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وضعیت کوچههای شریف آباد؛
تازه االن مدتهاست که بارون نیامده .اگر خدا
خواست و باران بارید حتما عکس بسیار جالب
تری برای شما ارسال میکنم

ضعیت خطرناک سیم های رها شده در تیر برق داخل پارک بنفشه،
در مکانهای دیگه اینجور سهل انگاری خطرناکه ،ولی در پارک
خطرناکتر ،چون هر لحظه امکان داره کودکی بر اثر بازیگوشی به این
سیم های رنگارنگ دست بزنه و خدای نکرده...

خبـــر
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رییس اداره صمت سیرجان خبر داد:

گروه خبر

نگین انگشتری استان دارای سایت نمایشگاه می شود

دوشنبه هفته جاری جلسه ی شورای شهر سیرجان در
صحن علنی با حضور رضا سروش نیا؛ شهردار سیرجان و
محمدرضا خواجویی نسب؛ رییس اداره صمت و شش نفر
از اعضای شورای شهر سیرجان در صحن علنی با محوریت
موضوع احداث سایت نمایشگاه های بین المللی سیرجان
برگزار شد.
در ابتدای جلسه اسماعیل خواجویی؛ رییس شورای
شهرستان از کلیات طرح چنین گفت :سایت نمایشگاه برای
راه اندازی نمایشگاه صنایع و معادن ،گل وگیاه ،بهاره و
پاییزه و غیره مناسب است .این موضوع پیشنهاد شهرداری
بوده است و باید مزایده قرار گیرد و مقرر بوده سهم
شهرداری ۵۱درصد باشد آیندهی خوبی برای سیرجان دارد
اما نیاز به همکاری است و فکر می کنم زمینی در ابعاد
۷تا۸هکتار برای آن درنظر گرفته شده است.
در ادامه حسن خدامی؛ دیگر عضو شورای اسالمی شهر
سیرجان اظهار داشت :توجه و نگاه کشور همیشه به
سیرجان معطوف است و می دانیم که چنین نمایشگاه
هایی را فقط مراکز استان دارند مثل نمایشگاه جنوب شرق

از ابتدای اسفندماه  ۱۳۹۹صدور دفترچه درمانی در تمامی
شعب و کارگزاریهای سازمان تامین اجتماعی متوقف خواهد
شد .و تمامی افراد تحت پوشش این سازمان و تمامی افراد تحت
پوشش این سازمان تنها میتوانند با ارائه کارت ملی ،شناسنامه
یا جلد دفترچه درمانی در اختیار خود از خدمات تشخیصی و
درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار شوند .در بخشنامهای که
ابتدای هفته از سوی سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد آمده
است که با توجه به فراهم شدن امکان ارائه خدمات (ویزیت،
تجویز دارو ،پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص طبی،
تصویربرداری ،فیزیوتراپی و  ،)...در بستر الکترونیک برای تمامی
پزشکان و ارائهکنندگان خدمات تشخیصی و درمانی ،چاپ
دفترچههای درمانی جدید از اول اسفندماه سال 99متوقف
میشود .در همین رابطه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
به نکات زیر توجه کنند:
در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی و درمانی
الزامی به ارائه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست.
تمامی بیمهشدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی برای

در بلوار هاشمی رفسنجانی شهر کرمان .سیرجان غنی از
معادن آهن ومس است از سوی دیگر در بحث حمل و نقل
هم حرفی برای گفتن دارد و کشاورزی آن نیز قابل توجه
است .پس این ظرفیت های بالقوه باید به عمل برسد و در
زمینه اقتصادی غیر از معادن بایستی به جایگاهی برسیم
که کسی نخواهد برود به معادن و کار کند بلکه گل گهر
بخاطر کمبود نیرو از مردم خواهش کند که در معدن شاغل
شوند.
رضا سروش نیا یکی از مهمانان جلسه ی علنی این هفته
شورای شهر نیز در رابطه با این مهم گفت :برای این منظور
آورده ما از سوی شهرداری تامین مکان مورد نظر سایت
است که دو زمین را پیشنهاد می دهیم یک زمین ۵هکتاری
که رو به روی دانشگاه صنعتی به سوی نجف شهر واقع شده
است و دیگر مکان زمینی ۲۲هکتاری انتهای بلوار عباسپور
تقاطع غیرهمسطح سمت شهرک صنعتی است که به دلیل
قرارگرفتن در بزرگراه سیرجان  -بندرعباس می تواند به
صورت VIPباشد که آقای خواجویی زحمت کسب مجوز
آن را کشیده اند و این مجوز فقط تا پایان سال اعتبار

دارد .گل گهر نیز به عنوان بخش خصوصی در ساخت این
سایت کمک خواهد کرد و چند شرکت نیز اعالم آمادگی
کرده اند .محمدرضا خواجویی رییس اداره صمت سیرجان
دیگر مدعو این جلسه بود که به عنوان گیرنده مجوز گفت:
در بحث اقتصاد صنعت و معدن سیرجان نقشی بسا پر
رنگ تر از مرکز استان دارد اگر استان کرمان بهشت معادن
باشد نگین انگشتری آن سیرجان است و با رشد واحدهای
صنعتی اصناف ما ایجاب می کند چنین سایتی را داشته
باشیم .زیبنده نیست سیرجان خود از دایه داران نمایشگاه
های صنایع و معادن بین المللی باشد اما به کرمان برای
نداشتن سایت وابستگی داشته باشد این حق مردم سیرجان
است و ما می توانیم ساالنه صد نمایشگاه در رابطه با همه
صنایع و معادن حتی در خصوص ادوات کشاورزی را برگزار
کنیم .زمانی پیشنهاد ما در کرمان مطرح شد مخالفت
های زیادی از سوی مرکز استان داشتیم و حتی یکی از
مسوولین شهر خودمان نیز به من تذکر داد که خواجویی
دنبالش نرو این کار شدنی نیست حال این مجوز با کمک
شرکت متحدان اصناف در دست ما است و تا پایان سال

جاری اگر استفاده نشود و استارت احداث زده نشود مجوز
را به سایر شهرستان های در الویت می دهند .در پایان این

حذفدفترچهبیمهتامیناجتماعی

تسهیل دریافت خدمات درمانی میتوانند با مراجعه به سایت
این سازمان به نشانی  eservices.tamin.irنسبت به ایجاد
حساب کاربری و تکمیل مشخصات هویتی و درج شماره تلفن
همراه (موبایل) خود در درگاه مذکور اقدام کنند.
تمامی بیمهشدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی قبل از
مراجعه به مراکز درمانی میتوانند نسبت به استعالم استحقاق
درمان از طریق یکی از روشهای زیر اقدام و از پوشش بیمه
درمان خود اطمینان حاصل کنند:
اول :مراجعه به سایت  ،medical.tamin.irورود کدملی و
مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
دوم :شمارهگیری  ، *۴*#۱۴۲۰انتخاب گزینه ( ۱استعالم
اعتبار درمانی) ،ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه
درمان سوم :شمارهگیری  ، *۴*۱۴۲۰*#۱ورود کدملی
و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان چهارم :استفاده

از اپلیکیشن موبایل ،مراجعه به سایت ،pwa.tamin.ir
ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان پنجم:
شمارهگیری  ، *#۱۶۶۶انتخاب گزینه ( ۱استحقاقسنجی)،
ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
در مواردی که بیمهشده بر اساس نتایج دریافتی از
روشهای فوق یا اعالم مراکز درمانی ،فاقد استحقاق درمان
است ،در صورت اعتراض میتواند موضوع را از طریق سامانه
 ۱۴۲۰پیگیری کند.
تمامی بیمه شدگان در صورت ایجاد حساب کاربری
میتوانند خالصه سوابق درمانی خود را با مراجعه به سامانه
 eservices.tamin.irدر پنجره (منوی) مخصوص بیمه
شدگان مالحظه کنند.
تمامی پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد،
میتوانند با ثبتنام در سامانه نسخه الکترونیک این سازمان

بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک
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ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران گرانقدر ،دوستان و آشنایانی که
در مراسم تشییـع ،تدفین و ترحیم؛

شرکت فرموده و اظهار لطف و محبت نمودند .به اطالع می رسانیم مراسـم خاکبنــدان

پزشکان غیرطرف قرارداد همانند پزشکان طرف قرارداد
میتوانند با اتصال به سامانههای الکترونیک سازمان یا سامانههای
مورد استفاده خود ،نسبت به نسخهنویسی الکترونیک اقدام
نمایند .در صورت عدم امکان استفاده از سامانههای الکترونیک
به هر دلیل (قطع اینترنت ،قطع سامانه نسخهنویسی و،)...
پزشک میتواند دستور پزشکی را در سرنسخه مخصوص مطب/
موسسه در یک برگ تجویز و تحویل بیمار کند.
در صورت عدم نسخهنویسی الکترونیک ،بیمار میتواند
نسخه کاغذی پزشک معالج را به داروخانهها و یا موسسات
پاراکلینیک طرف قرارداد ارائه کرده و خدمات مورد نیاز خود
را دریافت کند.
تمامی خدمات تشخیصی و درمانی تجویز شده توسط
پزشک به صورت نسخه الکترونیک و یا کاغذی به استناد
کدملی در پرونده سالمت شخص بیمهشده ثبت میشود.
بنابراین استفاده از کدملی «غیر» و «منغیرحق» ضمن مغایرت
با موازین حقوقی میتواند در روند تشخیص و درمان بیماری
افراد ایجاد مشکل کند.

بخش دندانپزشکی درمانگاه خیریه فاطمیه ارائه می دهد؛

گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند
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( )ep.tamin.irو دریافت نام کاربری ،نسبت به نسخه نویسی
الکترونیک اقدام کنند .در صورت مراجعه بیمار به پزشک
طرف قرارداد ،پزشک پس از احراز هویت و ثبت شماره تلفن
همراه (موبایل) متعلق به بیمار و انجام معاینه نسبت به ثبت
خدمات پزشکی (اعم از انجام ویزیت ،تجویز دارو و سایر خدمات
تشخیصی و درمانی )...در سامانه نسخه الکترونیک اقدام میکند.
در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد ،چنانچه
امکان استفاده از سامانههای الکترونیک به هر دلیل (قطع
اینترنت ،قطع سامانه نسخهنویسی و )...میسر نباشد ،پزشک
پس از احراز هویت بیمار با استفاده از کارت ملی/شناسنامه/
دفترچه درمانی و استعالم برخورداری وی از استحقاق درمان
(پوشش بیمه درمان) ،نسبت به معاینه و تجویز در سرنسخه
مخصوص مطب/مرکز درمانی (ترجیحا در قطع  )A۵اقداممی
کند.

جلسه با آرا موافق زمین ۲۲هکتاری به این مهم اختصاص
داده شد .و تا پایان سال کلنگ زنی خواهد شد.

خیابان امیرکبیر ،درمانگاه فاطمیه ،بخش دندانپزشکی
۰۹۱۳۷۴۵۴۲۶۵ / ۴۲۲۰۶۱۲۰

آن مرحوم

جمعه اول اسفندماه از ساعت  14الی 16در جوار آرامگاه ابدی اش در بهشت زهرای دهیادگار برگزار می شود.
عدم حضور شما سروران گرامی بدلیل شرایط موجود ،قابل درک است

خانواده های؛ اشرفا ،بارانی ،خدادادی ،رشیدی و سایر بستگان

سال جدیـد ،چهره جدیـد

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

نماینده محترم مردم شریف سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

حس
پ
جناب آاقی حاج شهباز ن ور

ضایعه درگذشت برادر همسر گرامي تان

را به جنابعالی و خانواده و بستگان محترم تسلیت و تعزیت عرض نموده ،از درگاه
ت رفته ،رحمت واسعه الهی و برای عموم
خداوند سبحان برای آن عزیز از دس 
بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مجتمع رنگدانه ،نانو نخ و گرانول سیرجان
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کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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