روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حرف مردم
تلفن056- 32448050 :
نمابر- 056-32448054:پیامک2000999:

ستون حرف مردم روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و
مشکالت شماست.
*اواخرشهریورسالگذشتهازیکیازنمایندگیهای
خودرو در بیرجند به صورت پیش فروش خودرویی
ثبت نام کردم تا 90روزه آن را تحویل بگیرم .االن مهر
 97راسپریمیکنمولیهنوزازتحویلخودروخبری
نیست .به سازمان صنعت ،معدن و تجارت شکایت
بردم اما فایده ای نداشت در حالی که  65میلیون
تومان بیشتر پرداخت کرده ام اما االن پولم را هم پس
نمیدهند.
*مدیراناستانیبایدبههمهشهرستانهایخراسان
جنوبی سفر کنند و نگاهی عدالت محور در توسعه
شهرستان ها داشته باشند .مدیران نباید به مناطق
نگاهی تبعیض آمیز داشته باشند و این طور نباشد که
یک شهر از امکانات و اعتبار الزم مانند بیمارستان
پیشرفتهوگاهیبیمارستاندوموسومبهرهمندباشدو
اهالیشهرستانیمانندخوسفحتیازیکدرمانگاه
مجهزبینصیبباشندوازنبودآنرنجببرند.
* برخی از کارکنان راهداری؛ قرارداد طرح هستند
و به غیر از حقوق چیزی دریافت نمی کنند در حالی
که در استان یزد نیروی طرح دارند و هر چه به نیروی
رسمی می دهند به این کارکنان نیز تعلق می گیرد.
دلیلچیستکهمسئوالنراهداریبیرجندایننیروها
رانمیبینند؟

پیگیری حرف مردم

پوشش مناطق روستایی
خارج از تعهد مخابرات
«مردم بغداده سرایان و روستاهای همجوار شامل
دوحصاران ،عمروئی ،حجت آباد و قاسم آباد سال
های بسیاری است که با مشکل آنتن دهی تلفن
همراه مواجه هستند و این مشکل با وجود نصب
دکل جدید همچنان ادامه دارد .مسئوالن یک جواب
قانع کننده در این زمینه به مردم بدهند که چه زمانی
قرار است این مشکل برطرف شود و  .»...این پیام در
ستون حرف مردم روزنامه خراسان جنوبی  23مهر
چاپ شد .در این باره مسئول روابط عمومی شرکت
مخابرات استان گفت :بهبود پوشش روستاهای
همجوار با توجه به تجهیزات و امکانات موجود در حد
توان در دست بررسی و اقدام است.
رمضانی افزود :پوشش مناطق روستایی در تعهد
مخابرات نیست و از طریق اداره کل ارتباطات و
فناوری اطالعات باید پیگیری شود.
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اخبار
دوشنبه  ۳۰مهر ۱۲ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۹

حذف پزشکان فوق تخصص از پوشش بیمه سالمت

خراسان جنوبی  ۶۹سال پیش
در روزنامه

ویزیت بیمارانبا تعرفهآزاد
حسین قربانی – در گذشته پزشکانی که در کلینیک
های تخصصی و فوق تخصصی حضور داشتند تمام
وقت در مراکز درمانی به بیماران خدمات ارائه می
کردند و بیماران با تعرفه دولتی ویزیت می شدند اما
بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی این گونه پزشکان فوق تخصص می توانند
از حالت تمام وقت خارج شوند و تقاضای مطب
خصوصی کنند.
مدیر کل بیمه سالمت ضمن بیان این مطلب به
«خراسان جنوبی» گفت :پزشکانی که اقدام به ایجاد
مطب خصوصی کرده اند برای این که بیماران را با

تعرفه دولتی ویزیت کنند باید با بیمه سالمت استان
قرارداد ببندند و اگر پزشکی با بیمه سالمت قرارداد
منعقد کند از ابتدای آبان می تواند بیماران را با
تعرفه دولتی ویزیت کند.
«اربابی» با تاکید بر این موضوع که آن هایی که
اقدام به انعقاد قرارداد با بیمه سالمت نکنند نمی
توانند بیماران را با تعرفه دولتی ویزیت کنند افزود:
استفاده از خدمات بخش دولتی به نفع مردم
است و سبب می شود پرداختی برای استفاده از
خدمات مورد نیاز توسط بیماران کمتر شود .در کنار
گسترش بخش خصوصی باید بخش دولتی نیز در

حوزه ارائه خدمات درمانی حفظ
شود تا افرادی که از توانایی مالی
برخوردار نیستند در این زمینه
مشکلی نداشته باشند .
به گفته وی در شرایط فعلی
پزشکان فوق تخصص از پوشش
بیمه سالمت حذف شده اند و
جایگزینی برای آن ها در نظر
گرفته نشده است .وی گفت :هر چند در گذشته
برای برخورداری از خدمات مربوط به بستری در
بیمارستان های دولتی ارائه دفترچه بیمه الزامی

بود اما با اجرای طرح استحقاق سنجی
نیازی به ارائه دفترچه بیمه در هنگام
بستری بیمار نیست و با مراجعه به
سایت مربوط و با استفاده از کد ملی،
بیماران می توانند خدمات مورد نیاز را
دریافت کنند .وی انجام این کار را تنها
در موارد بستری بیمار در بیمارستان
های دولتی دانست و افزود :در زمان
مراجعه بیماران برای برخورداری از خدمات سرپایی
به مراکز درمانی استان مانند گذشته بیماران باید
دفترچه بیمه خود را به همراه داشته باشند.

امروز آخرین مهلت صدور ویزای
اربعین در بیرجند

 6مدال جام پایتخت بر گردن
کاراته کاهای استان

راه حل الحاق طرح  22.5هکتاری
معصومیه به محدوده شهری

کتابخانه ها پاتوق فرهنگی شود

مدیر کتابخانه های عمومی

متقاضیان تشرف به مراسم پیاد هروی اربعین
حسینی(ع) تا امروز فرصت دارند برای گرفتن
روادید از کنسولگری عراق در بیرجند به یکی از
دفاتر زیارتی استان مراجعه کنند.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی گفت 21 :هزار
روادید اربعین توسط کنسولگری عراق در بیرجند
صادر شده است و زائرانی که گذرنامه خود را تحویل
گرفتهاند موفق به دریافت روادید در کوتاه ترین زمان
ممکن شدهاند.
«نوفرستی» افزود :با توجه به این که کنسولگری
عراق به صورت موقت در بیرجند راهاندازی شده
است و از طرفی بیشتر متقاضیان تشرف به اربعین
روادید مربوطه را دریافت کردهاند و به علت اتمام
ماموریت هیئت کنسولی عراق ،روز سه شنبه یکم
آبان استان را ترک خواهند کرد. .

تیم اعزامی استان به رقابت های جام پایتخت ،موفق
شد در این مسابقات شش مدال کسب کند.
رئیس هیئت کاراته گفت :امسال دو تیم پسران و
دختران استان به مسابقات بین المللی جام پایتخت
اعزام شدند که تیم مردان در سبک های کنترلی و
بانوان در سبک های آزاد حضور داشت.
«احمدی پیما» با اشاره به کسب اولین مدال طال
توسط کاراته کاهای استان در این مسابقات گفت:
در بخش پسران امیررضا بهاری از سرایان در رده
سنی بزرگ ساالن و در بخش دختران نیز زهرا
سادات بنایی و اکرم رمضانی موفق به کسب مدال
طال شدند.
در این بخش همچنین طاهره حقگو نایب قهرمان
شد و مهدیه ابراهیمی ،زهرا جعفری و محدثه قندی
نیز مقام سوم را کسب کردند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند
گفت :درخواست ساکنان بخشی از محله
معصومیه الحاق طرح تفکیکی  22.5هکتاری به
محدوده شهری است.
دکتر «حمید فخیم زاده» با اشاره به  482قطعه
زمین واقع در این طرح اظهار کرد :این طرح
تفکیکی در حریم شهر و خارج از محدوده شهری
تهیه شده و در سال  54پاسخ گرفته و به شهر
الحاق نشده است .وی با اشاره به این که مالکان
سند شش دانگ داشته اند و تقاضای الحاق به
محدوده شهری را دارند ادامه داد :بر اساس
قانون برای تعیین وضعیت امالک واقع در طرح
های دولتی و شهرداری ها افراد باید تا  20درصد
اراضی را برای تامین اراضی واقع در طرح ها به
شهرداری ها واگذار کنند.

با وجود فعالیت های فرهنگی در استان کتابخانه ها
باید به پاتوق فرهنگی تبدیل شود.
«نیازی»مدیرکتابخانههایعمومیبیرجنددرجلسه
انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان در توضیح
فعالیت های شش ماهه اول امسال گفت :هشتاد
نشست کتابخانه ای در نیمه اول امسال همراه با
برگزاری مسابقات فرهنگی و برنامه های آموزشی
برگزار شد.جاوید شهردار بیرجند هم در این جلسه
افزود :در چهار ماه اول امسال 150میلیون تومان به
حساب کتابخانه ها واریز شده است.
علیزاده عضو انجمن کتابخانه ها نیز گفت :با کمبود
خیر در حوزه کتابخانه ها مواجه هستیم .ناصری
فرماندار بیرجند از تاسیس کتابخانه قرآن و علوم
اولوااللباب در آینده نزدیک با کمک حجت االسالم
رضایی امام جمعه سابق بیرجند خبر داد.

آخرین مهلت شرکت در جشنواره
شعر سپید رضوی
قاسمی -آخرین مهلت شرکت در جشنواره ملی شعر سپید رضوی
 10آبان اعالم شد .مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی زمان برگزاری
جشنواره ملی «ترانه و شعر سپید رضوی» در استان را هفته دوم آذر
بیان و تاکید کرد :عالقه مندان تا  10آبان مهلت دارند آثار خود را به
دبیرخانه جشنواره در این اداره کل ارسال کنند .بنا بر آمار «ناصر
نبیزاده» 230،اثر به دبیرخانه ارسال شده است و این روند ادامه دارد.
اینجشنوارهازسریبرنامههایشانزدهمینجشنوارهبینالمللیامام
رضا(ع) است که اختتامیه آن در بیرجند برگزار میشود.

پیش کسوت ورزش استان درگذشت

سیدحسینحسینی« -ابراهیم آرگینی» پیش کسوت ورزش شهرستان
بیرجند و استان روز گذشته پس از تشییع با حضور جامعه ورزش در
بیرجند به خاک سپرده شد.به گزارش خبرنگار ما مرحوم «آرگینی» که
بیشتر عمر خود را صرف رشد ورزش به ویژه در فوتبال کرده بود عالوه
بر تربیت شاگردان زیاد در این رشته ،در عرصه های مختلف فعال بود.
وی عالوه بر مسئولیت سرپرستی تیم والیبال ساحلی استان در سال
های حضور در لیگ برتر ،در سال های گذشته مسئولیت برگزاری
مسابقات فوتسال کارکنان اداره ها را هم بر عهده داشت.
روزنامه خراسان درگذشت این پیش کسوت زحمتکش و بی ادعا را به
خانواده مرحوم و جامعه ورزش تسلیت می گوید.

توقیف شکر ،روغن
روزنامه خراسان در شماره  ،123چهارم آذر
سال 1328در مطلبی در صفحه  3آورده
است :بیست کیسه شکر و بیست حلب روغن
که از زابل حمل میشده از طرف گمرک
بیرجند توقیف گردیده و ادارات دارائی و
گمرک زابل گواهی نموده اند که شکر مزبور
از محل توزیع سهمیه روستائی بوده و گمرک
بلوچستان نیز دستور استرداد  20حلب
روغن را صادر نموده معهذا گمرک بیرجند
رفع توقیف از شکر و روغن مزبور نکرده و
همچنین تعداد  128حلب شکر که آنهم
از زابل بمشهد حمل میشده اداره دارائی
بازداشت پس از آنکه بمدارک رسیدگی و
انجمنمنعاحتکارنیزشکرراقاچاقندانسته
است اداره گمرک آنرا قاچاق تشخیص داده و
هنوز مورد مکاتبه میباشد.

اقتصادی

ارزآوری  22میلیون دالری
تولیدات شاخص خراسان جنوبی
در نیمه اول امسال تولیدات شاخص استان 22
میلیون دالر ارزآوری برای خراسان جنوبی داشت.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت این خبر را
اعالم و اظهار کرد :انواع کاشی و سرامیک ،سیمان،
مواد شوینده و بلوکه سبک عمده کاالهای تولیدی
خراسان جنوبی در نیمه اول امسال است.
«داوود شهرکی» افزود :حدود  10میلیون متر مربع
کاشی در سه کارخانه استان ،بیش از  643هزار تن
سیمان در دو کارخانه استان ،بیش از سه هزار تن
انواع مواد شوینده و همچنین حدود 22هزار تن بلوکه
سفید در استان تولید شد.
به گفته وی در زمینه تولید کاالهای شاخص استان
بیش از هزار و  500نفر مشغول به کار هستند.
همچنین در اين مدت بيش از سه میلیون متر مربع
انواع کاشی تولیدی استان 557 ،هزار تن سیمان،
 152هزار تن انواع مواد شوینده و  292تن بلوکه
سبک به خارج از کشور صادر شد.

