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شهرستان

چهارشنبه  12مرداد 1401
شماره 3219

اخبار
مدیر کل بیمه سالمت استان مرکزی:

یکهزار و  ۱۵۰میلیارد ریال مطالبات
موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت
استان مرکزی پرداخت شد

مدیر کل بیمه سالمت استان
مرکزی گفت :یک هزار و ۱۵۰
میلیارد ریال مطالبات موسسات
طرف قرارداد بیمه سالمت استان
در سال جاری پرداخت شد.
«محمدرضا جیریایی»افزود :از این میزان مبلغ پرداختی رقمی
بیش از  ۷۴میلیارد و  ۸۹۰میلیون ریال بابت بیمارستانهای
خصوصی استان  ،بیش از  ۱۴میلیارد و  ۵۳۰میلیون ریال بابت
پزشکان خانواده در طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه سالمت
همگانی و بیش از  ۹۵میلیارد و  ۵۷۰میلیون ریال نیز بابت
مطالبات داروخانههای طرف قرارداد استان پرداخت شد .وی تاکید
کرد :در مجموع مبلغی بیش از  ۱۱۲میلیارد و  ۴۲۰میلیون ریال
بابت سایر گروههای دیگر از موسسات طرف قرارداد توسط بیمه
سالمت استان در سال جاری پرداخت شد .مدیرکل بیمه سالمت
استان اظهار داشت :در راستای مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی
اراک ،ساوه و خمین نیز رقمی بیش از  ۸۵۵میلیارد و  ۱۴۰میلیون
ریال پرداخت شد .جیریایی تصریح کرد :برای نخستین بار در طول
تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی سابق و سازمان بیمه سالمت
ایران کنونی ،این سازمان با برنامهریزی و مدیریت منابع توانسته،
مطالبات موسسات خود را به روز رسانی کند .وی خاطر نشان
کرد :بیمه سالمت استان مرکزی هیچگونه بدهی به موسسات
و مراکزدرمانی از سالهای گذشته ندارد .مدیر کل بیمه سالمت
استان مرکزی بیان داشت :مطالبات بیمارستانهای خصوصی تا
فروردین ماه سالجاری  ،پزشکان خانواده در طرح نظام ارجاع در
صندوق بیمه سالمت همگانی تا تیر ماه سالجاری  ،داروخانههای
طرف قرارداد استان تا خرداد ماه سالجاری و سایر موسسات طرف
قرارداد از جمله مطبهای پزشکان عمومی  ،متخصص و فوق
تخصص ،آزمایشگاهها  ،رادیولوژیها ،فیزیوتراپیها بهصورت علی
الحساب تا خرداد ماه و دانشگاههای علوم پزشکی استان نیز به
صورت علی الحساب تا اردیبهشت ماه پرداخت و به روز رسانی
شده است .جیریایی خاطرنشان کرد :سازمان بیمه سالمت ایران
در راستای پوشش افراد فاقد پوشش هرگونه بیمه ،طرح پوشش
بیمه افراد فاقد پوشش بیمهای با اعتبار سه ماهه را اجرایی کرده تا
هر شهروندی که فاقد بیمه پایه درمانی است ،بتواند به صورت سه
ماه از خدمات بیمهای پایه رایگان بهرهگیری کند.

اعالم کاالبرگ الکترونیکی جدید گاز
مایع در استان گلستان

مسوول روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های
نفتی منطقه گلستان از اعالم کاالبرگ الکترونیکی گاز مایع
جهت مصارف گرمایشی در سطح استان خبر داد.به گزارش روابط
عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان
مرتضی مقدس ،ضمن اعالم این خبر گفت  :کاالبرگ الکترونیکی
گاز مایع به میزان  46کیلو گرم از تاریخ  01/05/1401تا تاریخ
 31/05/1401معتبر بوده وقابل تمدید نیست.وی افزود :با توجه
به تغییر روش عرضه ،توزیع نفت سفید و گاز مایع خانوارها صرفا
از طریق سیستمی و زیر ساخت بانکی در روستاها و اماکن بی
بهره از گاز طبیعی امکان پذیر خواهد بود.مقدس اظهار داشت:
خانوارهای مشمول این طرح که تاکنون ثبت نام ننموده اند
الزامیست در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه جدید تجارت
آسان ( )http://newtejaratasan.niopdc.irاقدام نمایند.

درخشش نقره و برنز ،بر گردن اسکواشیهای آذربايجانشرقی

رئیس هیئت اسکواش آذربایجانشرقی از درخشش
دختران کمتر از  ۱۳و  ۱۵سال این استان در مسابقات
قهرمانی کشور و کسب مدالهای نقره و برنز این ورزشکاران
خبر داد.
محمد حسین حسنزاده؛ رئیس هیئت اسکواش
آذربایجا نشرقی در آیین اختتامیه مسابقات قهرمانی
اسکواش دختران کمتر از  ۱۳و  ۱۵سال کشور که با حضور
اما نزاده؛ معاون ورزشی ،سعید نامور؛ رئیس هیئت ورزشی
پیوند اعضای استان ،نوید شفیعی؛ دبیر هیئت اسکواش
آذربایجا نشرقی ،شهربانیان؛ نائب رئیس فدراسیون،
شعبانی؛ سرپرست فنی مسابقات ،حیدری؛ مربی ارشد تیم
ملی اسکواش بانوان و امانی پور؛ استعداد یاب فدراسیون
برگزار شد ،ضمن تبریک به مدا لآوران ،گفت :بعد از چند
سال وقفه بهخاطر کرونا ،بازیکنان توانستند با محکزدن
تواناییها یشان ،با تمرینات بیشتر برای شرکت در این
مسابقات آماده کنند و برای شرکت در مسابقات بعدی نیز
انگیزه کافی داشته باشند.
وی در همین راستا با بیان اینکه این رقابتها با نظم

زمینهای برای توسعه این ورزش مهیج و آشنایی بیشازپیش
هموطنان با فرهنگهای مختلف کشور و ایجاد دوستی و
محبت بین ورزشکاران باشد.
به گزارش روابط عمومی اسکواش آذربایجانشرقی،
مسابقات قهرمانی کشوری اسکواش در ردههای سنی کمتر
از  ۱۳و  ۱۵سال که با حضور  ۵۵بازیکن از  ۱۴استان ،از
پنجم تا هفتم مرداد به میزبانی آذربایجانشرقی در تبریز
در حال برگزاری بود ،جمعه هفتم مرداد جاری با داوری
ندا سروشسرداور ،نیره هاشمی ،الناز هوشمند کیا ،نرگس
مختاری ،مرجان دریا بیگی و شیرین صادقپور بهپایان رسید
و در رده سنی کمتر از  ۱۳سال دختران ،بهترتیب شاینا
امیری از تهران ،نازنینزهرا جلیلی فاضل و سانای اسدی از
آذربایجانشرقی و آمنا اسفندیاری از گیالن با کسب مدالهای
نقره و برنز ،مقامهای اول ،دوم و مشترک سوم کشوری را از
آن خود ساختند و در رده سنی کمتر از  ۱۵سال نیز باران
ِ
محمدپور از تهران ،پرنیان نجفی از اصفهان ،عسل محمدی و
فاطیما قانعی از استان مرکزی بهترتیب مقامهای اول ،دوم و
مشترک سوم را کسب کردند.

و ترتیب در یک محیط صمیمی برگزار شد ،ضمن اظهار
امیدواری ادامه داد :امیدواریم با برگزاری این مسابقات

در جلسه مشترک مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه با سندیکای لوله و پروفیل مطرح شد؛

حمایت از مشتریان ،بخشی از فرهنگ سازمانی فوالد مباركه

طی جلسهای مشترک با حضور مدیر فروش داخلی فوالد
مبارکه و سندیکای لوله و پروفیل ،راهکارهای حمایت حداکثری
از مشتریان فوالد مبارکه موردبررسی و تبادلنظر قرار گرفت.
محمد تاجمیر ریاحی مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه
گفت :طی این جلسه شرایط ایجادشده در بازار محصوالت
فوالدی تخت و همچنین مشکالتی که نوسان قیمتها میتواند
برای مشتریان فوالد مبارکه و تمامی شرکتهای زنجیره فوالد
ایجاد کند ،موردبررسی قرار گرفت .در این جلسه همچنین

نظرات اعضای سندیکای لوله و پروفیل مبنی بر چالشهای
موجود برای تأمین اعتبار اسنادی و همچنین زیانهایی که بابت
کاهش قیمت در چند ماه گذشته به این گروه مشتریان فوالد
مبارکه واردشده مطرح شد.
به گفته تاجمیر ریاحی انتظار مشتریان لوله و پروفیل از
فوالد مبارکه این است که با کاهش عرضه و کنترل قیمت از
کاهش بیرویه بیشتر قیمتها در شرایط فعلی جلوگیری به
عمل آید تا این مشتریان بتوانند ورقهای خریداریشده خود
را با خسارت کمتری به کاالی نهایی تبدیل و عرضه نمایند.
وی خاطرنشان کرد :بنا بر اظهارات اعضای این سندیکا
در صورت تداوم این شرایط بسیاری از شرکتهای این گروه
از مشتریان با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه خواهند شد
،ضمن اینکه در صورت عدم تأمین اعتبار اسنادی در بانکها
مشکالتی برای فوالد مبارکه و عدم خرید از شرکت و سایر
زنجیرههای حوزه به وجود خواهد آمد.

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه تصریح کرد :این
شرکت براساس فرهنگ سازمانی شکل گرفته در آن تمامی
تالش خود را برای حمایت از مشتریان به کار خواهد گرفت
و طی درخواستهایی از وزارت صمت تقاضای کاهش عرضه
محصوالت خود از  ۴۰۰هزار تن به  ۲۷۰هزار تن را نموده است.
فوالد مبارکه همچنین تقاضای برداشتن الزامات قبلی بورس
کاال جهت کنترل قیمتها تا سقف جهانی را مطرح نموده است
تا این امکان حاصل شود که قیمتها روند نزولی کندتری را در
بازار داشته باشند.
وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد :فوالد
مبارکه و سندیکای لوله و پروفیل بهصورت متفقالقول حمایت
حداکثری از وزارت صمت را مطرح نمودهاند و انتظار دارند
در راستای حمایت هرچه بیشتر از زنجیره فوالد عالوه بر
راهکارهای فوق از واردات و دامپینگ محصوالت فوالدی توسط
شرکتهای خارجی جلوگیری به عمل آید.

مدیر منطقه  9عملیات انتقال گاز خبر داد:

اتمام عملیات ایمن سازی خط لوله 30اینچ سرخس -نكا در بستر رودخانه فاضل آباد در گلستان

ساری – جویباری  :مدیر منطقه  9عملیات
انتقال گاز از اتمام عملیات ایمن سازی خط لوله
 30اینچ سرخس -نکا در بستر رودخانه « فاضل
آباد « استان گلستان در این منطقه عملیاتی خبر
داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط
عمومی منطقه  9عملیات انتقال گاز ،محی الدین
مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد :در ادامه
اجرای پروژه های ایمن سازی خط لوله در بستر
رودخانه های خروشان منطقه  9عملیات انتقال
گاز ،حفاظت و تثبیت رودخانه فاضل آباد جهت
ایمن سازی خط لوله انتقال در بستر این رودخانه
در محدوده مرکز بهره برداری گرگان به اتمام
رسید.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقلیمی،
جغرافیایی و بارش باران های سیل آسا به خصوص
در فصول مختلف سال ،خطوط لوله انتقال گاز
منطقه  9همواره در معرض مخاطرات فراوانی قرار
دارند ،خاطرنشان کرد :موضوع ایمن سازی خط
در این منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است و
در سال های اخیر به صورت ویژه پیگیری شده و
پروژه های متعددی نیز در بستر رودخانه مورد اجرا
قرار گرفته است.
مدیر منطقه  9عملیات انتقال گاز خاطرنشان
کرد :در همین راستا و با اقدامات و فعالیت های
شبانه روزی ،عملیات ایمن سازی خط لوله 30
اینچ سرخس -نکا در بستر رودخانه «فاضل آباد»
این شهرستان در محدوده مرکز بهره برداری

گرگان با موفقیت به اتمام رسید.
مفخمی در تشریح این عملیات عنوان کرد:
اجرای دیواره ساحلی در دو طرف رودخانه به طول
حدود  410متر ،اجرای کف بند بتنی برای حفظ
لوله به طول  150متر و ساماندهی رودخانه در این
نقطه از جمله اقدامات ایمن سازی خط لوله در
بستر رودخانه فاضل آباد در استان گلستان بوده که
موجب پایداری جریان گاز در این خط شده است.
وی افزود :عالوه بر پروژه ایمن سازی خط
لوله در بستر رودخانه فاضل آباد که به تازگی به
اتمام رسیده ،ایمن سازی خطوط لوله در رودخانه
های زرین گل ،کوسه کال ،منطقه رانشی لوه و
همچنین  3نقطه از خط  12اینچ مراوه تپه نیز در
سال گذشته انجام شده است.

مدیر منطقه  9وجود رودخانه های خروشان
را یکی از چالش های این منطقه عملیاتی عنوان
کرد و از تالش های بی وقفه همکاران منطقه در
اجرای پروژه های ایمن سازی جهت پایداری و
استمرار جریان گاز در شمال کشور قدردانی کرد.

خبر كوتاه
در راستای عبور موفق از پیک بار امسال:

سمینار آموزشی استفاده بهینه از انرژی
برق برگزار شد

سمینار آموزشی استفاده
بهینه از انرژی برق برای مدیران
روابط عمومی دستگاه های
اجرایی استان گیالن در سالن
اجتماعات پیامبر اعظم شرکت
برق منطقه ای گیالن برگزار شد.
سهیل طاهری مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت
مصرف و وصول درآمد گفت :همدلی ،همکاری و مشارکت
تمامی دستگاه های اجرایی برای عبور موفق از پیک
تابستان جاری امری مهم و حیاتی است .هدف از اجرای
این سمینار نیز ،استفاده بهینه از انرژی برق در سازمان ها
و ادارات و تحقق هدف کاهش مصرف  30درصدی ادارات
در ساعات کاری و  60درصد در ساعات غیر کاری طبق
مصوبه هیات وزیران است .وی افزود :با توجه به نقش
و جایگاه خطیر روابط عمومی ها در اطالع رسانی و آگاه
سازی ،امیدواریم مباحث این سمینار آموزشی در سطح
ادارات پیاده سازی شود و شاهد نهادینه شدن فرهنگ
استفاده بهینه از انرژی برق در تمامی ادارات باشیم .گفتنی
است که حسین شهیدی مقدم کارشناس مدیریت مصرف
شرکت برق منطقه ای گیالن در این دوره آموزشی ،مباحث؛
وضعیت انرژی در ایران و جهان ،فرهنگ مصرف و وضعیت
مصرف انرژی برق در کشور ،حفاظت از محیط زیست،
سرمایه مورد نیاز برای تامین بار پیک ،مدیریت مصرف در
ساختمان های اداری و مسکونی و عملکرد شرکت در زمینه
مدیریت مصرف برق را برای حاضران تشریح نمود و جلسه
با پرسش و پاسخ خاتمه یافت.
به همت واحد زیربنایی و ترافیکی شهرداری مالرد

آسمانی روشن و منور در شهر مالرد

مالرد-
شهرستان
علیقارداشی:
مژگان
تعداد ۱۵۲۰عدد المپ را به
همت واحد زیربنایی و ترافیک
بر روی تیربرقهای شهر به کار
گیرد که تاکنون تعداد ۸۶۰
المپ در بیش از  ۱۰۰محله نصب گردیده است و این روند تا
اتمام کار ادامه خواهد داشت .به گزارش مدیریت ارتباطات و
امور بین المل شهرداری مالرد در نظر است تعداد  ۱۵۲۰عدد
المپ به همت واحد زیربنایی و ترافیک بر روی تیربرق ها در
نقاط مختلف سطح شهر به کار گیرد که تاکنون تعداد ۸۶۰
المپ در بیش از  ۱۰۰محله نصب گردیده است و این روند تا
اتمام کار ادامه خواهد داشت.
نورپردازی از عوامل موثر و کلیدی فضای شهری میباشد
که طی ان چهره شهر در شب شکیل تر خواهدشد که اهمیت
روشنایی در سطح شهر را دو چندان می نماید ،ضمن اینکه
عدم روشنایی و نور کافی میتواند باعث تصادف و حوادث و در
نتیجه به خطر افتادن امنیت شهر گردد.
شایان ذکر است که این امر عالوه بر ایجاد زیبایی و جلوه
بصری در سطح شهر ،با ایجاد نور و روشنایی و در پی آن فراهم
شدن آرامش خاطر شهروندان و کیفیت زندگی و عبور و مرور
در شب در محیطی که در ان عدم تاریکی وجود دارد بسیار
موثر خواهد بود.

