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بیمه شدگان از خدمات یکسان برخوردار می شوند
معاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی گفت :با اجــرای برنامه
یکسان سازی رویه های سازمان های بیمه گر پایه ،تمام بیمه شدگان خدمات ...

قائممقام وزیر نیرو:

رکورد سال گذشتهی شهرهای
پر تنش آبی شکسته شد
قائم مقــام وزیر نیرو
گفــت :برنامهریزی و
اجرای طرحهای مورد
نیاز بــرای تامین آب
شهرهای درگیر با تنش
آبی انجام شده است.
قائم مقــام وزیر نیرو
گفــت :برنامهریزی و
اجرای طرحهای مورد
نیاز بــرای تامین آب
شهرهای درگیر با تنش
آبی انجام شده است.به
گزارش ایلنا“ ،ستار محمودی” در حاشیه ششمین نشست
برنامه آســیایی مدیریت آبهای زیرزمینــی در مناطق
نیمهخشک با اشــاره به اجرای طرح احیا و تعادلبخشی
آبهای زیرزمینی ،اظهار داشت :افق این طرح  15تا 20
سال دیده شده است که شامل طرحهای یک ساله ،دو ساله
و چند ساله است و با اجرای صحیح آن ،منابع آب زیرزمینی
کشور تا  20سال آینده به تعادل خواهد رسید.وی افزود:
با اجرای طرح احیا و تعادلبخشی ،اضافه برداشت ساالنه
پنج میلیارد مترمکعب به صفر خواهد رســید و به نسبت
نحوه پیشرفت طرحها و انگیزه الزم برای اجرای آن بین
 15تا  20ســال به طول میانجامد.محمودی حفاظت از
منابــع آب زیرزمینی را یکــی از اولویتهای نگاه کنونی
مسئوالن آب کشــور دانســت و افزود :امیدواریم زمینه
مناسب ایجاد شود تا هم اضافه برداشت صورت نگیرد و
هم منابع آب از دست رفته تامین شود.محمودی پیشنهاد
قطــع آب مشــترکان پرمصرف را در دســت گروههای
کارشناسی و زیر نظر دولت عنوان کرد و گفت :امیدواریم
تا اواسط تیرماه جاری این مصوبه انجام شود.
وی با اشــاره به اینکه در زمان کنونی بارشهای کشــور
در مقایسه با دوره مشــابه درازمدت  20درصد کاهش و
درمقایســه با مدت مشابه ســال آبی گذشته 14 ،درصد
کاهش داشته است ،گفت :اثر کاهش بارشها در مناطق
مختلف متفاوت بوده و در برخی از شهرها به لحاظ منابع
سر بهسر است.وی با بیان اینکه سال گذشته  517شهر
دچار تنش آبی بودهاند ،گفت :امســال چند شــهر دیگر
به شهرهای تنش آبی افزوده شــده است و با مجموعه
برنامهریزیهای صورت گرفته امیدواریم سال خوبی را از
لحاظ منابع آبی پشت سر بگذاریم.
محمودی همکاری مردم ،رعایت شیوه مصرف و جلوگیری
از شــیوههای پرمصــرف را از جملــه راهکارهای کمک
مــردم در کاهش تنش آبی دانســت و افــزود :در زمان
کنونی وضعیت پنج شــهر حادتر از باقی شهرها است و
برنامههای ویژهای برای ســنندج ،بندرعباس ،کرمان و
اصفهان در دست اجرا داریم.
وی گفت :منابع آبی تهران بهویژه در حوضه شرق تحت
مراقبت ویژهای اســت و برنامههایی تدارک دیده شــده
است که تا واسط تیرماه به طور کامل اجرایی میشود ،اما
همه شهرها نیازمند حمایت شهروندان نیز هستند.
قائممقــام وزیــر نیرو با بیان اینکه در ســال گذشــته
شــش هزار روستای کشــور با تانکر آبرسانی میشد،
گفت :بــا برنامههای پیشبینی شــده ،امســال تعداد
روستاهای آبرســانی با تانکر به پنج هزار و  300روستا
رســیده اســت ،اما باز هم کار اصلی با مردم است تا با
کاهش  10تا  15درصدی مصرف تابستان سخت امسال
را با کمترین مشکل به پایان رسانند.
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سال بیستم شماره 5494

تجهیزات جدید ناوبری هواپیما تا شهریور ماه وارد ایران می شود
عضو هیأت مدیره شرکت فرودگاه های کشور از انعقاد خرید تجهیزات کمک ناوبری فرود
خودکار هواپیما و موقعیت یاب در فضا خبر داد و گفت :این دستگاه ها ...

از کدام بانکها و با چه شرایطی وام خودرو بگیریم؟
متقاضیــان دریافــت وام خــودرو کــه مدتهــا بــود
منتظــر افزایــش میــزان ایــن تســهیالت بودنــد،
ظاهــرا اکنــون مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه تمامــی
بانکهــا و موسســات تحــت نظــارت بانــک مرکــزی
درخواســت خــود بــرای دریافــت وام خــودرو را بــا
شــرایط مناســبی مطــرح کننــد؛ امــا مهــم اینجاســت
کــه آیــا بانکهــای عامــل بنــا بــر مصوبــه شــورای
پــول واعتبــار و شــیوه نامــه تدویــن شــده متقاضیــان
را همراهــی مــی کننــد یــا خیــر؟
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،در نیمــه
اردیبهشــت مــاه امســال شــورای پــول و
اعتبــار بعــد از حــدود  4ســالی کــه مبلــغ
تســهیالت خــودرو در بانکهــا ثابــت مانــده
بــود بــا توجــه بــه رشــد تــورم و افزایــش
قیمــت خــودرو ،بنابــر پیشــنهاد بانــک
مرکــزی نســبت بــه افزایــش آن تــا ســقف
 15میلیــون تومــان اقــدام کــرد.
در حالــی کــه پیــش تــر کلیــه بانکهــا
تمایلــی بــرای ارائــه تســهیالت خــرد
از جملــه خــودرو نداشــته و در صــورت
پرداخــت ،ســود باالیــی در حــدود 26
تــا  28درصــد را بــرای بازپرداخــت
بــه مشــتری اعــام مــی کردنــد در
مصوبــه جدیــد و طبــق آنچــه کــه بــه
بانکهــا ابــاغ شــده بایــد ســود دریافتــی طبــق
ســود عقــود مبادلــه ای یعنــی  21درصــد باشــد.
اگــر چــه هنــوز مــدت چندانــی از ابــاغ شــیوه نامــه
تســهیالت خــودرو بــه بانکهــا نگذشــته و بررســی
عملکــرد آنهــا تــا تعییــن ســازوکار پرداخــت زود بــه
نظــر مــی رســد ،امــا شــواهد نشــان میدهــد کــه
بانکهــا فعــا خــود را کامــا بــا شــرایط تعییــن شــده
منطبــق نکــرده انــد.

در ســویی دیگــر بــا توجــه بــه بخشــنامه ابالغــی
بانــک مرکــزی متقاضــی بایــد از قــدرت انتخــاب
بانــک دریافــت کننــده وام برخــوردار بــوده و کلیــه
بانکهــای دولتــی ،غیــر دولتــی ،قــرض الحســنه
مهــر ایــران و رســالت ،موسســات اعتبــاری توســعه،
عســکریه ،کوثــر و شــرکت دولتــی پســت بانــک بــه
تقاضــای دریافــت تســهیالت خــودرو پاســخ دهنــد.
دریافــت کننــده تســهیالت خــودرو بایــد بیــن یــک
دوره ســه تــا پنــج ســاله و بــا اقســاط مســاوی وام

دریافتــی کــه حداکثــر  60درصــد هزینــه خریــد
خــودرو آن هــم خــودروی داخلــی اســت را بــه
بانــک پرداخــت کننــده برگردانــد.
گیرنــدگان تســهیالت بایــد توجــه داشــته باشــند
کــه بایــد پیــش فاکتــور خریــد خــودرو بــا توجــه
بــه فهرســت انــواع خودروهــای تولیــد داخــل اعــام
شــده از ســوی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت را
بــه بانــک پرداخــت کننــده ارائــه کننــد تــا پــس از

آن چکــی بــه میــزان مبلــغ پیــش فاکتــور در وجــه
شــرکت تولیدکننــده صــادر شــود .البتــه مبلــغ
واریــزی شــامل مبلــغ پیشپرداخــت کــه از ســوی
متقاضــی بابــت بهــای خــودرو نــزد بانــک تودیــع
مــی شــود بعــاوه مبلــغ تســهیالت بــه میــزان
 60درصــد قیمــت تمــام شــده خــودروو حداکثــر تــا
مبلــغ  15میلیــون تومــان خواهــد بــود.
متقاضــی مــی توانــد بــا مراجعــه بــه یکــی از
نمایندگیهــای مجــاز خودروســازان تولیــد داخــل
نســبت بــه گرفتــن پیشفاکتــور و ارائــه
آن بــه بانــک عامــل اقــدام کنــد.
امــا بــرای پرداخــت وام خــودرو وثیقــه
بــه تشــخیص بانــک عامــل تعییــن شــده
و بایــد نســبت بــه تــوان مالــی متقاضــی
تســهیالت در بازپرداخــت اقســاط اطمینــان
داشــته باشــند.
آنطــور کــه پیــش تــر میرمحمــد صادقــی
مدیــرکل اعتبــارات بانــک مرکــزی-اعــام کــرده اســت بــرای دریافــت
وام خــودرو و ســایر وامهــای خــرد بــه
هیــچ وجــه نیــازی بــه ســپرده گــذاری
متقاضــی در بانــک عامــل نیســت و نبایــد
بانکهــا در ایــن مــورد پافشــاری داشــته
باشــند کــه در ایــن صــورت عملــی خــاف
دســتورالعمل بانــک مرکــزی خواهــد بــود.
بایــد توجــه داشــت کــه بعــد از طــی کلیــه مراحــل
قانونــی تعییــن شــده ،کل مبلــغ بهــای خــودرو
تنهــا بــه حســاب خودروســاز واریــز و ســپس
رســید پرداخــت بــه متقاضــی ارائــه تــا آن را بــه
نمایندگیهــای مجــاز تحویــل داده و بعــد از
انجــام اقدامــات الزم خــودروی خریــداری شــده را
تحویل بگیرد.

جزئیات ارائه تسهیالت به صنایع کوچک طی  45روز

معاون ســازمان صنایع
کوچک و شهرکهای
صنعتــی با اشــاره به
کاهــش زمــان ارائه
تســهیالت به صنایع
کوچــک تــا  45روز
کاری ،از پرداخــت
حدود  50میلیارد تومان
تسهیالت از طریق بانک صنعت و معدن در سال جاری
خبر داد .غالمرضا سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا،
با اشاره به تفاهم سازمان صنایع کوچک و بانک صنعت
و معــدن برای کاهش بروکراســیهای اداری در جهت

ارائه وام اظهار کرد :این سازمان و بانک صنعت و معدن
قرار اســت در یک مجموعه به عنــوان پنجره واحدی
خدمات خود را به صنایع ارائه کنند.
وی با اشــاره به چگونگی دریافت وام از ســوی صنایع
کوچک گفت :بر این اســاس شــرکت مورد نظر پرونده
خود را تکمیل میکند و پروندههای تکمیل شــده طی
یک جلســه با حضور مدیر بانک صنعت و معدن ،مدیر
ســازمان صنایع کوچک و مسوول صندوق تایید شده و
مراحل آن انجام میشود .معاون سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی ایران افزود :تعهد کردیم از زمانی
که واحد تولیدی مــدارکاش را تکمیل کرده و تحویل
دهد در  45روز ،کارهایش انجام شــود و وام به او تعلق

گیرد .ســلیمانی با بیان اینکه پیــش از این ممکن بود
ســه سال طول بکشد تا یک بنگاه کوچک به تسهیالت
برســد ،گفت :طبق قولی که مدیــر عامل بانک صنعت
و معدن داده ،قرار اســت در ســال جاری از این محل
 2000میلیارد تومان تســهیالت به صنایع کوچک ارائه
شــود و قطعا قولی که داده شده براساس حساب و کتاب
بوده و ما نیز بر همین اساس کار خود را شروع کردهایم.
وی با بیــان اینکه طی ســه ماه گذشــته  205طرح
از ایــن طریــق به سیســتم بانکــی معرفی شــدهاند،
گفت :این طرحها مصوب شــدهاند و برهمین اســاس
 40تا  50میلیارد تومان تسهیالت به بنگاههای کوچک
پرداخت میشود.

جمعیت فقرای روسیه به مرز  23میلیون نفر رسید
طبــق آمار دولتی ،شــمار روسهایی که زیــر خط فقر زندگی میکننــد ،به میزان
 3.1میلیون نفر در سه ماهه اول سال  2015افزایش یافت و به  22.9میلیون ...

اقتصاد امروز

علیرضا فیض بخش رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در خصوص اینکه آیا اجرایی شدن کارت های
سی.ان.جی با حذف بنزین سهمیه ای منتفی می شود یا خیر ،گفت :کارت سی.ان.جی یکی از بحث ها بوده و
محدودیت ها و شرایط خاص خودش را دارد و ضمن اینکه مصوبه بوده و باید اجرا شود اما با توجه به شرایط جدید
باید مورد بازنگری واقع شود.
وی در خصوص از رده خارج کردن خودرهای فرسوده نیز گفت :در سه ماهه گذشته نزدیک  70هزار خودرو
فرسوده از رده خارج شده پیش بینی می شود که امسال  400هزار خودروی دیگر از رده خارج شود.

حمایت یونسکو از مدیریت منابع آب در ایران

مدیر دفتر منطقهای یونســکو در تهران گفت :امروزه چالشهای آب
باید توسط مراکز دانشگاهی حل شود.
به گزارش ایســنا ،استر کیش الروش صبح دیروز (شنبه) در ششمین
نشســت برنامه آســیایی مدیریت آبهــای زیرزمینــی در مناطق
نیمهخشــک با اعالم حمایت دفتر منطقهای یونســکو از کشورهای
ایران ،افغانستان ،پاکستان و ترکمنستان در زمینه مدیریت منابع آب،
اظهار داشــت :آب شــیرین منبع مهمی برای سالمت بشر است و در
نتیجه تبادل تجربیات در این بخش را میطلبد.
وی با اشــاره به اینکه اثرات نامطلوب خشکســالی در منابع آب زیرزمینی بسیار زیاد بوده است ،گفت :در بسیاری
از مناطق جهان ،منابع آب زیرزمینی تنها منبع آب شــرب اســت و اگر به خوبی محافظت نشود ،دچار افت کیفی
میشود.
وی تامین آب قابل شــرب برای تمام انســانها و مدیریت پایدار آب و پساب را از چالشهای مهم علمی جهان
برای تضمین پایداری محیط زیســت دانســت و افزود :در زمان کنونی بیش از  20مرکز پژوهش آب در جهان،
مسایل مربوط به آب را بررسی میکنند.
الروش اســتفاده متعادل از منابع آب برای دســتیابی به امنیت آب را امری ضروری ارزیابی کرد و گفت :مدیریت
چالشهای آب امروزه باید توسط مراکز دانشگاهی حل شود.
وی وجود برنامه  G-WADIرا امری مهم در ارتقا و همافزایی تمامی مراکز و افراد فعال در بخش آب دانست.

معاون رفاه اجتماعی خبر داد؛

آن سو

جمعیت فقرای روسیه به مرز  23میلیون نفر رسید

طبق آمار دولتی ،شــمار روسهایی که زیر خط فقر زندگی میکنند،
به میزان  3.1میلیون نفر در ســه ماهه اول سال  2015افزایش یافت
و به  22.9میلیون نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،شــمار روسهایی که زیر خط فقــر طبقه بندی
شــدهاند در سه ماهه اول سال جاری میالدی به  22.9میلیون نفر یا
 15.9درصد جمعیت این کشــور رســید .در مدت مشابه سال گذشته
شمار افرادی که زیر خط فقر زندگی میکردند 19.8 ،میلیون نفر بود.
کســانی که درآمد کمتر از  9662روبل ( 176دالر) در ماه دارند ،زیر
خط فقر قرار دارند.
سازمان آمار روسیه سطح درآمد تعریف شده برای این طبقه بندی را نسبت به سال گذشته تغییر داد تا نرخ تورم
 17درصدی امسال در آن لحاظ شود .خط فقر سال گذشته بر مبنای درآمد کمتر از  7688روبل تعریف شده بود.
روبل بیش از  40درصد از ارزش خود را در سال  2014از دست داده است .سقوط ارزش روبل و همچنین کاهش
قیمت نفت و بحران اوکراین بر قیمت کاالها تاثیر گذاشته است.
روســیه بیشتر واردات مواد غذایی از کشــورهای غربی که این کشور را بر سر بحران اوکراین هدف تحریم قرار
داده اند ،ممنوع کرده و این امر باعث افزایش قیمت خرید برای مصرف کنندگان شده است .دولت روسیه تدابیری
را برای حمایت از مردم فقیر اتخاذ کرده که شامل تطبیق مستمریها با تورم بوده با این همه قدرت خرید مردم
این کشور با افزایش قیمت کاالهای اساسی ،ضعیف شده است.
طبق آمار رســمی ،افزایش قیمتها باعث شد درآمد واقعی در ماه مارس بر مبنای سال به سال  9.3درصد کاهش
پیدا کند و از سوی دیگر میزان مصرف  8.7درصد کاهش یافت.
بر اســاس گزارش خبرگزاری فرانسه ،رشد نرخ تورم روسیه در دو ماه گذشته آهسته شده است و مقامات روسیه
ابراز امیدواری کردهاند که رشد اقتصادی از سال آینده از سرگرفته شود.

عربستان ،آماده افزایش عرضه نفت است

یکی از مقامات بلندپایه شرکت نفت عربستان اعالم کرد :این کشور
برای تامین افزایش تقاضــای جهانی نفت آماده افزایش عرضه خود
در ماههای آتی و رساندن آن به یک سطح بی سابقه جدید است.
به گزارش ایسنا ،احمد الســباعی مدیر بازاریابی شرکت نفتی آرامکو
عربستان به رویترز گفت :عربستان آماده گفتگو با خریداران احتمالی
هندی برای عرضه نفت بیشتر به آنها است.
عربســتان در ماه می در پی افزایش تقاضای جهانی تولید نفت خود
را افزایــش داد و به حدود روزانه  10میلیون و  300هزار بشــکه در
روز(باالترین سطح تا به امروز) رساند.
هرگونه افزایش تولید در بازار که هم اکنون در شــرایط اشباع به سر
میبرد به معنای این است که اوپک در تصمیم خود برای دفاع از سهم بازار خود بسیار مصمم است.
استراتژی اوپک به عنوان عامل اصلی کاهش شدید قیمت نفت طی یک سال گذشته محسوب میشود.
السباعی پس از دیدار با مقامات نفتی هند در دهلی نو گفت :ما نفت زیادی داریم .شما قرار نیست شاهد کاهش
عرضه از سوی عربستان باشید.
عربستان به لحاظ سنتی در ماههای تابستان زمانی که مصرف داخلی این کشور به دلیل افزایش دما و نیاز به برق
بیشتر برای تهویه مطبوع افزایش می یابد ،صادرات خود را کاهش می دهد.
وی گفت :ما نفت کافی در ذخایر داریم و تولید ما برای افزایش صادرات کافی است .هر گاه تقاضا در بازار باشد
می توانیم با مقدار تقاضا سازگار شویم .اگر بازار نیاز داشته باشد ،ما آن را تامین خواهیم کرد.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) جمعه گذشته توافق کرد که سیاست تولیدی خود را تغییر ندهد و سقف
تولید روزانه  30میلیون بشکه ای خود را برای شش ماه دیگر تمدید کند.
مدیر بازاریابی آرامکو گفت :انتظار می رود هند در نیمه دوم امســال عامل اصلی رشــد تقاضای جهانی نفت باشد
و تقاضای نفت چین ثابت بماند.

بیمه شدگان از خدمات یکسان برخوردار می شوند

معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی گفــت :بــا اجــرای برنامــه
یکســان ســازی رویــه هــای ســازمان هــای
بیمــه گــر پایــه ،تمــام بیمــه شــدگان از
خدمــات یکســان برخــوردار مــی شــوند.
بــه گــزارش روز شــنبه ایرنــا از روابــط عمومــی
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،احمــد
میــدری افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه
بهبــود ســامتی افــراد و کاهــش نابرابــری
هــای ســامتی بــه یکــی
از مهمتریــن دغدغــه هــای
دولــت تدبیــر و امیــد در
زمینــه سیاســتهای داخلــی
تبدیــل شــده اســت ،یکســان
نبــودن تعهــدات ســازمانهای
بیمــه گــر پایــه بعنــوان
مهمتریــن عامــل ســردرگمی
و نارضایتــی بیمــه شــدگان و
مراکــز ارائــه دهنــده خدمــات
ســامت مطــرح بــود بــه
نحــوی کــه هرکــدام از
ســازمانها خدمــات مــورد
تعهــد خــود را براســاس نــرخ
و ضوابــط داخــل ســازمانی
خویــش پرداخــت مــی کردنــد.
** یکســان ســازی رویــه هــای
ســازمان هــای بیمــه گــر پایــه از اول
خــرداد مــاه اجرایــی شــد
وی افــزود :برهمیــن اســاس در اردیبهشــت ماه
ســال جــاری بــه دســتور علــی ربیعــی وزیــر
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و بــا تشــکیل
هفــت کارگــروه و بــا صــرف  2هــزار و 400
نفــر ســاعت کار کارشناســی یکســان ســازی
رویــه هــای ســازمان هــای بیمــه گــر پایــه
در ســرفصل هــای خدمــات ســرپایی ،دارو،
تجهیــزات پزشــکی ،مفــاد قراردادهــا ،قوانیــن
و ضوابــط الزم االجــرا ،رســیدگی بــه اســناد
بســتری ،نحــوه پرداخــت جــزء حرفــه ای
بــه پزشــکان و اعضــای هیــات علمــی تمــام
وقــت جغرافیایــی و نظــارت صــورت پذیرفــت
و از اول خــرداد مــاه اجرایــی شــد.
** پیامدهــای مثبــت یکســان ســازی
رویــه هــای ســازمان هــای بیمــه گــر
پایــه

وی تصریــح کــرد :از پیامدهــای مثبــت ایــن
برنامــه مــی تــوان بــه بهــره منــدی تمــام
بیمــه شــدگان در بیمارســتان هــای دولتــی از
یــک میــزان خدمــت ،نحــوه برخــورد یکســان
ســازمان هــای بیمــه گــر پایــه در زمــان
تخلــف مراکــز تشــخیصی درمانــی طــرف
قــرارداد ،تدویــن دســتورالعمل یکســان نحــوه
رســیدگی بــه اســناد بســتری ،یکســان ســازی
قراردادهــا و ضوابــط الزم االجــرا در تمــام

ســازمان هــای بیمــه گــر پایــه اشــاره کــرد.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا اجــرای برنامــه
یکســان ســازی رویــه هــای ســازمان هــای
بیمــه گــر پایــه ،تمــام بیمه شــدگان بیمــه های
پایــه مــی تواننــد بــا هــر دفترچــه درمانــی
جهــت دریافــت خدمــت بــه مراکــز درمانــی
مراجعــه کننــد کــه در آن صــورت یــک
خدمــت واحــد بــا کیفیــت و ســطح پوشــش
یکســان دریافــت خواهنــد کــرد.
** مهمترین اقدامات در یکســان ســازی
سازمان های بیمه پایه
میــدری یکــی از مهمتریــن اقدامــات در
یکســان ســازی ســازمان هــای بیمــه
پایــه را در نظــر گرفتــن باالتریــن پوشــش
تعهــدات بیــان کــرد و گفــت :بطــور مثــال
تحویــل نســخ از بیمــار پــس از تجویــز
خدمــت یــا دارو توســط پزشــک تــا قبــل از
یکســان ســازی بطــور متفــاوت در ســازمانهای
بیمــه گــر بیــن  15تــا  30روز و پــس از
یکســان ســازی بصــورت واحــد تــا پایــان مــاه
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بعــد تعییــن شــد.
وی افــزود :همچنیــن ســقف پرداختــی ســمعک
بــرای تمــام ســازمانهای بیمــه گــر تــا قبــل
از یکســان ســازی بصــورت متفــاوت بــود.
برخــی از ســازمانها بــا قیمــت 20هــزار تومــان
و صرفــ ًا نــوع مکانیــک را پرداخــت
مــی کردنــد کــه پــس از یکســان ســازی بــا
حداکثــر قیمــت واحــد بــرای تمام بیمه شــدگان
و هــر دو نــوع مکانیــک و دیجیتــال قابــل
پرداخــت خواهــد بــود.
** برخــورد بــا مراکــز
متخلــف
معــاون رفــاه اجتماعــی
اظهــار داشــت :عــاوه
بــر ایــن نحــوه برخــورد
نظارتــی ســازمان هــای
بیمــه گــر پایــه بــا مراکــز
تشــخیصی درمانــی طــرف
قــرارداد متخلــف متفــاوت
بــود کــه پــس از یکســان
ســازی رویــه هــا در کمیتــه
یکســان ســازی ضوابــط
نظــارت ،تصمیــم واحــدی
در برخــورد بــا مراکــز
متخلــف اتخــاذ شــد .میــدری گفــت :ذکــر
ایــن نکتــه ضــروری اســت ،یکســان ســازی
رویــه هــای ســازمان هــای بیمــه گــر پایــه
گامــی ارزشــمند و مثبــت بــرای بیمــه شــدگان
و مراکــز تشــخیصی و درمانــی طــرف قــرارداد
خواهــد بــود کــه بــا عنایــت بــه پایــش مــداوم
عملکــرد حــوزه بیمــه ســامت و احصــاء
چالــش هــای پیشــرو و ارائــه راهکارهــای
عملیاتــی ارتقــاء وضــع و بــا توجــه بــه
اهمیــت نظــرات ذینفعــان در تســریع
تحقــق مــوارد فــوق ،ایــن معاونــت نتایــج
یکســان ســازی رویــه هــای ســازمان هــای
بیمــه گــر پایــه را بــر روی پورتــال ایــن وزارت
بــه آدرس  www.mcls.gov.irبــه مــدت
 3مــاه جهــت اخــذ دیدگاههــا و پیشــنهادات
ذینفعــان قــرار داده و آدرس پســت الکترونیکی
Health_Insurance@mcls.
 gov. irو شــماره فکــس 64492842جهــت
دریافــت نقطــه نظــرات درنظــر گرفتــه شــده
اســت.

تجهیزات جدید ناوبری
هواپیما تا شهریور ماه وارد
ایران می شود
عضو هیأت مدیره شرکت
فرودگاه های کشــور از
انعقاد خریــد تجهیزات
کمک ناوبری فرود خودکار
هواپیما و موقعیت یاب در
فضا خبر داد و گفت :این
دستگاه ها تا شهریور ماه
وارد ایران خواهند شــد.
به گــزارش ایلنا از پایگاه
خبــری وزارت راه و
شهرسازی ،احمد مومنی رخ افزود :تامین تجهیزات کمک
ناوبری فرودگاهی بســیار ضروری است و در سال جاری
تجهیزات کمک ناوبری برای تجهیز فرودگاه های گرگان،
یزد و ساری که به این سیســتم مجهز نبودند در دستور
کار قرار دارد.
وی با بیان آنکه سه سیستم فرود خودکار هواپیما ()ILS
برای فرود هواپیما به صورت دقیق در خط مرکزی فرودگاه
خریداری شده ،گفت :قرارداد خرید این دستگاه ها اخیرا
منعقد شده که تا شهریور تحویل ما می شود.
عضو هیأت مدیره شــرکت فرودگاه های کشــور ،افزود:
همچنیــن تجهیزات کمــک ناوبری هدایــت هواپیما به
ســمت فرودگاه()DVRو موقعیت یاب هواپیما در فضای
اســتان اصفهان نیز خریداری شده که تا آبان ماه در این
فرودگاه نصب خواهد شد زیرا تکنولوژی دستگاه هدایت
و موقعیــت یاب هواپیما در فــرودگاه اصفهان مربوط به
 20سال گذشته است که با خرید این دستگاه بروز رسانی
می شــود .وی در خصوص کشــورهای تامین کننده این
تجهیزات ،گفت :کشورهای ســازنده این نوع تجهیزات
اروپایی هســتند و بــه دلیل اینکه حفظ اصــول تعمیر و
نگهداری بر اســاس استانداردهای اروپایی ،این دستگاه
ها از یکی از  5کشــور اروپایی ســازنده این تجهیزات
خریداری شــدند و با خرید و نصب این تجهیزات ضریب
ایمنی پروازها افزایش می یابد.مومنی با اشــاره به انجام
پروازها در شــب در برخی از فرودگاه های کشور ،گفت:
پرواز در شــب برای فرودگاه هایی که مجهز به سیستم
روشنایی باند و ســطوح پروازی هســتند دستورالعمل
هایی دارد که طبق آن باید عمل شــود ،به عنوان مثال در
فرودگاهی که سیستم روشنایی باند موجود است هواپیما
برای انجام پرواز در شــب باید بین  2تا  4کیلومتر(بسته
به نوع فرودگاه)دید داشــته باشــد که در صورت نصب
دســتگاه فرود خودکار هواپیما()ILSبا رعایت ارتفاعات
اطراف امــکان فرود هواپیما با دیــد  800متر نیز فراهم
شود.این عضو هیأت مدیره شرکت فرودگاه های کشور،
افزود :فرودگاه های کوهستانی مانند ایالم ،یاسوج ،خرم
آباد ،سنندج و بجنورد فرودگاه هایی هستند که ارتفاعات
درحدی است که به دلیل کوهســتانی بودن امکان پرواز
در شــب برای آنها وجود نــدارد و همانند دنیــا باید از
هواپیماهای خاصی که توان عملیاتی شدن در این مناطق
را دارند استفاده می شود اما تعداد این هواپیماها در کشور
ما کم اســت و در این فرودگاه ها با محدودیت پرواز در
شب مواجه هستیم.
مومنــی رخ گفــت :تا پایان امســال خریــد تجهیزات
کمک ناوبری هوانوردی ،رادار فرودگاه مهرآباد و سیستم های
اتوماسیون پروازی با اعتباری معادل  200میلیون دالر در
دستور کار شرکت فرودگاه های کشور است.

