل  100تخت بســتری با توجه به تعداد مراجعین
و تعداد بیمه شدگان استان و عدم وجود بخش تصویربرداری MRIدر بیمارستان
 -10مشکل جذب پرسنل رسته بهداشتی درمانی بویژه پرستاری به صورت جایگزین
موقــت (مرخصی زایمان ،مرخصی بدون حقوق ،مرخصی تحصیلی) با توجه به قانون
محدودیت سه سال عقد قرارداد موقت با هر نفر
 -11مشــکالت متعدد در سیستم مدیریت بیمارستانی  HISدر حوزه آمار و گزارشات
نهایی که گاه تا دریافت چندین گزارش متفاوت از یک مسیر هم اتفاق میافتد.
برای برون رفت از چالشهای پیش روي درمان ســازمان میتوان به مواردی مانند- :
ارتقا و تقویت برنامههای عملیاتی و بهبود مســتمر فرایندها و خط مشیها – ارتقای
سیســتمهای الکترونیکی خدمات درمانی  -خرید راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی
مصرفی و سرمایهای در مراکز ملکی-تعامل با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و دانشــگاه علوم پزشــکی  -ارزیابی اقتصادی مراکز درمانی و در صورت امکان برون
ســپاری خدمات  -ســاماندهی مســتمر وضعیت انبار و انبارکها به منظور کنترل و
جلوگیری از هدر رفت منابع ســازمان (بررســی و کنترل مستمر اقالم راکد در انبارها
و انبارکهــا و جلوگیری از خرید اقــام راکد و تاریخ نزدیــک و جلوگیری از ازدیاد
اقالم تاریخ گذشــته) -بررســی عملکرد در کلیه بخشهای درمانی به منظور کاهش
هزینهها از طریق استاندارد سازی و توسعه مکانیزمهای نظارت و پایش -تالش دراخذ
امتیاز عالی در ارزشــیابی استانداردهای اعتباربخشــی -ایجاد شرایط مناسب جهت
اخذ مجوز و راه اندازی توریســم درمانی  -بروزرســانی و پیگیری مطالبات مربوط به
صورتحسابهای سازمانهای طرف قرارداد  -ساماندهی فرایند خرید -توسعه تعامالت
با نهادهای برون ســازمانی تاثیر گذار بر فرآیندهای ســازمان از جمله دانشگاه علوم
پزشــکی ،سازمانهای بیمه گر ،شهرداریها و....جهت تسهیل در امور مرتبط -نظارت
کامل و کارشناسی بر تهیه ،تولید و خرید نرم افزارها و همچنين تحلیل ،بررسی ،پایش
و اجرای بســیاری از طرحها قبل از کشوری شدن و ساماندهی وضعیت دفتر راهبری
سیستمها و شرکت خدمات ماشینی تامین بابت ادامه حیات مقوله فناوری در سازمان
 توســعه تعامالت برون سازمانی با دانشــگاه علوم پزشکی و سازمانهای بیمهگر درکمیته همسویی ،شورای علمی و تخصصی ،کمیته نظارت بر تعرفهها وکمیته RUM
در جهت نظارت بیشتر بر عملکرد پزشکان و موسسات طرف قرارداد  -توسعه نظارت
بر عملکرد موسسات طرف قرارداد جهت ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان و جلوگیری
از هزینههای تحمیلی بر ســازمان و بیمه شدگان  -مکانیزه شدن ارسال نسخ پزشکان
و خدمات آنها در مراکز طرف قرارداد از جمله درمانگاهها ،بیمارســتانها و مطبها از
طریق نرم افزار بیمه سالمت (بیمه سالمت نسخ پزشکان را به صورت مکانیزه دریافت
میکند میتوان از طریق همان نرم افزار اطالعات مربوطه را دریافت نمود- ).نظارت بر
فعالیت پزشکان  k2از طریق سیستم جامع کشوری
طرح ارتقای هتلینگ در استان چگونه اجرا شد؟
از آنجائیکه فاز اول بیمارستان امام رضا (ع) قم در سال  92راه اندازی و در پنج مرحله
در ســال  96به بهرهبرداری كامل رســیده اســت ،از نظر هتلینگ از کیفیت مناسبی
برخوردار بوده است.
در همین راستا ،به منظور ارتقای هتلینگ و بدنبال آن افزایش رضایتمندی مراجعین
بخصوص بیماران بســتری ،در قالب برنامه عملیاتی هتلینگ از سال  94تا پایان سال
 95در محورهای بهداشت ،خدمات رفاهی ،ساختمان و تاسیسات و تجهیزات و امکانات
پزشکی با صرف بیش از یک میلیارد تومان و با بهرهمندی از استانداردهای بروز وزارت
بهداشــت و درمان شاخصهای هتلینگ بیمارستان امام رضا (ع) اصالح و ارتقا یافته
است .در همین راستا و با اقدامات انجام شده و بدنبال آن ارتقای شاخصهای هتلینگ
در محورهای تجهیزات و امکانات پزشــکی و بهداشت و خدمات رفاهی در زیبا سازی
فضا و افزایش رضایتمندی مراجعین و بیماران و همچنین کارکنان ،تاثیر چشمگیری
داشــته است .در سال جاری نیز پیشنهاد استان جهت تایید و تامین اعتبار به سازمان
مرکزی ارائه گردیده است.

مجمع عمومــي عادي ســاليانه ذوب آهن اصفهان
با حضور ســهامداران ،نمايندگان صاحبان ســهام،
اعضاي هيات مديــره و نماينده ســازمان بورس و
اوراق بهادار تهران ،در سالن همايشهاي بينالمللي
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشــاورزي اصفهان
دوشنبه 17تيرماه برگزار شد.
نمايندگان ســهامداران عمده ذوب آهندر جايگاه
هيأت رئيسه قرار گرفتند و دکتر غالمرضا سلیمانی
مدیرعامل شرکت صدر تامین رياست مجمع را عهده
دار شد.
دکتر غالمرضا ســلیمانی مدیرعامل هلدینگ صدر
تامیــن گفت :باتوجــه به برنامهای کــه ذوب آهن
اصفهــان بــرای تولیــد  3میلیون تــن دارد پیگیر
هستیم برنامه تامین سرمایه در گردش انجام شود و
مشــکالت مالی تا حدودی برطرف گردد .اکنون نیز
اوراق ســلف وارد بازار شــده و تضمین آن را شستا
و هلدینگ دارند به عنوان حمایت انجام میدهند.
وی افــزود :امیدواریم ذوب آهــن در افق  1404بر
اساس سند استراتژیک هلدینگ صدر تامین بتواند
به تولید شــش میلیون تن برسد .طرحهای توسعه
این شــرکت نیز با قوت در دســت پیگیری است و
پیشرفت پروژهها از شرایط خوبی برخوردار است.
مهندس منصور یــزدیزاده مديرعامــل ذوبآهن
اصفهان در ارائــه گزارش هيأت مديــره مربوط به
عملكرد سال  97و برنامههاي آتي اين شركت گفت:
تفاوت اساســی بین فرایند تولید در این شــرکت و
ســایر تولیدکنندگان داخلی وجود دارد .ذوب آهن
اصفهان تنها شــرکت فوالدی بزرگ کشور است که
تولید آن به روش کوره بلند انجام میشود در حالی
که عمده تولید فوالد کشور به شیوه احیاء مستقیم
اســت و یکی از دالیل ســوددهی آنها این است که
از یارانــه گاز و برق اســتفاده میکنند و ذوب آهن
اصفهان از این یارانه بیبهره اســت و براین اســاس
تفاوت سهم انرژی ذوب با بقیه شرکتها  700تومان

به ازای هر کیلوگرم است یعنی اگر ذوب آهن مطابق
بــا برنامه بخواهد  3میلیون تولیــد کند ،دو هزار و
 100میلیارد تومان باید ناشی از یارانه گاز ذوب آهن
از دست میدهد.
وی ســود ناخالص این شــرکت در سال  97را یک
رکورد ذکر کرد و گفت :بازدهی سهام این شرکت در
سال گذشته  224درصد بود.
مهندس یــزدیزاده افزود :این شــرکت باتوجه به
شرایط نقدینگی خود ،ســرمایهگذاریهای کوچک
برای بیشترین بهرهبرداری را مدنظر دارد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد :پروژه pci
در آســتانه بهرهبرداری قرار دارد و قیمت تمام شده
محصوالت این شرکت را کاهش میدهد.
وی تصریــح کــرد :ذوب آهــن اصفهــان علیرغم
تحریمها ،در ســه ماهه اول امســال صادرات خوبی
داشــته و در اردیبهشــت ماه رکورد صادرات ماهانه
جدیدی را ثبت نموده است.
مهندس یزدیزاده درخصوص چالشهای سال 97
افزود :محدودیت شــدید در تامیــن مواد آهن دار و
ســنگ آهن یک معضل برای شرکت است و کمکم

در بین ســایر فوالدســازان در حال عمومیت یافتن
است .سنگ آهن ،گندله و کنسانتره متاسفانه صادر
میشود که اعتراض ذوب آهن را در این خصوص به
وزارت صمت نیز ارائه نمودیم و پیگیر هســتیم .اگر
تدبیر اساســی در این خصوص صورت نگیرد به یک
بحران بزرگ تبدیل میگردد.
مدیرعامــل شــرکت بیان کرد :واحدهــای مختلف
شرکت متاسفانه معطل مواد اولیه هستند از آن سو
تحریمهای ظالمانه دشمن در زمینههای مختلف و
به ویژه درخصوص صنعت فوالد شــدت یافته است.
واردات مــواد اولیه از جمله زغال و کک و همچنین
صادرات محصوالت جزء تحریمها اســت .توازن در
منافع زنجیره ارزش تولید نیز وجود ندارد.
این مقام مسئول درخصوص چالشهای سال گذشته
تصریح کرد :ظرفیت تولید شرکت چهار میلیون تن
است و اگر مواد اولیه به شرکت برسد با سه کوره بلند
تحقق این مهم امکان پذیر است .بروز خشکسالی را
قب ً
ال شــاهد بودیم و امیدواریم امسال تاثیر کمتری
بر تولید شــرکت بگذارد .تامین بخشــی از کسری
منابع صندوق فوالد و اعتصاب کامیونداران را سال
گذشته شاهد بودیم که تاثیر بسیار زیادی در حمل
مواد اولیه و محصوالت داشــت .منفی بودن سرمایه
در گردش و زیان انباشــته کــه وجود دارد از جمله
چالشها محسوب میشوند.
مهندس یزدیزاده خاطر نشــان کرد :خوشبختانه
گرفتن مجوز ترک تشــریفات از هیات دولت محقق
شــد که بتوانیم یک میلیون و  750هزار تن سنگ
آهــن از چاه گز و ســنگان وارد ذوب آهن کنیم که
روزانه پیگیر این موضوع هستیم.
وی در ادامه برخی از مهمترین موفقیتهای شرکت
در سال گذشته را چنین عنوان کرد :کسب باالترین
ســود خالــص در تاریخ ذوب آهن ،خــروج از ماده
 141و تهاتر بدهیها بــا مطالبات تامین اجتماعی
و همچنین کسب اعتبار نزد بانکها ،اصالح ساختار

مالی شــرکت ،رکورد روزانه تولیــد با دو کوره بلند،
مدیریــت هزینهها ،تهاتر امالک مــازاد و غیر مولد
شــرکت ،تولید انواع ریل ،راه انــدازی پروژه  VDبه
منظور تولید فوالدهــای کیفی ،تولید  H300و بیم
بالنک ،کاهش مصرف آب از  17میلیون متر مکعب
به  14میلیون متر مکعب ،کسب تندیس صرفهجویی
در مصرف انرژی ،کســب عنوان صادرکننده نمونه
کشور برای هشتمین بار و تمدید گواهینامه کرز.
مدیرعامل شرکت اضافه کرد :در سال گذشته تعداد
 97مورد افشــای اطالعات داشتیم که در سال 96
این رقم  48مورد بود ،همچنین افشــای اطالعات با
اهمیت از یک مورد به حدود  30مورد در ســال 97
رسیده است.
مهندس یــزدی زاده برخی از مهمترین چالشهای
ســال  98را نیز چنین برشــمرد :خام فروشی مواد
آهــندار ،تحریــم واردات کک و زغــال و صادرات
محصوالت ،تبدیل سنگ آهن دانهبندی به کنسانتره
و گندله توسط معادن ،عدم برنامهریزی منسجم در
صنایع باالدستی فوالد،بر هم خوردن زنجیره تولید
فوالد به روش کوره بلند و عدم برخورداری از یارانه
انرژی در مقایسه با روش احیای غیری مستقیم.
شایان ذکر است پس از قرائت دستور جلسه ،مجمع
وارد دستور جلسه گرديد .ابتدا گزارش هيات مديره
در رابطه با عملكرد و سپس گزارش حسابرس مستقل
و بازرس قانوني درخصوص صورتهاي مالي شركت
براي ســال مالي منتهي بــه  1397/12/29قرائت
گرديد .مجمع پس از بحث و بررسي و انجام مذاكرات
الزم و بــا توجه به تكاليف و رهنمودهاي مندرج در
صورت خالصــه تكاليف مجمــع ،تصميماتی بدین
شــرح را با اکثریت آراء اتخاذ نمود :صورتهای مالی
شرکت مشتمل بر تراز نامه در تاریخ ،1397/12/29
صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای
ســال مالی منتهی به  ،1397/12/29با اکثریت آرا
مورد تصویب مجمع قرار گرفت .موسسه حسابرسي
آزمون پرداز ايران مشــهود به شماره ثبت 14187
و شناســه ملی  10861687625بــه عنوان بازرس
قانوني اصلی و حســابرس مستقل شرکت و موسسه
حسابرســي هشیار بهمند به شــماره ثبت  1916و
شناسه ملی  10100168746به عنوان بازرس علي
البدل ،برای مدت یکســال انتخاب گرديدند .مجمع
اختیــار تعیین و پرداخت حق الزحمه حســابرس و
بازرس قانونی را با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری
صدر تامین ،به هیات مدیره شــرکت تفویض نمود.
ضمنا حق الزحمه حســابرس و بازرس قانونی برای
ســال مالی مورد گزارش ،مــورد تنفیذ مجمع قرار
گرفــت .روزنامه دنياي اقتصاد جهت درج اطالعیه و
آگهيهاي شرکت برای مدت یکسال ،تعيين گردید.

