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معاون سازمان بیمه سالمت:

هزینه بستری بیماران مجهولالهویه
تحت پوشش بیمه سالمت است

معــاون دفتــر مدیریــت خدمــات تخصصــی ســازمان بیمــه
ســامت گفــت :ســازمان بیمــه ســامت امســال هزینــه
بســتری بیمــاران مجهــول الهویــه را تحــت پوشــش قــرار
میدهــد .تعهــد ســازمان از هزینههــا و بســته خدمــات
بســتری ایــن بیمــاران مطابــق بســته پایــه بیمــه ســامت
در بســتری بیمارســتان اســت.
بــه گــزارش ســازمان بیمــه ســامت ،مرتضــی فیاضــی
دربــاره خدمــات ســازمان بیمــه ســامت بــه بیمــاران
مجهــو ل الهویــه افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه مشــکالتی
جهــت تعهــد هزینــه بســتری بیمــاران مجهــول الهویــه
در بیمارســتانها وجــود داشــت ،در ســال  ۹۸پوشــش
بیمــهای ایــن بیمــاران در تعهــد ســازمان بیمــه ســامت
قــرار گرفــت.
وی ادامــه داد :تمــام افــراد مجهــول الهویــه بایــد بــا معرفــی
نامــه از ســوی بهزیســتی بــه بیمارســتان معرفی شــوند .این
معرفــی نامــه بــا درج تاریــخ و ممهــور بــه مهــر مدیــرکل یــا
رئیــس بهزیســتی شهرســتان صــادر میشــود ،بــه نحــوی
کــه هزینــه ایــن گــروه پــس از معرفــی نامــه و تاییــد آن
توســط نماینــده ســازمان در بیمارســتان در تعهــد ســازمان
بیمــه ســامت ایــران قــرار میگیــرد.
معــاون دفتــر مدیریــت خدمــات تخصصــی ســازمان بیمــه
ســامت بیــان کــرد :پذیــرش هزینــه ایــن بیمــه شــدگان در
قالــب صنــدوق ســایر اقشــار ســازمان بیمــه ســامت انجــام
میشــود .پوشــش بیمــهای ایــن افــراد بــرای خدمــات
بســتری در بیمارســتانهای دولتــی دانشــگاهی و در قالــب
صــدور معرفــی نامــه بــه میــزان  ۹۰درصــد تعرفههــای
دولتــی اســت .همچنیــن تعهــد ســازمان جهــت پرداخــت
هزینههــای درمانــی ایــن بیمــاران از زمــان پذیــرش بیمــار
در بیمارســتان اســت.
فیاضــی دربــاره نــوزادان مجهــو ل الهویــه نیــز گفــت:
گــزارش نــوزادان متولــد یــا رهــا شــده ،توســط بیمارســتان
بــه بهزیســتی اعــام شــده و پــس از صــدور معرفینامــه
تحــت پوشــش قــرار میگیرنــد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

حق کمیسیون بنگاههای معامله مسکن
طبق جدول تعیین شده محاسبه میشود
نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس بــر ایــن موضــوع
تاکیــد کــرد کــه حــق کمیســیون بنگاههــا در معامــات
مســکن طبــق جــدول تعریــف شــده محاســبه میشــود و
دارای دســتور العمــل مربــوط بــه خــود اســت.
ســید ابوالفضــل موســوی در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا
اشــاره بــه اخبــار منتشــر شــده بــرای تــاش اتحادیــه
امــاک بــرای افزایــش حــق کمیســیون مشــاورین امــاک
در معامــات مســکن از نیــم درصــد بــه یــک درصــد بیــان
کــرد :حــق کمیســیون مشــاورین امــاک در معامــات
مســکن دارای یــک دســتورالعمل خــاص اســت .اینگونــه
نیســت کــه هــر بنــگاه بتوانــد نــرخ خــود را تعییــن
کنــد .مطابــق بــا قیمــت ملــک و جــدول از پیــش تعریــف
شــده متناســب بــا قیمتهــا بنگاههــا حــق کمیســیون
دریافــت میکننــد.وی در ادامــه اظهــار کــرد :میــزان
قیمــت ملــک هرچقــدر کــه باشــد بایــد متناســب بــا
درصــد تعییــن شــده در جــدول حــق کمیســیون اخــذ
شــود .موســوی در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
آیــا در کمیســیون عمــران طرحــی مبنــی بــر اخــذ حــق
کمیســیون در معامــات مســکن بــر اســاس متــراژ خانــه
در حــال بررســی اســت ،گفــت :تاکنــون چنیــن موضوعــی
در دســتور کار کمیســیون عمــران قــرار نگرفتــه اســت.
البتــه امــکان دارد چنیــن طرحــی توســط چنــد نماینــده
در یکــی از کارگروههــای کمیســیون درحــال بررســی
باشــد امــا هنــوز چنیــن طرحــی بــه صحــن کمیســیون
عمــران نیامــده اســت.

مدیرعامل شرکت گلگهر خبر داد :

راهاندازی نخستین شرکت حملونقل ریلیترکیبی کشور در گلگهر
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر از تشــکیل و
راهانــدازی نخســتین شــرکت حملونقــل ریلــی ترکیبــی در
کشــور توســط شــرکت گلگهــر خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت معدنــی و صنعتــی
گلگهــر ،جمشــید مالرحمــان اظهــار کــرد« :بــا توجــه بــه
اینکــه شــرکت گلگهــر دارای ســه آیتــم مهــم و اساســی
اعــم از صاحــب کاال (تولیــد انــواع مــواد معدنــی) ،نــاوگان
ریلــی (واگنهــای لبــه بلنــد و لکوموتیوهــای  DF8وGT26
) و همچنیــن لکوموتیــوران بــوده ،بــا ادغــام شــرکت نمــاد
ریــل گســتر در شــرکت حملونقــل گهــر ترابــر ،نخســتین
شــرکت حملونقــل ترکیبــی ریلــی کشــور را تشــکیل و
راهانــدازی میکنــد».
بــه گفتــهی وی ،شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر بــا
راهانــدازی ایــن شــرکت ،اهدافــی همچــون کاهــش آالیندگی
صوتــی و حفــظ محیطزیســت ،کاهــش آمارتصادفــات
جــادهای ،کاهــش مصــرف ســوخت ،کاهــش هزینههــای
مدیریتــی و نیــروی انســانی ،کاهــش هزینههــای مــوازی،
کاهــش زمــان توقــف لکوموتیوهــا و نیــز واگنهــای
بــاردار و خالــی ،کاهــش هزینههــای تعمیــر و نگهــداری

نــاوگان ریلــی ،افزایــش بهــرهوری ،راهانــدازی سیســتمهای
مکانیــزهی رهگیــری و تعمیــر و نگهــداری نــاوگان ریلــی،
مدیریــت واحــد جهــت راهبــری حملونقــل ترکیبــی ریلــی
و همچنیــن جلوگیــری از تعطیلــی کارخانههــای فــوالدی
بــه جهــت عــدم ارســال موادمعدنــی بــه دلیــل اعتصــاب
کامیــونداران را دنبــال میکنــد.
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر خاطرنشــان
کــرد« :همچنیــن بــا برقــراری قطارهــای بــاری مســتقیم
واگنهــای بــاردار بــا تنــاژ حداقلــی چهــار هــزار و ۵۰۰
تــن از ســایت ریلــی مجتمــع گلگهــر تــا مقصــد بارکــو در
منطقــهی ویــژهی خلیــج فــارس و نیــز اعــزام واگنهــای
خالــی بــا قطارهــای بــاری متــراژی بــا تنــاژ دو هــزار و ۵۰۰
تــن از مبــدا بارکــو در منطقــهی ویــژهی خلیــج فــارس
تــا مقصــد ســایت ریلــی مجتمــع گلگهــر ،حمــل ریلــی و
درآمــد حاصــل از آن افزایــش چشــمگیر و قابــل توجهــی در
پــی خواهــد داشــت».
وی افــزود« :ادغــام ایــن دو شــرکت در مراحــل نهایــی
قــرار دارد و بــه زودی شــاهد عملیاتــی شــدن تنهــا شــرکت
حملونقــل ترکیبــی ریلــی در شــبکهی ریلــی کشــور کــه

دارای نــاوگان ریلــی کامــل (واگــن و لکوموتیــو) اســت
خواهیــم بــود».
مالرحمــان یــادآور شــد« :شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهر
در نظــر دارد تــا پایــان ســال  ۹۸میــزان حمــل بــار ریلــی بــه
خــارج از منطقــه را بــه  ۲۲/۵میلیــون تــن برســاند».
وی تاکیــد کــرد« :ایــن برنامههــا و اقدامــات در راســتای
اهــداف و اســتراتژی کالن کشــور در توســعهی حملونقــل
ریلــی اجرایــی میشــود».
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر گفــت:
«یکــی از برنامههــای اســتراتژیک ایــن شــرکت ،حمــل
بیــش از  ۷۰درصــد از تولیــدات معدنــی منطقــه بــرای
تامیــن نیــاز کارخانههــای فــوالدی داخــل کشــور و نیــز
صــادرات بــه صــورت ریلــی اســت» .وی خاطرنشــان کــرد:
«کشــورهای پیشــرفته نیــز بــا هــدف افزایــش حمــل ریلــی و
توســعهی ایــن صنعــت حملونقــل ســبز ،اقــدام بــه ایجــاد
شــرکتهای ترکیبــی حمــل ریلــی میکننــد».

وزیر کشور:

رسانه های داخلی با تمام توان برابر ضد انقالب ایستادگی می کنند

وزیــر کشــور خطــاب بــه خبرنــگاران گفــت :شــما بــا ابــزاری
کــه داریــد ،بــا قلــم و دوربینــی کــه داریــد مــی توانیــد در
چگونگــی شناساســی و کشــف حقیقــت نقــش مهمــی داشــته
باشــید .بــه گــزارش مهــر ،عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیــر
کشــور در مراســم گرامیداشــت روز خبرنــگار کــه در ســالن
پیامبــر اعظــم(ص) وزارت کشــور برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:
بنــده خــودم هــم بــه مــدت  ۱۰ســال مســتقیم در حــوزه
اطــاع رســانی و رســانه و  ۲ســال هــم غیــر مســتقیم در ایــن
حــوزه دخیــل بــوده ام .وی گفــت :پیگیــری هــا و ظرافــت
و حساســیت هــای کار خبــر را مــی دانــم .موضــوع اطــاع
رســانی و خبــر ارتبــاط مســتقیم بــا تصمیــم گیــری هــا و

انتخابــات روزانــه افــراد دارد .وزیــر کشــورافزود :اخبــاری کــه
روزانــه شــما مخابــره مــی کنیــد در انتخابــات نقــش مهمــی
دارد چــرا کــه انتخــاب هــای مــردم بــر اســاس آگاهــی و
انتخــاب کــه از ســوی شــما حاصــل میشــود ،انجــام مــی
گیــرد .رحمانــی فضلــی ادامــه داد :در حــوزه خبــر ،کارتــان
آگاهــی و اطــاع رســانی اســت و همیــن موضــوع هــم
مســئولیت ســنگینی را بــر عهــده شــما گذاشــته اســت و هــر
چــه اهمیــت اخبــار بیشــتر مــی شــود مســئولیت شــما باالتــر
مــی رود .وی تصریــح کــرد :امــروزه رســانه هــای داخلــی
بــا کیفیــت هســتند و نحــوه اطــاع رســانی شــان بــه نحــو
احســن اســت و هــر لحظــه در زندگــی مــردم نقــش دارنــد.
وزیــر کشــور اظهــار داشــت :شــما بــا ابــزاری کــه داریــد،
بــا قلــم و دوربینــی کــه داریــد مــی توانیــد در چگونگــی
شناساســی و کشــف حقیقــت نقــش مهمــی داشــته باشــید.

رحمانــی فضلــی ادامــه داد :شــما مــی توانیــد بــا یــک خبــر
در جامعــه ،امیــد ،وحــدت ،انســجام و هیجــان ایجــاد کنیــد و
بــا یــک خبــر دیگــر ناامیــدی را در جامعــه رواج دهیــد .وی
گفــت :مــا در حــوزه انتخابــات ،بهتریــن همــکاری را از ســوی
رســانه هــا داشــته ایــم و خبرنــگاران رابطــی بیــن مــا و مــردم
بــوده انــد .وزیــر کشــور تصریــح کــرد :در حــوزه امنیــت در
انتخابــات هیــچ مشــکلی نداشــتیم و همچنیــن از نظــر امنیتــی
اگرخبرنــگاران بــا وزارت کشــور همــکاری نمــی کردنــد واقعــا
نمــی توانســتیم مثمــر ثمــر واقــع شــویم.
رحمانــی فضلــی ادامــه داد :زمانــی کــه بــا مباحــث امنیتــی
درگیــر بودیــم یــک پــای کار مــا رســانه هــا بودنــد کــه بــا
رســانه هــا معانــد و ضــد انقــاب در حــال تقابــل و برابــری
بودنــد و ســعی داشــتند تــا اخبــار صحیــح را در جامعــه
منتشــر کننــد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

پول نفت را خوب مدیریت نکردهایم

سازمانهای نظارتی در پرونده فساد در حوزه دارو ورود کنند

نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه
مجلــس شــورای اســامی گفــت :پــول نفــت
را بــد مدیریــت و مــردم را بــه دولــت وابســته
کــرده ایــم.
بــه گــزارش ایســنا ،هــادی قوامــی در برنامــه
گفتگــوی ویــژه خبــری شــبکه دو ســیما،
بــا بیــان اینکــه اقتصــاد کشــور رانتــی
اســت ،افــزود :اگــر فضــای کســب و کار
مناســب باشــد و درآمــد نفــت بــرای ایجــاد
زیرســاخت هــا هزینــه شــود تقویــت بخــش
خصوصــی را در پــی دارد و درآمــد دولــت
بــه جــای نفــت بــه بخــش خصوصــی متکــی
مــی شــود .وی گفــت :بــر ایــن اســاس
دولــت بــا حمایــت از بخــش خصوصــی
موجــب بــزرگ شــدن و افزایــش چشــمگیر
کارآفرینــان جامعــه خواهــد شــد.نایــب

رئیــس کمیســیون بودجــه مجلــس شــورای
اســامی افــزود :نفــت نبایــد در بودجــه بــرای
هزینــه هــای جــاری صــرف شــود بلکــه پــول
نفــت بایــد هزینــه ایجــاد زیرســاخت هــا و
پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت بــه بخــش
تولیــد شــود .قوامــی گفــت :اگــر هزینــه
هــای بنــگاه هــای اقتصــادی و تولیــدی
افزایــش و ســود آنهــا کاهــش یابــد نبایــد
انتظــار ایجــاد کارآفرینــی داشــته باشــیم.
ایــن عضــو فراکســیون والیــی مجلــس
افــزود :دولتمــردان کشــور بــه جــای نــگاه
تولیــدی نــگاه توزیعــی بــه اقتصــاد کشــور
داشــته انــد .نایــب رئیــس کمیســیون بودجــه
مجلــس شــورای اســامی گفــت :دولــت بایــد
بــرای ســرمایه گــذاران نقشــه راه ارائــه دهــد
تــا ســرمایه گــذاران در مناطــق مشــخص
کــه آمایــش ســرزمینی شــده انــد ســرمایه
گــذاری کنــد .قوامــی افــزود :بایــد از خــام
فروشــی جلوگیــری و کاالهــا بــه درســتی بــه
بازارهــای بیــن المللــی صــادر شــود زیــرا از
فلــه ای صــادر کــردن چیــزی نصیــب کشــور
نمــی شــود.

ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و
درمــان مجلــس گفــت :قــوه قضائیــه
چنــد نفــر از افــراد را در موضــوع فســاد
در حــوزه دارو و تجهیــزات پزشــکی
دســتگیر کــرده و نیروهــای امنیتــی هــم
ورود کردهانــد.
اکبــر ترکــی در گفتوگــو بــا ایســنا در
توضیــح آخریــن وضعیــت پیگیریهــا
دربــاره فســاد در حــوزه دارو و تجهیــزات
پزشــکی اظهــار کــرد :هنــوز ابعــاد
موضــوع روشــن نشــده و بررســیها در
حــال انجــام اســت .طبــق توضیحــات
اصــل مفســده ،ســوء اســتفاده و رانــت
رخ داده امــا ایــن کــه چــه قــدر و چــه
میــزان بــوده نیــاز بــه بررســیهای
بیشــتر دارد .وی گفــت کــه قــوه قضاییــه
چنــد نفــر از افــراد را دســتگیر کــرده و
نیروهــای امنیتــی هــم ورود پیــدا کردنــد
کــه فســاد شــامل دارو و تجهیــزات
پزشــکی میشــود.
بــه گفتــه ترکــی ،ایــن افــراد ارز دولتــی
گرفتــه و دارو و تجهیــزات پزشــکی وارد

کردنــد امــا گرانتــر فروختهانــد یــا
اینکــه اساســاً دارو و تجهیــزات در ازای
ارز دولتــی وارد نکــرده و جنــس دیگــری
را بــه کشــور آوردنــد و یــا بــه نحــو
دیگــری هزینــه کردهانــد.
وی بــا بیــان اینکــه پرونــده فســاد در
حــوزه دارو و تجهیــزات پزشــکی بــه
زمــان تعییــن ارز دولتــی  ۴۲۰۰تومانــی
برمیگــردد ،افــزود :وزارت بهداشــت و
درمــان در حــال پیگیــری اســت؛ تاکیــد
مــا ایــن اســت کــه از ایــن بــه بعــد بــا
اتخــاذ تمهیداتــی ،ســاز و کارهــا شــفاف
باشــد و ســازمانهای نظارتــی نیــز
بــه بهتریــن نحــو ورود پیــدا کننــد،
موضوعــی کــه بــه اصــاح فرآیندهــا
نیــاز دارد.

