هفته نامه بين المللي اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،ورزشي

رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند :ما در قضایای
اوکراین طرفدار توقف جنگ هستیم و میخواهیم که
جنگ تمام بشود ولی عالج هر بحرانی صرفاً در صورتی
ممکن است که ریشه آن شناخته بشود .حضرت آیتا...
خامنهای در سخنانی بهمناسبت خجسته عید مبعث،
مهمترین هدیه اسالم و بعثت به بشریت را دعوت به
«تفکر و عقالنیت» و «تزکیه و مفاهیم اخالقی» برای
مقابله با جاهلیت دانستند و با اشاره به شکلگیری
جاهلیت مدرن در غرب بهصورت سازمانیافته و با
ابعاد گستردهتر تأکید کردند :امروز مظهر واضح و کامل
جاهلیت مدرن ،رژیم مافیایی آمریکا است که اساساً یک
رژیم بحرانساز و بحرانزیست است.

هفته نامه نوانديش

رئیس جمهور با تشریح دستاوردهای سفر به استان گلستان گفت :دولت در عرصه سیاست خارجی به دنبال برقراری توازن در روابط خارجی است و
به هیچ وجه سیاست خارجی کشور را محدود نخواهد کرد .امید ما به معجزه در وین نیست .دنبال رفع تحریمها هستیم و خواهیم بود ،اما مهمتر از
آن دنبال خنثی کردن تحریمها هستیم .آیتا ...سید ابراهیم رئیسی شامگاه جمعه در پایان سفر به استان گلستان در جمع خبرنگاران و در تشریح
دستاوردهای این سفر گفت :نیازها و مشکالت گلستان از چندی قبل در نشستهای کارشناسی با مسئوالن استان و مسئوالن مرتبط در دولت بررسی
شده و مصوبات الزم برای رفع این مشکالت تهیه شده و در نهایت در جلسهای با حضور معاون اول رئیس جمهور نهایی شده بود .رئیس جمهور با بیان
اینکه استان گلستان یکی از قطبهای کشاورزی کشور است ،افزود :در استان گلستان برخالف اکثر مناطق کشور جمعیت روستاها کاهش نیافته و لذا در
این سفر بیشترین اعتبارات تخصیص یافته به گلستان ،به حوزه کشاورزی تخصیص یافت تا دغدغههای مردم استان در زمینه کشاورزی را کاهش دهد.
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استاندار در بازدید از سردخانهها و انبارهای ذخیره کاالهای اساسی و تنظیم بازار:
:

انبارها اشباع است،

جای نگرانی نیست
اقالم اساسی مردم در ایام عید تامین شده است

صفحه 3

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته
امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در نشست
خبری به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری عنوان کرد:

جمع آوری  ۱۳۸میلیارد
تـومان کمـک مـردمی

صفحه 2

سرمقاله
سعید پویش
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مذاکرات و جنگ اوکراین

متاسفانه روسیه به خوبی از قبل می دانست در
صورت موفقیت مذاکرات وین ،احیای برجام و
لغو تحریم ها ایران می تواند در کمترین زمان به
پتانسیل باالیی برای صادرات نفت و گاز به اروپا
		
و دیگر کشورها بدل شود...

2

کرونا بهار زندگی
۳بیمار دیگر را
خزان کرد
زمین  ۲۰۰متری
رایگان را چگونه
دریافت کنیم؟

دکتر« اربابی» مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی:

افزایش کمی و کیفی خدمات بیمه سالمت در استان

پیام استاندار خراسان جنوبی به
مناسبت "روز احسان و نیکوکاری"
بسم ا ...الرحمن الرحیم
هرچه در راه خدا میدهیم ،برای ما میماند و درحقیقت برای «من» واقعی
خودمان خرج کردهایم .هرچه برای خودمان نگه میداریم ،درحقیقت برای
ما نمیماند و مثل همه چیز دیگر دنیا از بین خواهد رفت .من در این
ه غباری در ذهنم نیست.
خصوص اعتقاد راسخ دارم و هیچ نقط 
رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا ...العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی)

ت های حسنه و از پرشکوهترین جلو ه های انسانیت است که از دیرباز در ایران ،این دیار مهربانی و محبت
احسان و نیکوکاری از سن 
رواج داشته و مردمان این سرزمین با تأسی از اولیای الهی همواره یاریگر هموطنان محروم خود می باشند.
در همین راستا و به مصداق حدیث شریف امام صادق(علیه السالم) که فرموده اند؛ "خداوند بزرگ فرموده ،مردم خانواده من
هستند .پس محبوب ترین آنها نزد من ،کسانی هستند که به مردم مهربان تر بوده و در تأمین نیازهایشان کوشاتر باشند"،
رسیدگی به محرومان و قشر ضعیف جامعه در شمار اهداف عالیه انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی قرار گرفت و قافله ساالر
اسالم ناب محمدی ( صلی ا ...علیه و آله و سلم )  ،معمار کبیر انقالب ( قدس سره ) برای تحقق این امر ،فرمان تأسیس کمیته
امداد امام خمینی(ره) را در  ۱۴اسفندماه سال  ۱۳۵۷صادر نمود تا همه ساله مردم نیکوکار کشورمان در این روز که به درستی
"روز احسان و نیکوکاری" نام گرفته ،با کمک های ارزشمند خویش به یاری نیازمندان و محرومان بشتابند و حس نوعدوستی
خود را بیش از پیش نمایان سازند .اینجانب با عرض تبریک  ۱۴اسفندماه ،سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان
یکی از برکات ارزنده انقالب اسالمی به همه تالشگران خدوم این نهاد در خراسان جنوبی که خدمات خالصانه آنها منشأ خیر
و برکت فراوان می باشد ،از مردم نجیب و نیکوکار استان که همواره در نوعدوستی و احسان پیشقدم بوده اند ،دعوت می کنم
ضمن مغتنم شمردن هفته احسان و نیکوکاری که امسال عنوان "عیدی برای همه" را بر خود دارد ،با شرکت در این همایش نوع
دوستی و مهرورزی در آخرین روزهای سال ،امید و نشاط را مهمان خانه های نیازمندان نمایند ،باشد که در آستانه عید نوروز و
بهار طبیعت ،گل لبخند مهمان چهره مظلوم کودکان طعم فقر چشیده گردد.
تندرستی ،شادکامی و توفیق روز افزون همگان را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.
جواد قناعت  -استاندار خراسان جنوبی

خدمات بیمه سالمت ،امسال از نظر کمی و کیفی افزایش
داشت.
افزایش تعهدات خدمات بیمه سالمت برای مددجویان
بهزیستی ،راهاندازی آزمایشگاه دولتی ناباروری ،صدور
حدود  ۶۰۰هزار نسخه الکترونیکی ،پرداخت مطالبات به
روز مطالبات موسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد 80 ،
درصد اجرای طرح پزشک خانواده شهری ،پوشش بیمه
سالمت برای افراد مناطق محروم و حاشیه نشین شهر
و ...بخشی از خبرهای خوب مدیر کل بیمه سالمت در
آخرین نشست مطبوعاتی امسال بود.
دکتر« اربابی» برخی از اقدامات انجام شده در بیمه
سالمت استان از ابتدای امسال را تشریح کرد و توضیح
داد :قرار است آزمایشگاه دولتی ناباروری با تمام تجهیزات
توسط دانشگاه علوم پزشکی در استان راهاندازی شود که
با راهاندازی این آزمایشگاه ،هزینههای مراجعهکنندگان
کاهش مییابد .بیمه سالمت در ناباروری خدمات خوبی
ارایه می کند و محدودیتی در تعداد افراد نیست البته
مراجعات باید براساس مستندات و مدارک باشد تا از
خدمات برخوردار شوند .وی به ارایه خدمات درمانی
توسط بیمه سالمت اشاره کرد وگفت :خدمات مربوط
به بیماریهای خاص در استان ،تحت پوشش بیمه
قرار داشته و به صورت رایگان پرداخت میشود .اما
بیماریهایی مانند بیماران سرطانی و دیابت جزء بیماران
خاص نیستند و البته در این خصوص نیز برای کاهش
هزینه های بیماران اقدامات خوبی صورت گرفته است.
بیمه سالمت برای مناطق محروم
و حاشیه شهر
مدیر کل بیمه سالمت استان تاکید کرد :تالش می شود
افراد بدون بیمه در یکی از صندوقهای بیمهای عضو
شوند .سازمان بیمه سالمت برنامه جامعی در زمینه بیمه
کردن ساکنان مناطق کمبرخوردار و حاشیه نشین شهرها
در دستور کار دارد و با کمک نهادهای مرتبط اقدام به
بیمه فعال در این مناطق کرده تا تمام مردم دارای بیمه
نامه پایه سالمت باشند.
وی گفت :خوشبختانه با توجه به بررسی های انجام شده،
تعداد افراد بدون بیمه در خراسان جنوبی کم است و
مراحل مقدماتی این طرح انجام شده و امید است تا
پایان سه ماهه نخست سال آینده فردی فاقد بیمه در
استان نباشد .مردم میتوانند با شماره گیری  *1666#از
پوشش بیم ه پایه خود و اعتبار آن مطمئن شوند .عالوه بر
آن ،اتباع بیگانه در استان هم میتوانند از بیمه استفاده
کرده و جزو صندوق سایر اقشار قرار گیرند.
وی براساس برآوردها و آمار موجود ،پیش بینی کرد:
تعداد افراد بدون بیمه در خراسان جنوبی به نسبت کشور
بسیار پایین و حدود پنج تا  ۱۰هزار نفر و حتی کمتر
باشد.
پرداخت هزینه بیماران خاص
وی پرداخت ۱۰۰صددرصد هزینه درمان بیماران خاص
توسط بیمه سالمت را مطرح کرد و توضیح داد :برخی

از بیماران در اذهان مردم بیماران خاص هستند اما در
فهرست بیماران خاص قرار ندارند .همه خدماتی که
در فهرست سامانه بیمه سالمت تعریف شده به صورت
ی شود اما گاهی بیماران نسبت به خرید
رایگان ارائه م 
دارو خارج از فهرست اقدام میکنند که هزین ه آن
پرداخت نمیشود ولی هیچ محدودیتی در ارائه خدمات
به بیماران خاص براساس فهرست خدمات بیمه نداریم.
وی همچنین به وضعیت نظام ارجاع بیماران و پزشک
خانواده در صندوق بیمه سالمت اشاره واضافه کرد :این
ن ماه با فراخوان جذب پزشک در
طرح از ابتدای آبا 
استان ،اجرایی شد و در حال حاضر  ۳۴پزشک خانواده
در این طرح با بیمه سالمت همکاری دارند .تا کنون
حدود  ۴۲هزار نفر از بیمهشدگان این صندوق به پزشکان
خانواده مورد نظر معرفی شده اند.
به گفته وی در این طرح ،افراد برای درمان ،ابتدا باید به
پزشک خانواده مراجعه کنند و همه بیمهشدگان صندوق
بیمه سالمت همگانی از پزشک خانواده یا به عبارتی
یک مشاور و وکیل درمان برخوردار میشوند و با این
روند ارجاعات به متخصصان ب ه صورت علمی نیازسنجی
میشود.
 80درصد اجرای طرح پزشک خانواده
دکتر اربابی افزود :تاکنون  ۸۰درصد طرح پزشک خانواده
در استان اجرایی شده و تالش می شود تا فروردین و
اردیبهشت آینده طرح به طور کامل اجرایی شود.
وی افزایش خدمات بیمه سالمت را مطرح کرد و ادامه
داد :دستورالعمل راهبردی خرید خدمت نازایی براساس
بستههای خدمتی شفاف ابالغ شده تا مردم با دغدغه
کمتر خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
وی از تحقق  ۱۰۰درصدی طرح نسخ الکترونیکی بیمه
سالمت خبر داد و گفت :تمامی نسخههای پزشکی در
شهرستان ها به صورت کامال الکترونیک ارائه می شود
و اگر عایداتی از محل الکترونیکی شدن خدمات حاصل
شود صرف توسعه خدمات خواهد شد.
بنابر آمار وی حدود  ۶۰۰هزار نسخه الکترونیکی از زمان

اجرای طرح در استان صادر و همچنین هزینه این نسخهها
تا پایان دی ماه سال جاری پرداخت شده است و مطالبات
بهمن ماه هم در چند روز آینده پرداخت می شود.
هزینه های سطح یک بیمه روستایی و پزشک خانواده نیز
تا پایان بهمن ماه و هزینههای اسناد بستری هم تا پایان
مهرماه پرداخت شده است .به گفته وی بیمه سالمت از
ابتدای امسال  ۱۲۰میلیارد تومان در بخش درمان۵۰ ،
میلیارد تومان در بخش بیمه سطح یک روستایی ،یک
میلیارد تومان خسارت متفرقه و  ۶۰۰میلیون تومان در
زمینه پزشک خانواده شهری پرداخت کرده است.
افزایش تعهدات بیمه سالمت
برای مددجویان بهزیستی
اربابی با اشاره به افزایش تعهدات خدمات بیمه سالمت
برای مددجویان بهزیستی ،از ابتدای امسال تاکید کرد:
در این راستا  ۹کد خدمت توانبخشی ستاره دار و گران
قیمت به لیست خدمات بیمه سالمت برای مددجویان
بهزیستی در حوزه های مختلف کاردرمانی ،گفتار درمانی،
شنوایی سنجی و مراکز جامع توانبخشی اضافه شده است
و ارائه این خدمات برای این مددجویان به صورت بیمهای
محاسبه و تالش میشود برخی از داروها هم در سطح
تعهدات بیمه سالمت قرار بگیرد.
مدیر کل بیمه سالمت استان همچنین گفت :سازمان
بیمه سالمت براساس بستههای خدمتی  ۹۰درصد هزینه
های درمان را پرداخت میکند و داروها هم با فرانشیز ۱۰
درصد تعهد شده که مردم نگرانی در این زمینه نداشته
باشند .تاکنون  ۴۶مورد درخصوص پرداخت هزینههای
ناباروری در سامانه ثبت شده و در زمینه تعداد ،سقف
بیمهای وجود ندارد .اربابی تصریح کرد :طرح پزشک
خانواده توسط سازمان بیمه سالمت انجام میشود و
تمهیداتی اندیشیده شده تا در زمان ارجاع ،بیمه شدگان
دچار مشکل نشوند.
وی ادامه داد :سازمان بیمه تامین اجتماعی و بیمه
سالمت با یکدیگر تبادل اطالعات داشته و اگر فردی
بیمه تامین اجتماعی دارد دیگر نمیتواند از بیمه سالمت
برخوردار شود .فردی که دارای دو بیمهنامه پایه باشد از
خدمات محروم میشود و باید فرد فقط یک نوع بیمه را
انتخاب کند.
مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی افزود :بیمه سالمت
در شهرستان قاین با کمبود پزشک عمومی مواجه است با
این وجود کار بیماران و مراجعان لنگ نمی ماند .در بخش
فیزیکی ،ساختمان بیمه سالمت در شهرستان بشرویه از
مهرماه امسال آغاز و با پیشرفت چشمگیر ،تا پایان امسال
به بهرهبرداری میرسد .در سایر شهرستانهای استان
سازمان بیمه سالمت دارای ساختمان اداری است و تنها
در شهرستان خوسف و زیرکوه به علت نبود چارت اداری
و بیمارستان امکان ایجاد ساختمان بیمه نیست.
شایان ذکر است :حدود  ۴۸۰هزار نفر از جمعیت استان
تحت پوشش بیمه سالمت بوده که  ۶۲درصد از جمعیت
استان را شامل می شوند.

