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دکتر رسول ظفرمند مدیرکل بیمه  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 بیمه کشور زیر 
چتر حمایتی سازمان می باشد که در نوع خود حرکتی جهادی و بی بدیل بوده است.

پیروزی انقالب مبدأ تحول در حوزه ی سالمت بود. سازمان بیمه  سالمت ایران 
در راستای اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران اقدامات مهمی را 
انجام داده و توانسته با اجرای طرح ها و برنامه های سالمت محور سطح بهداشت و 

سالمت جامعه را ارتقا بخشد.
 پیروزی انقالب مبدأ تحول در حوزه ی سالمت بود. وی اظهار داشت: در هیچ 
کجای دنیا صد درصد جمعیت دارای دفترچه ی درمانی نیستند و تنها در ایران 
است که به برکت انقالب اسالمی این رخداد واقع شده است و همه ی جمعیت 
کشور زیر چتر بیمه ای قرار دارند و این امر موجب بهت و تشویق سازمان های 
بین المللی قرارگرفته است. وی بیان داشت: در مازندران 300 هزار نفر تحت پوشش 
بیمه ی همگانی رایگان قرار دارند و در کنار این جمعیت یک میلیون نفر از جمعیت 
روستایی استان نیز از پوشش بیمه ای رایگان این اداره کل برخوردارند و بدون 
پرداخت هیچ گونه هزینه ای از خدمات بیمه ای بهره مند  می شوند. مدیرکل بیمه 
سالمت استان مازندران بیان داشت: از نکات قابل توجه در خصوص بیمه روستاییان 
)رایگان( این است که به ازای مراجعه ی هر روستایی به مراکز درمانی سطح یک 
)ویزیت پزشک، داروخانه، آزمایشات سطح یک، تصویربرداری و ... ( حدود 128 
هزار تومان توسط دولت پرداخت می شود که این موضوع در سال های قبل از 
انقالب مشاهده نمی شد. دکتر ظفرمند گفت: در بیمه  سالمت مازندران تمامی 2 
هزار و 300 موسسه ی ارائه دهنده ی خدمات پزشکی با این اداره کل قرارداد داشته 
و این امر موجب گردیده سطح دسترسی بیمه شدگان به خدمات بسیار آسان و 
سهل الوصول گردد. وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات اداره کل بیمه  سالمت 
اداره در سطح شهرستان ها بوده که خود  ادارات به 19  افزایش تعداد  مازندران 
موفقیتی بزرگ در راستای ارائه ی خدمات در جای جای استان می باشد. ظفرمند با 
اشاره به این مطلب که اداره کل بیمه سالمت مازندران با 80 دفتر پیشخوان در 
سراسر استان قرارداد منعقد نموده  است افزود: هدف از انعقاد این قراردادها دسترسی 
آسان مردم به خدمات سازمان بیمه  سالمت بوده است. مدیرکل بیمه  سالمت 
مازندران گفت: چند سالی است که استان مازندران مجری طرح پزشک خانواده در 
کشور می باشد که در این طرح پرداخت هزینه های پزشک و داروهای آن توسط 

بیمه ها پرداخت می شوند و بیمه شدگان بدون پرداخت فرانشیز از خدمات دارویی 
و پزشکی برخوردار می شوند. وی افزود: بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
در سال 57 دولت ها به حوزه ی سالمت توجه ویژه ای نمودند و این امر موجب 
گردید که آمارهای امروز حوزه ی بهداشت و درمان با آمارهای قبل از پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی قابل مقایسه نباشد. وی بیان کرد: ساالنه حدود هفت و 
نیم میلیون بار مراجعه در مؤسسات طرف قرارداد با اداره کل بیمه سالمت مازندران 
صورت می پذیرد که به ازای هر بار مراجعه قریب به یک میلیون ریال هزینه توسط 
بیمه سالمت پرداخت می شود. وی اذعان داشت: با توجه به جمعیت یک میلیون و 
500 هزارنفری تحت پوشش بیمه  سالمت در مازندران ساالنه حدود 700 میلیارد 
تومان برای درمان جمعیت تحت پوشش هزینه می شود. ظفرمند ادامه داد: سازمان 
بیمه سالمت به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور آحاد مختلف جامعه را در 
صندوق های پنج گانه خود )صندوق بیمه ی کارکنان دولت، صندوق سایر اقشار، 
صندوق بیمه روستاییان- عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، صندوق 
ایرانیان، صندوق بیمه سالمت همگانی( تحت پوشش بیمه ی درمان قرار می دهد. 
وی با اشاره به این مطلب که تمامی افراد فاقد پوشش بیمه ای می توانند با مراجعه 

به ادارات کل بیمه  سالمت و یا از طریق دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد ثبت نام 
اولیه را انجام دهند افزود: پس از تکمیل ثبت نام اطالعات ثبت شده با بانک های 
بیمه گر دیگر تطبیق و درصورتی که فرد تحت پوشش  اطالعاتی سازمان های 
بیمه ی دیگری نباشد پس از تطبیق اوراق هویتی چاپ دفترچه با تاریخ اعتبار 
یک ساله در همان مکان انجام شده و به متقاضی تحویل داده می شود. وی بیان 
داشت: یکی دیگر از اقدامات و فعالیت های در حال اجرای سازمان بیمه سالمت 
که در راستای رفاه حال بیمه شدگان می باشد بحث نسخه نویسی الکترونیک و 
استحقاق سنجی می باشد. وی اظهار داشت: با اجرای این طرح ازاین پس هر کد 
ملی به منزله ی یک دفترچه درمانی می باشد تا با منطقی سازی و شفاف سازی 
اطالعات بیمه شدگان خدمات مطلوب تری را به آنها ارائه نماییم. وی خاطرنشان 
کرد: در بین 5 صندوق بیمه  سالمت همپوشانی ها را حذف نموده ایم و به همراه 
سایر سازمان های بیمه گر با اجرای طرح استحقاق سنجی در حال رفع همپوشانی ها 
هستیم. این مقام مسئول بیان کرد: اگر بیمه شده ای در بیش از یک صندوق بیمه ای 
دارای دفترچه باشد طبق مقررات باید تمامی دفترچه های آن حذف و تنها از یک 
دفترچه استفاده نماید. مدیرکل بیمه  سالمت مازندران گفت: این اقدام )استحقاق 
سنجی( می تواند به شفاف سازی و تخصیص اعتبارات هدفمند کمک شایانی نماید. 
وی افزود: عالوه بر این در آینده ی نه چندان دور نسخه نویسی الکترونیکی در تمامی 
مؤسسات طرف قرارداد این اداره کل به اجرا درمی آید و آرام آرام به سمت حذف 
دفترچه های کاغذی گام برمی داریم. وی بیان کرد: در این طرح بیمه شده با اعالم 
کد ملی خود که در سامانه ی سازمان اطالعات آن ثبت شده است از مؤسسات طرف 
قرارداد خدمات می گیرند. وی با اشاره به سیمای بیمه  سالمت در چهلمین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران گفت: جمعیت بیمه شدگان تحت پوشش 
اداره کل بیمه سالمت مازندران )صندوق های پنج گانه( از سال 74 تاکنون شاهد 
رشد چشمگیری بوده است که برای مثال می توان به صندوق بیمه روستاییان اشاره 
نمود که از 21 هزار و 606 بیمه شده در سال 74 به حدود یک میلیون بیمه شده در 
سال جاری رسیده است. وی در خصوص وضعیت بیماران خاص در استان گفت: 
در سال 1380 تعداد بیماران خاص تحت پوشش بیمه سالمت 496 نفر بوده 
که این آمار با رشد قابل مالحظه ای به 4 هزار و 245 نفر در سال جاری رسیده 
است. ظفرمند ادامه داد: برای جمعیت آماری بیماران خاص استان در سال 1385 
هزینه ای بالغ بر 16266000000 ریال هزینه شده است که این عدد در سال گذشته 
به رقم 450 هزار و 725 میلیون ریال رسیده است. وی با اشاره به این مطلب که 
در سال 1374 آمار بیمه شدگان تحت پوشش بیمه  سالمت مازندران 429 هزار و 

851 نفر بوده است افزود: این آمار در سال 1395 به یک میلیون و 630 هزار و 
103 نفر رسیده است. وی بیان داشت: هزینه ی ماهانه ی هر بیمه شده در سال 
1380 به میزان 5 هزار و 725 ریال بوده که این رقم در سال گذشته به 399 هزار 
و 475 ریال رسیده است. وی اظهار داشت: در سال 1380 هزینه های درمان هر 
بیمه شده حدود 125 هزار و 51 میلیون ریال بود که این رقم در سال گذشته به 6 
میلیون و 865 هزار و 975 ریال رسیده است. وی خاطرنشان کرد: در سال 1374 
یک هزار و 268 موسسه با این اداره کل طرف قرارداد بودند که این تعداد در سال 
جاری به 2 هزار و 199 موسسه رسیده است. این مقام مسئول تعداد پزشکان 
خانواده شهری را در سال 1391 )زمان آغاز اجرای طرح( 357 پزشک اعالم کرد 
و گفت: در حال حاضر 492 پزشک در حال اجرای طرح پزشک خانواده در استان 
مازندران می باشند. مدیرکل بیمه  سالمت استان مازندران در خصوص هزینه های 
پرداخت شده توسط این اداره کل برای اجرای طرح پزشک خانواده ی شهری گفت: 
در سال 1391 مبلغ 5131000000 میلیون ریال برای اجرای این طرح پرداخت 
شد که این مبلغ در سال گذشته به 291833000000 میلیون ریال رسید. وی بیان 
کرد: هزینه ی نسخ دارویی صفر فرانشیز پزشکان خانواده ی شهری در سال 1391 
به مبلغ 852000000 میلیون ریال بوده که این رقم نیز با رشد قابل مالحظه ای در 
سال گذشته به 166159000000 میلیون ریال رسیده است. دکتر رسول ظفرمند 
مدیرکل بیمه  سالمت استان مازندران در پایان سخنانش گفت: هزینه های پرداختی 
این اداره کل بابت سطح یک روستایی در سال 1384 به میزان 58622000000 
ریال بوده که این میزان در سال گذشته به رقم 1218799000000 ریال رسیده 

است.

پيروزی انقالب مبدأ تحول در حوزه ی سالمت بود

اختصاصی 

وارش

قربانعلی شیرزاد، مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران 
در مصاحبه با خبرنگار وارش گفت: نوسازی مدارس کشور اردیبهشت 54 
به استناد قانون با رسالت احداث، توسعه، ترمیم و تجهیز مدارس تاسیس 
شده است. از سال 58 تا امسال 2973 پروژه آموزشی در استان مازندران 
از سوی این سازمان احداث و تخریب و بازسازی شد که عملیات اجرایی 
2428 واحد از این تعداد با اعتبارات دولتی و 545 پروژه با مشارکت خیرین 

صورت گرفت.
با  که  شود  می  درس  شامل 17600 کالس  آموزشی  پروژه  تعداد  این 
اعتباری بالغ بر 560 میلیارد تومان احداث و یا تخریب و بازسازی شده اند. 
مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران گفت: در کشور 
94 هزار و 300 فضای آموزشی داریم که سهم استان مازندران 3255 است 
و 522 هزار کالس در کشور وجود دارد که سهم استان مازندران 21 هزار 

کالس درس است. 
بر این اساس مازندران دهمین استان کشور از لحاظ فضا، به لحاظ کالس 
آموز  دانش  ازای هر  به  آموزشی  لحاظ سرانه فضای  به  استان،  نهمین 
چهاردهمین استان کشور است. این در حالی است که اگر ساختمان های 
تخریبی و غیراستاندارد را از این آمار خارج کنیم مازندران بیست و سومین 
استان کشور می شود، چون به لحاظ سرانه فضا برای هر دانش آموز 
میانگین کشوری 5.2 متر مربع و استان 5.7 مترمربع است که از متوسط 
باالتراست که البته اگر فضای تخریبی را حذف کنیم این سرانه به 3.9 متر 
مربع کاهش می یابد که میانگین کشوری در اینجا 4.11 مترمربع و باالتر 
از استان است. در حال حاضر 11 درصد کالس های درس استان نیازمند 
مقاوم سازی و 21 درصد تخریبی هستند. حدود 7 هزار کالس درس باید 
بسازیم با یک میلیون متر مربع با 1300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا 
به فضای استاندارد در کشور برسیم. در استان مازندران هم 4 هزار کالس 
درس نیاز به بازسازی مجدد و دو هزار کالس درس هم نیازمند مقاوم 
سازی هستند. در بحث مکان های ورزشی سرپوشیده کشور نیز متوسط 
سرانه ورزشی کشور حدود 16 صدم متر مربع است که در استان مازندران 
این رقم 11 صدم مترمربع است. در بحث سامانه گرمایشی هم عملکرد 
سازمان نوسازی استانداردسازی سامانه گرمایشی 143 هزار کالس درس 
کشور  بوده است که بیش از 9 هزار واحد از این تعداد مربوط به استان 
مازندران است. اخیرا اداره کل نوسازی مدارس مازندران اقدام به خرید 
یکهزار دستگاه بخاری گازی هرمتیک برای مدارس نموده است که این 
بخاری ها کامال ایمن هستند و نگهداری آسانتری هم دارند. در ایام دهه 
فجر امسال هم توانسته ایم 40 پروژه را آماده بهره برداری نماییم که از 
این تعداد 32 پروژه آموزشی، ورزشی و پرورشی است و حدود هشت پروژه 
هم در بحث استانداردسازی سامانه گرمایشی و محوطه سازی است که 18 
فضای آموزشی، 12 سالن ورزشی و دو مرکز فرهنگی تربیتی را آماده بهره 
برداری کرده ایم که اعتباری بالغ بر 35 میلیارد تومان دربرداشته است و 

برخی افتتاح شده و برخی بهره برداری خواهد شد.

مترمربع،    28500 بنای  زیر  با  درس  کالس   116 شامل  ها  طرح  این 
استانداردسازی سامانه گرمایشی 238 کالس درس و  عملیات آسفالت 
سازی محوطه های مدارس به وسعت 13500 متر مربع می باشد. از این 
تعداد 19 پروژه شهری و مابقی روستایی است و 15 پروژه با مشارکت 
خیرین به سرانجام رسیده اند. حدود 150 پروژه نیمه کاره نیز همچنان 
در استان داریم که حدود 200 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سازی 

آنها الزم است.
سال مالی 90 که تا پایان شهریور ماه 91 تعریف شده بود 170 پروژه جدید 
در طول یکسال در استان کلنگ زنی شد، متاسفانه سال 91 به یکباره بحث 
افزایش نرخ ارز و قیمت های غیرمتعارف را شاهد بودیم که باعث معطل 
ماندن این پروژه ها شد که با پروژه های از قبل مانده تجمیع شد و براین 
اساس 300 پروژه در مجموع از سال 92 تاکنون به صورت نیمه کاره مانده 

بود که تکمیل شد.
االن حدود 80 پروژه نیمه کاره خیر ساز داریم و پروژه های دولتی نیمه 
کاری زیادی در استان نداریم و پیشنهاد مشخص ما واگذاری پروژه ها بویژه 
سالن های ورزشی به بخش خصوصی است. از 540 هزار دانش آموز استان 
22 درصد در مدارس غیردولتی در 750 مدرسه در حال تحصیلند که این در 

واقع به معنای واگذاری امور به بخش خصوصی است. 
بازگشت این دانش آموزان به مدارس دولتی به معنای نیاز به احداث مدارس 
بیشتر است چون سرانه فضای آموزشی استان جوابگوی این تعداد دانش 
آموزان نخواهد بود و قطعا تراکم باال می رود. اما در مورد واگذاری پروژه 
های آموزشی هیچ مانع قانونی وجود ندارد حتی واگذاری فضاهای آموزشی 
نیز بالمانع است، براساس ماده 27 قانون الحاق، اساسا اگر پروژه ای هم 

واگذار شود به بخش خصوصی کاربری آن نمی تواند تغییر کند.
البته چون عمده پروژه های ما ماهیت خیری و مشارکتی دارند کمی با 
دولتی  ورزشی چون صرفا  سالن های  اما  مواجهند  واگذاری  محدودیت 
هستند واگذاری به بخش خصوصی به راحتی انجام می شود و به تازگی 
هم قرار است کارگروه این امر شکل بگیرد. االن هر پروژه ای برای شروع 
شدن جهت پیشگیری از هدررفت منابع چه با منابع دولتی چه خیرین  ابتدا 
باید وارد  کمیته فضا و تجهیزات در اداره کل آموزش و پرورش با دبیری 
اداره نوسازی مدارس، مدیران آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق باید 
در این کمیته جمع را در مورد ضرورت اجرای پروژه اقناع کنند و پس از آن 
و با تعیین همه جزئیات طرح از جمله نتایج بررسی های فنی و منابع مالی  
و غیره طرح آغاز می شود. عالوه بر بحث نوسازی یک نوع پوست اندازی 
در حوزه معماری مدارس بویژه معماری ایرانی اسالمی نیاز است که برنامه 
هایی در این راستا در حال انجام است. سازمان نوسازی در این جهت هم 
امسال همایش مدرسه ایرانی معماری ایرانی را به صورت ملی در یزد برگزار 
می کند. در حوزه مقاوم سازی نیز دستاوردهای خوبی داریم و ایران جزو 
کشورهایی است که در حوزه مقاوم سازی جایگاه خوبی دارد و دراین حوزه 

جایزه بین المللی نیز دریافت کرده است.

كارنامه قبولی اداره نوسازی ،
توسعه و تجهيزات مدارس مازندران 

در چله انقالب

مدیرکل بیمه سالمت استان مازندران:


