خبر
فرماندهانتظامیگلستانخبرداد:

کشف ۱۲تنتوتونقاچاقدرگرگان

گرگان-آذری-خبرنگاراقتصادسرآمد  :فرمانده انتظامی گلستان از
کشف  ۱۲تن توتون قاچاق در گرگان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سردار محمد سعید فاضل دادگر اظهارکرد :ماموران
پلیس امنیت اقتصادی استان پس از یک سری اقدامات اطالعاتی و تحقیقات
میدانی ،موفق به شناســایی محل دپوی توتون قاچاق در یکی از روستاهای
گرگان شدند.
وی افزود :پس از هماهنگی با مرجع قضائی ،مامــوران به همراه نماینده اداره
صمت شهرستان ،از انبار مورد نظر بازدید که مقدار  ۱۲تن برگ توتون قاچاق
کشف کردند.
فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به دستگیری یک متهم در این راستا و معرفی
وی به مراجع ذیصالح ،خاطرنشان کرد :برابر اعالم کارشناسان ارزش این مقدار
توتون قاچاق ۳ ،میلیارد و  6۰۰میلیون ریال برآورد شده است.
فاضل دادگر در پایان با تاکید بر مقابله بی امان پلیس با قاچاقچیان و سودجویان،
گفت :برخورد قاطعانه با پدیده شوم قاچاق ،از مطالبات مردم و مسئوالن بوده و
نیروی انتظامی در این راستا با تمام توان تالش خواهد کرد.
------------------------------------------------------------

معاوناستاندارالبرز:

صادراتغیرنفتیالبرزبه ۵۹۷میلیوندالررسید

کرج  -خبرنگاراقتصادســرآمد  :؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری البرز با اعالم افزایش سه درصدی صادرات در آبان ماه سال جاری
نسبت به ماه قبل از آن گفت :امسال میزان صادرات غیرنفتی این استان به 5۹7
میلیون دالر رسیده است.
جهانگیر شاهمرادی افزود :این درحالی است که مجموع صادرات غیر نفتی استان
البرز در سال گذشته  5۳6میلیون دالر بوده است.
وی تاکید کرد :پیش بینی می شود که میزان صادرات کاالها و محصوالت استان
البرز تا پایان سال جاری به ۹۰۰میلیون دالر برسد.
شاهمرادی اظهار داشت :افزایش میزان صادرات غیرنفتی البرز با وجود نبود هیچ
شرکت پتروشیمی حاکی از فعالیت گسترده صنایع در این استان است.
استان البرز دارای سه هزار و  5۰۰واحد تولیدی و صنعتی فعال است.
میزان صادرات کاالهای غیرنفتی و صنعتی البرز تا پایان مهرماه امسال به 5۰5
میلیون دالر رسیده که این رقم افزایش یافت.
------------------------------------------------------------

 ۹۰میلیاردریالبرایتوسعهمدارسایالماختصاصیافت

ایالم -خبرنگاراقتصادسرآمد؛ مدیرکل نوســازی ،توسعه و تجهیز
مدارس ایالم با اشاره به دیدار نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی با
رییس سازمان نوسازی مدارس کشور ،گفت :در این دیدار ۹۰میلیارد ریال اعتبار
به مدارس ایالم اختصاص یافت.
نصرت اهلل رحیمی افزود :در دیدار سارا فالحی نماینده مردم ایالم در مجلس
با رییس نوسازی مدارس کشور رایرنی برای جذب اعتبار توسعه مدارس استان
انجام شد.
وی یادآور شــد :در این نشست رییس سازمان نوســازی مدارس کشور برای
تامین اعتبار بخش دولتی یک مجتمع ۱۲کالسه ،دبیرستان ۱۲کالسه و شمار
دیگری از طرح های عمرانی آموزشی در مجموع به ارزش  ۸۰میلیارد ریال قول
مساعد داد.
وی اظهار داشت :رییس نوسازی مدارس کشور همچنین قول مساعد برای رفع
مشکالت اعتباری طرح های عمرانی آموزشی و طرح های مناطق محروم این
استان را داد .مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس ایالم اختصاص ۱۰میلیارد
ریال برای تجهیزات کالسی و اداری مدارس استان را از دیگر دستاوردهای دیدار
امروز رییس سازمان نوسازی مدارس کشــور و نماینده مردم ایالم در مجلس
عنوان کرد .یک هزار و  ۲۰۰فضای آموزشی در استان ایالم وجود دارد.
------------------------------------------------------------

تمامیپروانههایگردشگری
استاناردبیلتمدیدشد

اردبیل  -خبرنگاراقتصادسرآمد  :مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی استان اردبیل گفت :تمامی پروانههای صادر شده این ادارهکل تا
پایان سال  ۱۳۹۹به صورت خودکار تمدید شــد .نادر فالحی در گفت و گو با
خبرنگاران اظهارداشت :این طرح با هدف حمایت از فعاالن صنعت گردشگری که
در ایام کرونا متحمل آسیبهای اقتصادی جدی شدهاند ،اجرا میشود .وی افزود:
بر این اســاس تمامی پروانههای هتلها ،اماکن اقامتی ،مجتمعهای تفریحی
توریستی ،دفاتر خدمات مسافرتی ،راهنمایان گردشگری ،کسب و کارهای فضای
مجازی گردشگری و سایر فعاالن که پروانه فعالیت آنها از اول فروردین ۹۹به بعد
نیاز به تمدید داشــت ،تا پایــان ســال دارای اعتبار خواهند بــود .مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت :کسانی که قبل از
تاریخ مذکور پروانه فعالیت آنها به اتمام رسیده و اقدامی برای تمدید آن انجام
ندادهاند ،این اقدام تخلف محسوب میشود و تا زمان تمدید مجدد پروانه اجازه
فعالیت ندارند .فالحی ادامه داد :این افراد نیز میتوانند از طریق ســامانههای
الکترونیکی پیشبینیشده در سایت این اداره کل اقدام به تمدید پروانه خود
کنند و نیازی به حضور فیزیکی در ادارات شهرستانی یا استانی ندارند .او اضافه
کرد :این اقدام همچنین با هدف جلوگیری از انجام ترددهای غیرضروری برای
فعاالن حوزه گردشگری و کارکنان این ادارهکل با توجه به شیوع ویروس کرونا
برنامهریزی شده است.
------------------------------------------------------------

نخستینجشنواره“طراحیپوسترمدیریت
مصرفبرقوآب”برگزارمیشود

اصفهان-سمیه کربالیی-خبرنگاراقتصادسرآمد  :نخستین جشنواره
“طراحی پوســتر مدیریت مصرف برق و آب” با هدف فرهنگسازی در زمینه
مصرف این دو عنصر حیاتی برای ارسال آثار عالقهمندان فراخوان داد.
این جشنواره که برای نخستین بار توسط روابط عمومی وزارت نیرو و با مشارکت
روابط عمومیهای شــرکتهای توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان و آب و
فاضالب استان اصفهان با شعار مدیریت مصرف برق و آب برگزار میشود ،برای
حضور و انتخاب برترین آثار ارسال شده شرکتکنندگان بهویژه هنرمندان طراح و
گرافیست کشور برگزار خواهد شد .در فراخوان جشنواره “طراحی پوستر مدیریت
مصرف برق و آب” محورها در دو بخش آب و برق برای ارسال آثار عالقهمندان
طراحی شده است در فراخوان بخش آب این جشنواره“ ،مدیریت مصرف آب و
شرایط اقلیمی”“ ،مدیریت مصرف آب و نسلهای آینده” و “مدیریت مصرف آب
و اصالح سبک زندگی” و در بخش برق نیز “مدیریت مصرف برق در ساعت اوج”،
“انرژیهای تجدیدپذیر” و “فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی و نسل آینده”
مورد توجه قرار گرفته است .عالقهمندان بهحضور در این جشنواره میتوانند از
 ۱۰آذر تا ۱5دیماه سالجاری از طریق تارنمای جشنواره به نشانیeepdc.
 irثبتنام و آثار خود را ارســال کنند .دبیرخانه این جشنواره در شهر اصفهان
واقع شده و شــرکتکنندگان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی
 poster@eepdc.irمراجعه و یا با شماره واتساپ ۰۹۰۲۹۱۴677۲
ارتباط برقرار کنند و همچنین از شــبکه های مجازی سروش و اینستاگرام به
نشانی eepdc_ irنیز کسب اطالعات نمایند .

زمین 777
زمین
ایران
ایران
زمین
ایران
بندر دیلم به سیستم اعالم حریق تجهیز می شود
بوشهر -خبرنگاراقتصاد سرآمد؛ رییس اداره بندر و دریانوردی دیلم از اجرای پروژه سیستم اعالم حریق در این بندر خبر داد.
بهگزارشروابطعمومی،عبداهللرئیسیدراینبارهگفت:بمنظورارتقاءسطحایمنیدربندردیلم،پروژهسیستماعالمحریقمنطبقبااستانداردهایروزدنیادراینبندرراهاندازی
خواهد شد .رئیسی افزود :دتکتورهای مورد استفاده در این پروژه از نوع ترکیبی نقطه ایی نسل ششم بوده که قابلیت تشخیص حریق را توسط دود ،حرارت و مونو اکسید کربن را دارا میباشد
وی اضافه کرد :این پروژه با هزینه ای بالغ بر ۳۰میلیارد ریال و در ساختمان اداری بندر دیلم ،ایستگاه آتشنشانی ،ساختمان اداری گمرک ،ساختمان کنترل و ترافیک دریائی بندر ،ایستگاه
تجسس و نجات دریایی و انبار های کاال و قضایی گمرک انجام خواهد شد رئیس اداره بندر و دریانوردی دیلم خاطرنشان کرد :از دیگر قابلیت های این پروژه امکان رصد سیستم توسط زیر
ساختاینترنتوازراهدورمیباشدکهاینامرمیتوانددرمانیتورکردنوتشخیصمحلوقوعحریقدرجهتتسریعحضورآتشنشاناندرهنگامبروزحادثهنقشموثریراایفانمایند.

پنجشنبه  ۱3آذر  - ۱3۹۹شماره ۹4۲

باحضوررئیسکلدادگستریاستاندرزندانمرکزیشیرازانجامشد؛

افتتاحهمزماندفترخدماتالکترونیکقضاییدرزندانشیرازوسهشهرستانفارس
شیراز-توانایی -خبرنگاراقتصادسرآمد ؛در ادامه اجرای
طرح پایش و غربالگری زندانیان در استان فارس با حضور
رئیس کل دادگستری اســتان فارس دفتر خدمات الکترونیکی
قضایی در زندان مرکزی شیراز به بهره برشداری رسید.
فارس در ادامه این مراسم همچنین رئیس کل دادگستری فارس و
معاونین قضایی دادگستری استان از زندان مرکزی شیراز بازدید و با
زندانیان اندرزگاه نسوان مالقات کردند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در حاشیه افتتاح دفتر خدمات
الکترونیکی قضایی درزندان عادل آباد شیراز هدف از راه اندازی این
دفتر را تسریع در ارسال درخواست های قضایی زندانیان و رسیدگی
به تقاضای آنان به صورت سیستمی خواند و افزود :همزمان با افتتاح
این دفتر دفاتر خدمات قضایی در زندان های اقلید ،کازرون و بوانات
نیز آغاز به کار کرد.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه :با فراهم شدن زیر ساخت
ها دفتر خدمات قضایی به زودی دفتر خدمات قضایی در ســایر
زندان های استان نیز راه اندازی می شود گفت :با این کار ارزشمند،
روند رسیدگی به پرونده های قضایی زندانیان درخصوص اعسار و
محکومیت های مالی با سرعت بیشتری انجام می شود.
حجت االسالم و المسلمین سیدکاظم موسوی افزود :استان فارس
به لحاظ جمعیت کیفری یکی از استان های بزرگ کشور محسوب
می شود که با اجرای مناسب و مستمر طرح پایش زندانیان توسط
قضات با بهره گیری از تأسیسات قانونی و اعطای تسهیالت پیش
بینی شده در طرح پایش زندانیان آمار قابل توجهی از مددجویان
زندان های استان کاهش یافت که از این حیث جزء استان های برتر
کشور می باشیم .
رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه با حضور در بند نسوان

زندان مرکزی شیراز به دیدار چهره به چهره با مددجویان این بند
پرداخت و در حاشیه این حضور تأکید کرد :مدد جویان بند نسوان
به لحاظ شرایط ویژه بیش از همیشه مورد توجه قضات قرار گیرند
و همکاری بیشــتری در راســتای اعطای مرخصی و همچنینی
استفاده از تسهیالتی همچون آزادی مشروط برای آنان فراهم شود.
وی همچنین به قضات توصیه کرد :به زندانیان این بند که دارای
جرائمی مانند مواد مخدر و برخی از جرایم مالی هســتند با رأفت
بیشتری نگاه شود.
بحرینی معاون قضایی دادگستری فارس نیز دردیدار امروز مسئولین
قضایی استان از زندان مرکزی شیرازگفت :با توجه به اختالف نظری
که در بحث توبه وجود دارد درکل جرایم ســبک درجه  7-6-5و
درمواردی که منجر به آزادی می شــود باید این موارد ،به دادگاه
تجدید نظر ارسال شود.

باهدفافزایشتواناییتولیدذوبباسیکل RHمحققشد؛

دستیابی به رکورد عمر نسوز ِوسل واحد گاززدایی

کربالیــی-
اصفهان-ســمیه
خبرنگاراقتصادسرآمد  :مسیب فتاحالمنان ،رئیس
عملیات ثانویه ،از دستیابی به رکورد عمر نسوز ِوسل
واحد گاززدایی ( )RHخبر داد.
وی با اشــاره به افزایش حجم ســفارشهای تولید
ذوبهای مخصوص با ســیکل  RHطی یک سال
گذشــته و ظرفیت محــدود کارگاه گاززدایی RH
گفت :پروژههایی در جهت افزایش توانایی تولید ذوب
با سیکل  RHدر ناحیۀ فوالدســازی و ریختهگری
مداومبرنامهریزیواجراشدکهاهمآنهاشاملکاهش
زمان توقف کارگاه جهت تعویض وسل از ۱6ساعت به
کمتر از ۱۰ساعت ،افزایش عمر نسوز وسل در دو سال
گذشــته از کمتر از  ۱۰۰ذوب به بیش از  ۱۲5ذوب و
افزایش تعــداد ذوب  RHدر روز از کمتر از  ۲۰ذوب

به  ۲۴ذوب است .فتاحالمنان خاطرنشان کرد :برای
تحقق این اهداف ،فعالیتهایی نظیر کنترل بهتر و
بهبود پارامترهای ورودی ذوب به  RHنظیر تنظیم
مناسبتر ppmاکسیژن مذاب در تخلیۀ کورههای
قوس الکتریکی جهت جلوگیری از تزریق اکسیژن
اضافیدر RHوتنظیممناسبتردمایذوبتحویلی
بــه  RHدر کورههای پاتیلی جهــت جلوگیری از
گرمایششیمیاییدر RHوهمچنینبازنگریوبهبود
روشهایاسکولکاتینگوگانینگاسنورکلوکاهش
فاصلۀ زمانی بین سکوینسهای مختلف گریدهای با
سیکل RHبر روی ماشینهای ریختهگری مختلف
به دســت همکاران برنامهریزی و کنترل تولید و نیز
کوردیناتورهایناحیهانجامگرفت.
مسیب فتاحالمنان ،رئیس عملیات ثانویه ،در پایان

خاطرنشــان کرد :تالشها و حمایتهای همکاران
موجب شــد تا از کارگاه  RHبــا ظرفیت محدود،
بیشــترین حجم تولید و بهترین کیفیت را به دست
آوریم و سفارشهای مشتریان را بهموقع آماده کنیم.
به همین دلیــل از کلیه همکارانی کــه در موفقیت
بهدستآمدهنقشمستقیمداشتهاند،ازجملههمکاران
تولید ،تعمیرات ،پشــتیبانی و تعمیرات نسوز تشکر
میکنم .در ادامه احمدرضا ایران پور رئیس تعمیرات
نسوز فوالدسازی در گفتوگو با خبرنگار فوالد اظهار
داشــت :در راستای سیاســتهای فوالد مبارکه در
خصوص کاهش توقفات و هزینهها ،عمر نسوز وسل
واحــد گاززدایی ( )RHبه عدد ۱۲5ذوب رســیده
است .افزایش عمر نســوز در یکی از حساسترین و
استراتژیکترین تجهیزات ناحیۀ فوالدسازی که در

حجم آب مخزن سدیامچی اردبیل افزایش یافت
اردبیل  -خبرنگاراقتصادسرآمد  :مدیرعامل شرکت
آب منطقهای استان اردبیل گفت :در پی بارشهای
اخیر حجم ذخیره آب سدیامچی اردبیل به میزان  6درصد
افزایش یافت .عباس جنگی مرنی در بازدید از حوضه آبریز
سدیامچی افزود :تامین آب شرب پایدار برای شهرهای اردبیل
و سرعین و مصارف کشاورزی شبکه آبیاری یامچی در فصول
بهار و تابستان سال آتی مستلزم مدیریت بهینه مخزن سد
یامچی و ذخیرهسازی حداکثری آب در ماههای آتی و آبگیری
مناسبمخزنسدیامچیاست.
وی با اشاره به مدیریت حجم مخزن سد بر لزوم جلوگیری از
هدررفت آب و ذخیره حداکثری تاکید کرد و گفت :از ابتدای
سال زراعی تاکنون  65میلیون مترمکعب آب ورودی به سد
ثبت و پس از اتمام فصل بهرهبرداری موجودی مخزن به رقم
 ۱7میلیون مترمکعب رسیده است .مدیرعامل شرکت آب
منطقهای اردبیل گفت :اجرا و تکمیل آبرسانی اردبیل یکی از
طرحهای اجرایی مهم شرکت آب منطقهای استان بوده و در
انتقال آب با کیفیت مناسب از سد یامچی در قالب این طرح
آبرسانی و اجرای آبگیر سدیامچی به منظور باال بردن کیفیت
آب آشامیدنی شهر اردبیل در حال تکمیل است .جنگی مرنی

برلزومبرنامهریزیبرایمصرفبهینهآبدربخششربتاکید
کردوازعمومشهروندانخواستباصرفهجوییومصرفبهینه
آب این شــرکت را در خدماترسانی بهتر و مناسبتر یاری
کنند .هادی حبیبزاده  ،رییس اداره بهرهبرداری و نگهداری از
سد مخزنی یامچی هم در این بازدید گفت :با افزایش بارشها
در سطح حوضه آبریز سد مخزنی یامچی در آذرماه ورودی آب
به مخزن این سد افزایش یافته و شاهد افزایش 6درصدی در
ذخیرهآبسدنسبتبه ۲هفتهپیشهستیم.ویبیانکرد:در
حالحاضرذخیرهآبسدیامچیحدود ۱5میلیونمترمکعب
است و امیدواریم با ادامه روند مناسب بارشها حجم آب در
مخزنسدیامچینیزدرروزهایآیندهافزایشبیشترییابد.

ناوگان حمل و نقل فارس ۲۲میلیون تن کاال جا به جا کرد
شــیراز-توانایی -خبرنگاراقتصادســرآمد ؛مدیر
کل راهداری و حمل و نقــل جادهای فارس گفت:
از ابتدای امســال تاکنون به رغم شــیوع کرونــا و اعمال
محدودیتهای مختلف،ناوگان حمل و نقل جادهای فعال
بود و حدود  ۲۲میلیون تن کاال در استان جا به جا کرد.
علیرضا سیاهپور مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای
فارس گفت :این میــزان کاال در قالب حدود یک میلیون و
 75۰هزار سفر به مقاصد مختلف درون و برون استانی جابه
جا شده است.
علیرضا ســیاهپور افزود :همچنین به رغم محدودیتهای
اقتصادی ناشی از تحریمها و شیوع کرونا ،شاهد افزایش قابل
توجه صدور بارنامهها در استان بودهایم.
او اظهار داشت :استان فارس با دارا بودن افزون بر  ۳6هزار
دستگاه انواع وسایل نقلیه سنگین باری و حمل فرآوردهای
نفتی همچنین دارا بودن  55هزار راننده حرفهای حمل و
نقل کاال و دارای کارت هوشــمند رتبه نخست کشور را در
اختیار دارد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس اضافه کرد:
عمده کاالهای حمل شده طی مدت مذکور که با مشارکت

استاندارگلستانخبرداد؛

بهرهمندی هزار و ۲۰۰خانوار مددجوی کمیته امداد گلستان از گاز خانگی

گرگان  -آذری-خبرنگاراقتصادســرآمد  :گازرسانی به روستاها و
ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته با هدف محرومیتزدایی و گسترش عدالت
اجتماعی در گلستان شتاب گرفته و به گفته استاندار تاکنون هزار و ۲۰۰خانوار
مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) این اســتان تحت پوشــش شبکه
گازرسانی قرار گرفتند.
هادی حقشناس در جلسه هماهنگی گازرسانی به مددجویان کمیته امداد
امام خمینی (ره) استان همچنین افزود :برخی دیگر از خانوارهای تحت پوشش
کمیته امداد گلســتان توان مالی خرید امتیاز و نصب انشعاب گاز خانگی را
ندارند که تالش می کنیم با کمک شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی ،امکان
برخورداری رایگان این خانواده ها از گاز خانگی فراهم گردد.
گازرسانی به روستاها و افراد محروم عالوه بر افزایش رفاه آنان منجر به ایجاد
امید به زندگی و اشتغالزایی در روستاها شده و مانع از مهاجرت آن ها به شهرها
خواهد شد.
استاندار گلستان همچنین گفت :پیمانکاران گاز استان در مناطقی با بیش از
 7۰۰نفر جمعیت ،بر اساس توانمندی خود هزینه مصالح و ساخت حداقل یک
واحد مسکونی نیازمندان را تقبل میکنند.
توسعه شبکه گازرسانی از مهمترین مطالبات ساکنان روستاها به خصوص در
مناطق کمتر توسعه یافته به شمار میرود و نه تنها نتایجی مانند ماندگاری
روستاییان و افزایش تولید داخلی در روستاها را به همراه دارد بلکه زمینه توسعه
پایدار در این مناطق را نیز فراهم خواهد کرد.
طبق اعالم سرپرست شرکت گاز گلستان در دولت یازدهم و دوازدهم حدود ۲
هزار و  ۹۰۰کیلومتر شبکه گاز در این استان اجرا شد که از این مقدار  ۲هزار و

تولید ذوبهای خاص نقش اساســی دارد ،حاصل
کار و تالش قسمتهای مربوطه در تعیین کیفیت،
تثبیتبهترینطرحنسوزکاری،کنترلفرایندوبهبود
پارامترهای مؤثر بوده است.
ایرانپور در ادامه افزود :بومیسازی نسوز این تجهیز
خاصدرسالهایگذشتهدردستورکارمرکزتعمیرات
نسوز و خرید مواد مصرفی قرار گرفت .این فعالیت با
افزایش تحریمها سرعت گرفت و از آن زمان تحقیقات

گستردهایباهمکاریومشارکتتولیدکنندگاننسوز
و اساتید دانشگاه شروع شد.
رئیستعمیراتنسوزفوالدسازیهمچنینگفت:ثمرۀ
اینتحقیقاتوتعامالت،تولیدآجرهاینسوزاینواحد
توسط شرکت فرآوردههای نسوز مهرگداز بوده است.
این آجرها در مرحلۀ آزمایش است و نتایج آن بسیار
رضایتبخش و کیفیت آن همتراز و قابلمقایســه با
نسوزهایمشابهبهترینتولیدکنندگانخارجیاست.

 ۲۴7کیلومتر مربوط به روستاها و بقیه مربوط به شهرها بود.
علی طالبی اظهار داشت :پیش از شــروع به کار دولت یازدهم  6هزار و ۸۰۰
کیلومتر شبکه گازرسانی در گلستان اجرا شده بود که این رقم در حال حاضر به
بیش از  ۹هزار و  7۰۰کیلومتر افزایش یافت.
به گفته وی درحال حاضر همه  ۳۳شهر و همچنین  ۸۸5روستای گلستان از
گاز طبیعی استفاده می کنند که تالش می کنیم تا پایان دولت دوازدهم همه
روستاهای دارای قابلیت گازرسانی از این امکان برخوردار شوند.
کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان  ۸۰هزار خانوار را زیر پوشش خدمات
خود دارد.
از مجموع جمعیت یک میلیون ۸6۹هزار نفری گلستان ۴6.6،درصد در هزار و
 75روستا و آبادی زندگی می کنند.

 ۲6۸شرکت حمل و نقل کاالی استان به مقاصد مختلف
برون استانی از جمله اســتانهای هرمزگان ،یزد ،تهران،
اصفهان و بوشهر انجام شده شامل انواع سیمان ،اوره ،خاک
نسوز ،گندم و گازوئیل است.
سیاهپور بدون بیان آمار مشخص افزود :بیشترین تناژ کاالی
حمل شده به ترتیب از شهرستانهای شیراز ،مرودشت ،آباده،
نیریز ،فیروزآباد و کوار و کمترین حجم جابه جایی از مبدا
شهرستان های خنج ،مهر و رستم بوده است

مدیرعاملسازمانبیمهسالمتکشور:

 5میلیوننفربهجمعیتزیرپوششبیمهسالمتکشوراضافهشد
ســاری  -خبرنگاراقتصادسرآمد  :مدیرعامل
سازمان بیمه سالمت کشور گفت که از سه هفته پیش
تاکنون با توقف ارزیابی وسع  ،حدود پنج میلیون نفر به
جمعیتزیرپوششاینبیمهاضافهشدهاست.
دکترمحمدمهدیناصحی درگفتوگوباخبرنگاراندر
ساری افزود  :ارزیابی وسع برای پذیرش واجدین شرایط
بیمهسالمتطبقمصوبهستادملیمقابلهباکروناتاپایان
امسال متوقف شده است تا تمامی افراد فاقد بیمه پایه
بتوانندتحتپوششبیمهسالمتقرارگرفتهوازخدمات
رایگان بهداشتی و درمانی دولتی برخوردار شوند.
وی از تمامی افراد فاقد بیمه درمانی خواست تا از فرصت
برداشته شدن ارزیابی وسع تا پایان سال جاری برای قرار
گرفتنزیرپوششبیمهپایهدرمانیاستفادهکنند.
دکترناصحیتوضیحداد:درحالحاضرارزیابیوسعبرای
روستاییان،متقاضیانجدیدوبیمهشدگانبیمهسالمت
همگانی در صورتی که خدمات مــورد نیاز آنها محدود
به بخش دولتی باشد ،متوقف شــده و به صورت رایگان
میتوانندتحتپوششبیمهسالمتقرارگیرند.
ویافزود:بیمهسالمتقصدداردارزیابیوسعرابهصورت
دایمی متوقف کند و در این راستا طرح بیمه اجباری به
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی ارائه شده

است.مدیرعاملبیمهسالمتگفت:درحالحاضرحدود
نیمیازجمعیتکشورزیرپوششبیمهسالمتهستند
و این بیمه با حمایت ویژه دولت تا ۹۰درصد هزینه درمان
را در بخش بستری و  7۰درصد سرپایی ها را متقبل می
شود .وی همچنین از حذف سقف پرداخت هزینه درمان
افرادتحتپوششبیمهسالمتخبردادوافزود:بانظارت
دقیقوالکترونیکیشدنفعالیتهایاداریومالی مراکز
درمانیکشوروارتباطالکترونیکیبابیمه سالمتجلوی
هرگونهبینظمیویاهزینههایسربارگرفتهمیشود.
مدیرعاملبیمهسالمتهمچنینازاینسازمانبهعنوان
پشتیبانی کننده اجرای طرح شهید سلیمانی با هدف
کنترلبیماریکرونادرمحالتخبردادوگفتکههمسو
بااجرایاینطرحیکهزارو 65۰میلیاردتوماناعتباربرای
آن از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به بیمه
سالمت اختصاص داده شده است.
ناصحی با توضیح این نکته که این طرح از پانزدهم آذر در
کشور شروع می شود  ،افزود  :در اجرای این طرح عالوه
بر همکاری مراکز بهداشت روستایی و شهری مناطق
مختلف کشور  ۲ ،هزار و  5۰۰نفر از افراد تحصیل کرده
مرتبط با بهداشت و درمان نیز با هماهنگی سپاه و بسیج
استانهاشناساییوبهکارگرفتهمیشوند.

