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حضور سازمان صنايع كوچك در 
شانزدهمین اجالس »استقامت ملی در 

تولید و خدمات«
| شانزدهمين اجالس «استقامت ملى 
در توليد و خدمات» روز دوشنبه در تهران و 
در مركز همايش هاى ســازمان صدا و سيما 
برگزار شد و در آن غالمرضا ديوساالر«مشاور 
مديرعامــل و مدير روابط عمومي ســازمان 
صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران» به 
نمايندگي از دكتر صادق نجفي«معاون وزير 

صمت و مديرعامل سازمان» حضور يافت.به گزارش روابط عمومي، 
اين اجالس توسط دبيرخانه توسعه صنايع ملى ايران با حمايت وزارت 
راه و شهرســازى، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ســازمان صنايع 
كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران برگزار شد.اولويت دادن به توليد 
محصوالت و خدمــت راهبردى و كاالهاى اساســى و رفع موانع آن، 
معرفى تجارب موفق سرمايه گذارى در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى و 
بررسى نحوه بازارسازى و استفاده از فرصت هاى ويژه مناطق آزاد در 
راستاى توســعه توليد ملى از جمله اهداف اجالس استقامت ملى در 
توليد و خدمات بود.هم چنين بررســى دستاوردها، راهكارها و طرح 
هاى حمايتى مناطق آزاد براى توليدكنندگان، بررســى مشوق هاى 
موثر براى صاحبين صنايع به منظور سرمايه گذارى و توسعه توليد در 
مناطق ويژه اقتصادى و نحوه جذب سرمايه گذاران خارجى و دانش 
فنى در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى از ديگر اهداف برگزاركنندگان 

اين اجالس بود.

رئیس شورای هماهنگی مديران وزارت نیرو 
در استان آذربايجان غربی منصوب شد

| مديرعامــل شــركت آب و فاضالب 
شــهرى آذربايجــان غربى به مدت يكســال ، 
به عنوان رئيس شوراى هماهنگى مديران وزارت 
نيرو در اســتان آذربايجان غربى معرفى شد.به 
گزارش خبرنگار پيام آبفا ، طى حكمى از سوى 
دكتر اردكانيان وزيرمحترم نيرو، مهندس رسول 
اكبرى رئيس هيات مديــره و مديرعامل آب و 

فاضالب شــهرى آذربايجان غربى  مدير عامل شركت آبفاى  آذربايجان 
غربى به عنوان «رئيس شوراى هماهنگى مديران وزارت نيرو در استان 
آذربايجان غربى» به مدت يكســال منصوب شد.دربخشى از اين حكم 
درخصوص مهمترين وظايف ابالغ شــده از ســوى وزير نيرو، مواردى، 
چون برنامه ريزى به منظور ارتقاى جايگاه صنعت آب وبرق درســطح 
استان از طريق ايجاد همدلى و وحدت رويه بين شركت ها، برنامه ريزى 
و هماهنگى درسفر هاى اســتانى هيات دولت وساير مقامات باهمكارى 
تمامى شركت هاى استانى وزارت نيرو و هماهنگى و همكارى سازنده با 
مسئولين استان اشاره شده است.گفتنى است شركت هاى تابعه و وابسته 
وزارت نيرو در استان آذربايجان غربى شركت هاى برق منطقه اى ، توليد 
برق ، آب منطقه اى ، توزيع نيروى برق اســتان، آب و فاضالب شــهرى 
استان آذربايجان غربى و آب و فاضالب روستايى استان آذربايجان غربى 
مى باشند كه درحيطه وظايف محوله از سوى وزارت نيرو در امر خدمت 

رسانى به مردم استان فعاليت مى نمايند.

| شــهردار منطقه ســه قم گفت: يكى از پروژه هاى مهم 
شــهردارى در زمينه انتقال آب هاى سطحى، پروژه رينگ اصلى 
دفع آب هاى سطحى شهردارى قم با اعتبار 5 ميليارد تومان است، 
كه آب هاى مناطق دو، 6 و ســه را به سايت تصفيه خانه رودخانه 

انتقال مى دهد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى قم ، سيدشمس الدين نعمتى 
با بيان اينكه يكى از پروژه هاى مهم شــهردارى منطقه 3 احداث 
بلوار زينبيه اســت، گفت: در اين پروژه هدف اصلى ســاماندهى 

كانال ها و انهار محله زينبيه است.
شهردار منطقه سه قم اضافه كرد: در اين پروژه تمامى آب هاى 
ســطحى واقع در محلــه زينبيه بــا احداث كانال سرپوشــيده 
ساماندهى و وضع انهار فعلى كامًال بهبود مى يابد، از ديگر اهداف 
تعريف شده در احداث بلوار زينبيه احداث خيابان اصلى زينبيه و 
اتصاالت بلوار نيروى هوايى است كه مقدمات برنامه ريزى در اين 

خصوص صورت گرفته است.
نعمتى در خصوص داليل اجراى اين پروژه، اظهار داشت: يكى 
از مشكالت مهم منطقه 3 رهاسازى فاضالب شهرى در مسير است 

كه به صورت غيرمجاز اهالى اين منطقه اقــدام به آن مى كنند و 
بحران خاص محيطى و بهداشتى و مشكالت عديده اى براى تردد 

را براى ساكنان آن ايجاد كرده است.
وى تصريح كرد: به همين دليل با موافقتى كه در سطح استان 
شكل گرفت و بودجه استانى نيز به اين پروژه اختصاص داده شد با 
احداث يك كانال، آب در محالت جمع آورى شد تا به نحوى كه آب 

خشك شده و مشكالت بهداشت محيطى نيز رفع شود.
شهردار منطقه ســه قم با تاكيد بر اينكه در بارندگى هاى اخير 
چندين نقطه در منطقه شناسايى شــده است كه با بودجه اى در 
حدود 250 ميليون تومان مشكالت دفع آب اين نقاط رفع شود تا 
در مواقع نزول رحمت الهى همشهريان دچار مشكل نشوند، اظهار 
كرد: يكى از پروژه هاى مهم نيز در همين زمينه پروژه رينگ اصلى 
دفع آب هاى سطحى شهردارى قم با اعتبار 5 ميليارد تومان است، 
كه آب هاى مناطق دو، 6 و ســه را به سايت تصفيه خانه رودخانه 
انتقال مى دهد، حدفاصل اين پروژه نيز از پل شــهيد دستغيب تا 
ميدان 72 تن اســت كه با احداث اين كانال تقريباً رينگ كامل 

مى شود و مشكالت آب گرفتگى ها را نخواهيم داشت.

شهردار منطقه سه قم عنوان کرد:

اجرای پروژه رينگ 
اصلی دفع آب های 
سطحی شهر با 
اعتبار 5 میلیارد 
تومان

| اســتاندار قم بر ضرورت تالش جدي مسئوالن 
براي پيشگيري از آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان در استان 

قم تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى اســتاندارى قم، سيد مهدى 
صادقى اســتاندار قم در جلسه ستاد آنفوالنزاى فوق حاد 
پرندگان كه در تاالر امام جواد (ع) برگزار شد، با اشاره به 
لزوم شناسايى نقاط بحراني عامل شــيوع بيمارى هاى 
طيور، گفت: در مناطق قرنطينه بايســتي پســت هاى 
مراقبت داير شود تا شاهد شيوع مجدد بيمارى هاى طيور 
در استان نباشيم.صادقى امنيت غذايى و سالمت مردم را 
اصلى مهم عنوان كرد و ادامه داد : آنفوالنزاى مرغى امنيت 

غذايى را تهديد مى كند و از اين رو بايد دستگاه ها براى 
جلوگيرى از شيوع اين بيمارى برنامه ريزى كنند.استاندار 
قم تجربيات اتحاديه مرغداران اســتان قم در ســالهاى 
اخير در مبارزه و پيشــگيرى از بيمارى هاى پرندگان را 
مورد توجه قــرار داد و تصريح كرد: بايد تمهيدات الزم با 
همكارى مرغدارى ها و آموزش آنان صورت گيرد.وى در 
بخش ديگر از ســخنان خود با بيان لزوم توجه به نظرات 
كارشناسان در برخورد با موارد تخلف، خاطر نشان كرد: 
همه دســتگاه هاي متولى با توجه به قانون و استفاده از 
نظر كارشناسان مربوطه، نســبت به جلوگيرى از شيوع 

آنفوالنزا اقدام كنند.

دست های مهربان به ياری كودكان می شتابد
| همزمان با هفته كودك، كودكان و اعضاى كانون غنچه هاى هالل احمر در پنجمين طرح 
دست هاى مهربان هالل با اهداى اسباب بازى ها، كتاب هاى سالم و نقاشى هاى خود با همنوعان در 
مناطق كم برخوردار، دوستان هم سن و سال خويش را در شادى و بازى هاى كودكانه سهيم مى كنند.
به گزارش روابط عمومى جمعيت هالل احمر گلستان؛دكتر محمد على هروى با اعالم اين خبر گفت: 
همزمان با هفته كودك پنجمين دوره طرح دســت هاى مهربان هالل با شعار آينده را بايد ساخت؛ 
با هدف ترويج مهربانى و نوع دوستى در سنين پايه در گلســتان اجرا مى گردد.مديرعامل جمعيت 
هالل احمر گلستان تصريح كرد: در اين طرح كودكان اسباب بازى،كتاب سالم و يا نقاشى و كاردستى 

هاى خود را به ايستگاه هاى محل استقرار جوانان واقع در ميادين شهر و يا شعب جمعيت هالل احمر استان تحويل خواهند 
داد.وى در ادامه افزود: مهد هاى كودك هميار و مراكز پيش دبستانى كه در آنها كانون غنچه هاى هالل احمر فعال هستند؛ 
هداياى را جمع آورى خواهند كرد و در اختيار شعب جمعيت هالل احمر براى ارسال به مناطق كم برخوردار قرار خواهند داد.

طرح آمارگیری از ۲۸۴ روستا و ۷ هزار و ۶۱۹ واحد 
مسکونی استان گلستان از ۲۱ مهرماه آغاز می شود

| طرح آمارگيرى از ويژگى هاى مسكن روستايى از 21 مهرماه به مدت يكماه و در 14 شهرستان و 
284 روستا اجرا مى شود.مهندس زمانى نژاد، مدير كل بنيادمسكن انقالب اسالمى گلستان گفت: آمار گيرى 
از ويژگى هاى مسكن روستايى است كه اين طرح هم زمان با سراسر كشور به مدت يكماه از تاريخ 21مهر آغاز 

مى گردد. بنا به گزارش روابط عمومى بنياد مسكن انقالب اسالمى استان گلستان، مهندس زمانى نژاد با اعالم اينكه اين طرح در سال 
هاى 82، 87 و 92 نيز اجرا گرديده ، ابراز داشت: اين طرح در بازه زمانى پنج ساله اجرا ميگردد و امسال نيز از 21مهرماه و براى چهارمين 
بار به اجرا درخواهد آمد.مديركل بنياد مسكن استان هدف از اجراى اين طرح را جمع آورى اطالعات از مشخصات فنى ساختمان ها و 
عملكرد آن ها در برابر حوادث و بالياى طبيعى عنوان نمود كه با هدف بررسى وضعيت مسكن روستايى اجرا خواهد شد .ايشان تصريح 
كرد: در اين طرح روستا هايى به عنوان نمونه انتخاب مى شوند كه در جامعه آمارى روستا هاى باالى 20 خانوار مد نظر است كه در سطح 

استان و در 14 شهرستان تعداد 284 روستا و 7619 واحد مسكونى روستايى بعنوان نمونه مورد ارزيابى قرار خواهند.

ارسال ۱۲۹ هزار تن گندم از گلستان به ۷ استان ديگر
| در 6 ماهه ى اول سال جارى 119 هزار و 729 تن گندم از استان گلستان براى تأمين نياز 
مصرفى به 7 استان كشور از طريق سامانه ى حمل ريلى ارسال شد.كه از اين مقدار، بيش از 8 هزار تن 
گندم به استان البرز، حدود 10 هزار تن به استان تهران و حدود 20 هزار تن به خراسان جنوبى ارسال 
شده است . در راستاى مديريت ذخيره  سازى و توزيع مناسب گندم در كشور،  بر اساس برنامه هاى 
حمل شركت بازرگانى دولتى ايران، گندم مصرفى استان هاى خراسان رضوى به مقدار 19 هزار تن، 
سمنان به مقدار 9 هزار تن و قم به مقدار 3 هزار تن از مازاد گندم استان گلستان و انتقال با شبكه ى 
ريل تأمين شده است .كه 49 هزار تن گندم نيز در همين مقطع زمانى به استان مجاور، يعنى استان 

مازندران ارسال شده است.در اســتان گلستان امســال 930 هزار تن گندم با نرخ تضمينى از گندم  كاران خريدارى شد كه 
براساس برنامه  هاى حمل، بخشــى از آن كه مازاد بر نياز مصرفى استان است به استان  هاى همجوار و نيازمند گندم كه توان 

توليدى كمترى نسبت به مقدار مصرف ساليانه دارند ارسال مى  شود.

 رئیس اتاق بازرگانی قزوين: بخشنامه های
غیر كارشناسی برای تولید كننده را تعطیل كنید

| رئيس اتاق بازرگانى قزوين گفت: از نمايندگان مجلس انتظار داريم از ابالغ بخشنامه هاى غير 
كارشناسى در توليد و صنعت جلوگيرى كنند و نگذارند نسخه هاى غير شفابخش براى صنعتگران تجويز 
شود. عليرضا كشاورز قاسمى درجلسه شوراى گفتگوى دولت وبخش خصوصى كه روز دوشنبه با حضور 

معاون وزير صنعت و رئيس كميسيون  ويژه حمايت از توليد ملى در مجلس در استاندارى برگزار شد گفت: هر وقت مى شنويم 
دولت بسته حمايتى تعريف كرده نه تنها خوشحال نمى شويم بلكه نگران افزايش مشكالت هستيم.وى اضافه كرد: اگر حاكميت 
از بخشى نگرى دورى كند و يك برنامه متمركز و يكپارچه داشته باشد مى توان به نتايج بهترى دست يافت براى نمونه يك واحد 
توليد وسايل پزشكى كه از دولت طلب دارد اوراق گرفته اما امور مالياتى هزينه هاى تنظيم و تامين اجتماعى دودرصد زيان را نمى 
پذيرد و هنوز آيين نامه پذيرش اوراق تهاتر ابالغ نشده است.رئيس اتاق بازرگانى قزوين بيان كرد: شركتهاى خودروساز از دادن 

بدهى به قطعه سازان خوددارى مى كنند و قدرت خريد توليدكننده بسيار كاهش يافته است.

خبرنامه

استانها

خبر

پیشگیري از 
آنفوالنزاي فوق حاد 
پرندگان در دستور كار 
مسئوالن استان باشد

موفقيتورزشيكاركنانشركتتوزيعنيرويبرقاستانكرمانشاه

استاندار قم:

| سعيد منصوبي از كاركنان اين شركت موفق گرديد در مسابقات قهرماني كشور (سبك ميكس مارشال 
اسپرت) در رشته ورزشي كشتي و در رده سني بزرگساالن مقام قهرماني را كسب نمايد.به گزارش كائنات و به نقل از 
روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه،وى مدال طالي اين دوره از مسابقات را از آن خود كند.
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| دكتر ظفرمند مديركل بيمه ســالمت 
مازندران در جلسه شوراى ادارى استانى اين اداره 
كل كه بــا حضور وفائى نژاد، مديركل بازرســى ، 
مديريت عملكرد و امور حقوقى استاندارى همچنين 
كريمى، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى 
سازمان مديريت و برنامه ريزى استان و اسكندرى، 
رئيس گروه بازرسى اســتاندارى در اين اداره كل 
برگزار شــد ضمن تبريك و تقديــر از مجموعه 
مسئولين و كاركنان اين اداره كل در كسب رتبه برتر 
شاخص اختصاصى جشنواره شهيد رجايى گفت : 
الكترونيكى شدن خدمات، سالمت ادارى كشور را 
تضمين مى كند و موجب تسهيل دسترسى مردم 
به خدمات مورد نياز خواهد شــد. وى با اشاره به 
اينكه الكترونيكى شدن خدمات بيمه سالمت از 
تجويز بى مورد خدمات و هدر رفت منابع جلوگيرى 
مى كند. وى بيان داشــت: از مزاياى تســريع در 
الكترونيكى شــدن خدمات مى توان به دسترسى 
سريع به خدمات سالمت و همينطور معرفى بيمار 
در اســرع وقت به ارائه دهندگان خدمات سالمت 
اشاره كرد. در واقع از اين طريق بيمه شده مى تواند 
با پزشك به راحتى ارتباط داشته باشد. وى اعالم 
كرد: البته اين كار تا پياده سازى كامل نيازمند زمان 
و تامين زيرساختها و هماهنگى هاى بين بخشى 
اســت  تا به جايگاه اصلى خود  برسد كه اين امر با 
جديديت در حال پيگيرى مى باشد.مديركل بيمه 
سالمت مازندران در ادامه افزود: در سال هاى قبل از 
اجراى طرح تحول سالمت همچنين بيمه سالمت 
همگانى آحاد جامعه، اكثر مراجعين به اين دستگاه 
در راستاى حل مسائل پرداختى هزينه درمان بوده 
است كه به لطف خدا و برنامه هاى راهبردى نظام 
همچنين برنامه هاى سالمت محور دولت تدبير و 
اميد كه در سايه حمايت هاى مقام معظم رهبرى 
انجام شــد ، اين مراجعات به حداقل خود رسيد 

همچنين در اين راستا در ســالهاى اخير بيش از 
10 ميليون نفر از افراد فاقد پوشش بيمه درمان در 
كشور به صورت رايگان و بدون پرداخت هيچگونه 
حق سرانه اى، تحت پوشــش بيمه سالمت قرار 
گرفتند و در استان مازندران نيز بيش از 260 هزار 
نفر از افراد فاقد پوشش بيمه درمان تحت پوشش 
اين سازمان قرار گرفتند.وى افزود: تمام تالش ما 
بر اين استوار است كه مردم دغدغه كمترى بابت 
هزينه هاى درمانى مورد نياز داشــته باشند و در 
اين راه از هرگونه تالشى فروگذار نخواهيم نمود. 
مراجعين به اين اداره عالوه بر روزهاى سه شــنبه 
مى توانند در تمامى روزهاى هفته با مديريت مالقات 
نموده و مسائل خويش را مطرح نمايند زيرا ما مردم 
را ولى نعمت خود دانسته وتمام توان و نيروى خود 
را در راه خدمتگزارى به مردم خواهيم گذاشــت. 
وفائى نژاد، مديركل بازرسى ، مديريت عملكرد و 
امور حقوقى استاندارى مازندران نيز طى سخنانى 
در اين جلسه بيان داشت: شكى نداريم كه يكى از 
اركان دولت تدبير و اميد، بحث سالمت و ارتقاء آن 
است كه مهمترين شاخصه دولت مى باشد اين امر 
محقق نمى شد مگر اينكه استعدادها و پتانسيل هاى 
موجود مورد ارزيابى قرار گرفته تا دولت بتواند بستر 
و زمينه الزم را جهت اجــراى برنامه هاى خود در 
دسترسى به رضايت همه اقشار جامعه مهيا نمايد از 
نظرات و انتظارات جامعه بر مى آيد با تحولى كه در 
نظام ادارى و سياسى و اجتماعى مى بينيم دولت ها 
به نوعى به دنبال ابزار هايى هستند كه در معادالت 
روانى جامعه تاثيرگذار باشند از دغدغه هاى آحاد 
جامعه وجود پشــتوانه قوى به عنــوان اهرمى در 
شــرايط خاص كه بتواند از آنهــا حمايت كند و 
منشاء قوى براى رضايتمندى آنها باشد بر همين 
اساس بحث تقويت بيمه ها كه بتواند پشتوانه قوى 
براى آحاد جامعه از لحاظ امنيت و سالمت حتى 

معادالت روانى جامعه باشد نقش بسيار مهمى را 
ايفا مى نمايد كه در اين بين نقش بيمه ها در همه 
عرصه ها بســيار مهم و تاثيرگذار است .مديركل 
بازرسى ، مديريت عملكرد و امور حقوقى استاندارى 
مازندران افزود:  قطعاً هرگونه كنش و واكنش بين 
مردم و دولت نيازمنــد ايجاد يك زمينه فرهنگى 
و فرهنگ سازى است تا جامعه به نتيجه ايده آل 
دست يابد . تا ما كاركنان به يك فرهنگ متعالى 
به خدمتگزارى به مردم نرســيم و اهداف و برنامه 
هاى مان را در مســير خدمت به مردم قرار ندهيم 
اين فاصله بيشتر خواهد شد و انتظارات مردم نيز 
بيشتر و پاسخگويى مسئولين ناكارآمد تر خواهد 
بود. وى بيان داشت: بر اساس بررسى هاى بعمل 
آمده،  مردم بيشــتر جنبه خدمات عمومى نظير 
نحوه برخورد را مد نظر قرار مى دهند  و بحث هاى 
مالى در رتبه هاى بعدى قرار داشته است.وفايى نژاد 
در ادامه افزود: در اســتقرار ميز خدمت در ادارات 
مختلف ،  هدف ما  اين اســت كه بر اساس الگوها 
و در چارچوب ضوابط و مقررات به مردم پاسخگو 
باشيم و پاسخگويى به مردم سرعت بيشترى بگيرد 
. وى در ادامه افزود: يكى از برنامه هاى مهم سازمان 
بيمه سالمت ايران، الكترونيكى كردن خدمات است 
كه از سوى مديرعامل اين سازمان به عنوان يكى از 
اهداف مهم اعالم شد كه اين امر در راستاى اهداف 
دولت تدبير و اميد است و تاكيد ما هم اين است كه 
اين كارى كه در بيمه سالمت قرار است انجام شود 
موجب صيانت از حقوق مردم و سهولت در دريافت 
خدمات موردنياز از بيمه ســالمت خواهد شد.در 
ادامه كريمى، معاون توســعه مديريت و سرمايه 
انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى استان طى 
سخنانى گفت: اميدواريم كه در راستاى برنامه هاى 
دولت الكترونيك توسط ســازمان بيمه سالمت 
دترچه هاى درمانى بيمه سالمت حذف و خدمات به 

صورت الكترونيكى به بيمه شدگان ارائه گردد. وى 
استقرار دولت الكترونيك و هوشمندسازى ادارى را 
از باالترين امتياز ها در ارزيابى ساالنه دستگاههاى 
اجرايى بر شمرد كه اين امر موجب شفافيت عملكرد 
و افزايش رضايتمندى مردم خواهد شد كه در بحث 
ارتقاء ســالمت ادارى نيز نقش موثرى را ايفا مى 
نمايد. وى افزود: در بحث مديريت سرمايه انسانى 
مى  بايست بر اساس ماموريت ها و اهداف سازمانى 
نيروهاى انسانى متناسب نيز داشته باشيم از فناورى 
ها و سيستم هاى مديريت نوين نيز استفاده نمود  
كه اين امر در بخش هاى مختلف به كمك ما خواهد 
آمد. وى در ادامه گزارشــى از عملكرد و امتيازات 
كسب شده اداره كل بيمه ســالمت مازندران در 
ارزيابى شاخص هاى جشــنواره شهيد رجايى در 
سال 96 ارائه نمود.الزم به ذكر است در پى كسب 

رتبه برتر اين اداره كل در بين دستگاه هاى اجرايى 
اســتان در شاخص اختصاصى جشــنواره شهيد 
رجايى سال 96، شوراى ادارى استانى اين اداره كل 
با حضور مسئولينى از استاندارى همچنين مديركل 
، معاونين و روساى ادارات ستادى و شهرستانى بيمه 
سالمت استان در سالن اجتماعات يادگار امام(ره) 
اين اداره كل برگزار شــد كه در اين جلسه هر يك 
از روسا و مسئولين ادارات ستادى و شهرستانى به 
بيان نظرات و انتظارات خود همچنين گزارشى از 
اجراى طرح استقبال سنجى در سطح استان ارائه 
نمودند و در پايان نيز با اهداء لوح سپاس از طرف 
كاركنان اين اداره كل،  از دكتر ظفرمند، مديركل 
بيمه سالمت مازندران در راستاى كسب رتبه برتر 
شاخص اختصاصى در جشــنواره شهيد رجايى 

استان تقدير بعمل آمد.

الکترونیکی شدن 
خدمات، سالمت اداری 
کشور را تضمین می کند 

مدیر کل بیمه سالمت مازندران:


