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ازمیانخبرها
کالنترالسوگاس«:استفانپداک»
لباختهوافسردهبود
ما 
باگذشتبیشازیکماهازحملهمرگباریکمردسفیدپوست
و  64ساله آمریکایی به جشنواره موسیقی در الس وگاس،
کالنتر این شهر اظهاراتی درباره انگیزه احتمالی او مطرح
کرده است.کالنتر الس وگاس اعالم کرد «استفان پداک»
عاملاینحملهمرگبارکه 59نفرراکشتوبیشاز 500نفر
را زخمی کرد ،از سال 2015مقادیر زیادی از مال و پولش را
ازدستدادهبود.بهنوشتهآسوشیتدپرس«،جولومباردو»در
یکمصاحبهبارسانهمحلیدرالسوگاسهمچنینگفتاز
دست دادن پول ،استفان پداک را به سمت افسردگی سوق
دادهبود.کالنترالسوگاسافزود«:اینفرد(استفانپداک)
وضعیتمحوربودوبهاینموضوعکهچطوردرمحیطکازینو
او را دوست داشتند و این که چطور دوستان و خانوادهاش او
رابهرسمیتمیشناختند،عالقهداشت.با(مالباختناو)،
دریکدورهکوتاهمدتاینروندشروعبهسقوطکردوشاید،
اینموضوعدراقدامیکهاوکرد،عاملیتاثیرگذاربود».پیش
از این ،برخی رسانههای آمریکایی خبر داده بودند که عامل
اینحملهمرگبارعادتبهقمارداشت.

مدیرکلبنادرودریانوردیسیستانوبلوچستان:

تعللدرتوسعهبندرچابهارایرانراازرقابت
خارجمیکند
تعلل در توسعه بندر چابهار ،کشور را از گردونه رقابت با
همسایگان خارج می کند.مدیر کل بنادر و دریانوردی روز
گذشتهدرنشستبامدیرکلگمرکچابهارگفت:پیشبینی
می شود در آینده نزدیک تجارت دریایی به خارج از محدوده
خلیجفارسراهپیداکندکهباتوجهبهجایگاهمنحصربهفردو
موقعیتاستراتژیکملیومنطقهایچابهاردردسترسیبه
آبهایآزادواقیانوسیوقرارگرفتندرمسیرهایترانزیتی
وترانشیپی،بندرچابهاردرمسیرتوجهسرمایهگذارانداخلی
و خارجی قرار خواهد گرفت ،بنابراین باید این دو اداره کل
آمادگی الزم را برای ارائه خدمات به صورت منسجم داشته
باشند«.بهروز آقایی» افزود :هر اندازه که در فعالیت های زیر
ساختی و روند تکمیل طرح توسعه بندر شهید بهشتی تعلل
ایجاد شود ،ایران از گردونه رقابت با همسایگان خارج می
شود.به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی
وی با بیان این که ورود پارت های مختلف گندم ترانزیتی
هندوستان به افغانستان از طریق بندر چابهار نقطه عطفی
در ترافیک دریایی ،جاده ای و رونق منطقه و استان است،
تصریحکرد:دوادارهکلبنادرودریانوردیوگمرکمکملهم
هستند که تعامل هر چه بیشتر این دو مجموعه در چارچوب
قانون،امریسازندهبرایتسریعدرفرآیندهایورودوخروج
کاالوجذببازرگانانوسرمایهگذاراناست.
مدیرکلگمرکچابهارنیزبابیاناینکهاینادارهکلآمادگی
ارائهخدماتمطلوبتررادارد،گفت:تسهیلدرفرایندورود
وخروجکاالازبنادرشهیدکالنتریوشهیدبهشتیمطمئن
و مطلوب است.مهندس «کریمی» افزود :گمرک و بنادر در
فعالیت های مربوط به بار و کاال مکمل هم هستند بنابراین
وجودهرکدامازایندونهاددراینچرخهضروریاست.ویاز
نصبدوربینهایپالکخواندرگیتهایخروجیکامیون
ها خبر داد و اظهار کرد :این امر سرعت ثبت اطالعات را
افزایشمیدهدوخروجسریعترکامیونهارامیسرمیکند.
در این نشست بر برگزاری جلسات منظم فصلی مدیران دو
اداره کل و جلسات ماهیانه معاونان به منظور بررسی و رفع
موانعومشکالتمربوطبهبازرگانانتاکیدشد.

شلیک موشک یمنی به فرودگاه «ملک خالد» در ریاض
یگان موشکی یمن از شلیک موشک به فرودگاه بینالمللی
ملک خالد در ریاض خبر داد.یک منبع نظامی یمن به شبکه
المیادین گفت که یگانهای موشکی ارتش و کمیتههای
مردمی یمن یک فروند موشک از نــوع «برکان  2اچ» به
فرودگاه بینالمللی ملک خالد واقع در شهر ریاض ،پایتخت
عربستان شلیک کردهاند.منابع سعودی میگویند صدای
انفجار مهیبی در اطراف شهر ریاض شنیده شده است.تا
لحظه تنظیم خبر()22:30اخبار تکمیلی از این حمله
موشکی منتشر نشده است،امارسانههای عربستان مدعی
هستند سامانه پدافند ضد موشکی این کشور ،این موشک را
قبل از اصابت در آسمان منهدم کند .به عقیده کارشناسان
نظامی این پیشرفت نظامی ارتش یمن از این بابت حائز

اهمیت است که هم اکنون ریــاض پایتخت عربستان در
هدف این موشکها قرار دارد که این موضوع درآینده موجب
تغییرمعادالت جنگ به نفع ارتش یمن وانصار ا ...می شود.
نیروهای یمنی چند روز قبل نیز یک موشک بالستیک از
نوع قاهر ام  2به پادگان الجربه در ظهران الجنوب در عسیر
عربستان شلیک کردند .عربستان سعودی ضمن ائتالف با
برخیکشورهایعربیمنطقهازششمفروردین 94حمالت
گسترده ای را علیه یمن کلید زد تا از این طریق بتواند
«عبدربه منصور هادی» رئیسجمهوری مستعفی و فراری
یمن را به قدرت بازگرداند که این حمالت بهجز ویرانی یمن
و کشتار هزاران انسان بیگناه نتیجهای برای رژیم سعودی
نداشته است.

پای گشت مشترک دادستانی به توس باز شد
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال در خراسان
رضوی از فعال شدن گشت مشترک دادستانی در
منطقه تاریخی توس خبر داد و گفت :انجام نشدن
اقدام مناسب برای ثبت جهانی توس توسط یونسکو
با وجود گذشت هفت ماه از زمان شروع به کار کمیته
نجات توس ،جای تاسف دارد.
بــه گـــزارش روابـــط عمومی شـــورای حفظ حقوق
بیتالمال خراسان رضوی ،قاضی "بخشی محبی"
افزود :متاسفانه اداره میراث فرهنگی تاکنون اقدام
عملی در خور توجهی برای ثبت جهانی توس انجام
نداده است.
وی ادامــه داد :در جلسه کمیته شناسایی شورای

حفظ حقوق بیت المال که با موضوع توس برگزار شد،
مصوب شد آزادســازی و رفع تصرف از اراضی کشف
رود در سمت غربی بولوار شاهنامه به طــول شش
کیلومتر بعد از این بولوار آغاز شود .مصوبه دیگر این
بود که الزم است همه برداشت کنندگان غیرمجاز
شن و ماسه ،برای جبران خسارت اقــدام کنند و در
همین زمینه از محیط زیست و سازمان صنعت و معدن
خواسته شد با قید فوریت ،خسارت وارد آمده را برآورد
و به دادستانی اعالم کنند .ضمن این که گروه نظارت
شورا در منطقه توس نیز مستقر خواهد شد و بر اجرای
مصوبات و حفاظت از میراث فرهنگی منطقه نظارت
خواهد داشت.

پیگیری مشکالت و وعده ها برای احیای کارخانه قدیمی مشهد

 25میلیارد تومان نرسید ،گره «مشهدنخ» کورتر شد
درحــالــی کــه فــرمــانــدار طرقبه  -شاندیز
شهریورماهدرگفتوگوییبا«خراسانرضوی»
از تصویب اختصاص وام  25میلیارد تومانی
به «مشهدنخ» برای تامین سرمایه در گردش
کارخانه قدیمی مشهد نخ خبر داده بود اما با
گذشتحدوددوماهازاینوعده،مدیرکارخانه
«مشهدنخ»اعالممیکندکهخبریازاین25
میلیارد تومان نشد و نه تنها گره گشایی انجام
نشدبلکهگره«مشهدنخ»کورترشد.
▪وام که نداده اند هیچ ،سرمایه درگردش
همتعطیل!

شــرویــن بــادامــچــی مــدیــرعــامــل کــارخــانــه
«مشهدنخ» درپاسخبهپیگیریهای«خراسان
رضوی» می گوید :تا به امروز هیچ وامی به ما
پرداختنشدهاست،حتیسرمایهدرگردشی
راهمکهبانکهاازگذشتهدراختیارماگذاشته
بودند به علت آن که شعبه شاندیز کارخانه
مشهدنختعطیلشدهاست،میخواهندقطع
کنند.وی می افزاید :اگر بانک ها دست به این
اقدامبزنندبهطورکاملفلجمیشویموفعالیت
در شعبه جیم آباد کارخانه مشهدنخ هم دچار
مشکالت فــراوان خواهد شد ،تنها نکته ای

که خبر اعطای وام برای ما داشت بدنامی بود
چراکه برخی از همکاران تصور می کنند ما
اعتبارات مذکور را دریافت کرده ایم درحالی
که یک ریال هم دریافت نکرده ایم و قولی هم
دراینبارهبهمادادهنشدهاست.
▪بــه جــای  18درصـــد  23درصـــد سود
میخواهند

مدیر عامل «مشهدنخ» تصریح می کند :واحد
تولیدی ما تا به این لحظه هیچ بدهی معوقی
به بانک ها نــدارد ،در مقابل نه تنها بانک ها
پولی در اختیار ما قرار نمی دهند بلکه در این
موقعیت حساس از ما خواسته اند سرمایه در
گردش های گذشته را هم پس بدهیم ،ضمن
اینکهبرخیبانکها،سوددریافتیتسهیالت
اعطایی را تغییر داده اند و از  18درصــد به
 23درصد رسانده اند.شروین بادامچی به
دلیل افزایش سود بانک ها هم اشاره می کند
و می گوید :دلیل بانک ها برای این اقدام هم
این است که می گویند چون شما بخشی از
کارخانه را تعطیل کــرده اید توجیهی ندارد
که وجهی به شما پرداخت شود.مدیر عامل
«مشهدنخ»دربارهمشکالتشعبهاینکارخانه

در روستای جیم آباد هم یــادآور می شود :بعد
از  10سال هنوز نتوانسته ایم پروانه فعالیت
واحد جیم آباد را دریافت کنیم ،محل احداث
کارخانه مشهدنخ واحد جیم آباد را حدود 10
سال پیش استانداری مشخص کرد و ما فقط
زمین را خریدیم ،در آن زمان هم تمام موافقت
های دستگاه های مختلف مانند محیط زیست
برای انتقال کارخانه به جیم آباد انجام شد ،اما
چندیپیششورایروستایجیمآبادازکارخانه
شکایت کرد با این عنوان که فاصله کارخانه با
روستا کم است ،من که امروز برای خرید زمین
اقدام نکرده ام و این موضوع به  10سال قبل
مربوط است ،آن زمان هم تمامی موافقت ها
اخذشدهوامروزنمیتوانمکارخانهایراکهکلی
برای احداث آن هزینه شده است ،هل بدهیم و
جا به جا کنیم.بادامچی تصریح می کند :قرار
شدموضوعدرشورایتامیناستانمطرحشود،
یکماهونیممنتظرماندیمتاجلسهبرگزارشودو
درنهایت،اواخرهفتهگذشتهاینجلسهبرگزار
و نظر مثبت به ادامه فعالیت کارخانه در محل
جیم آباد داده شد .وی می افزاید :اکنون هم
منتظر انجام فرایند اداری آن هستیم تا بتوانیم
هرچه سریع تر پروانه فعالیت را دریافت کنیم تا

بهواسطهآنبتوانیمسرمایهدرگردشدریافتو
مشکالتمانراتاحدودیرفعکنیم.مدیرعامل
مشهدنخاظهارمیدارد:دراینمدتیکهپروانه
نداریم نه می توانستیم مواد اولیه وارد کنیم و
نه می توانستیم از بانک بخواهیم به پرداخت
سرمایهدرگردشادامهدهد.
▪وعدهایکهمحققنشد

بادامچی دربــاره دیگر مشکالت پیش روی
«مشهدنخ»نیزمیگوید:پروژهاحداثکارخانه
درجیمآبادراباکمکاستانداریوفرمانداری
آغاز کردیم ،قرار شد ما بخش ریالی آن را به
عهده بگیریم که  25میلیارد تومان هم برای
احداثآنهزینهکردیموقراربودقسمتارزی
کار را دولت و بانک ها از طریق ارائه تسهیالت
صندوق ذخیره ارزی با ما همراهی کنند اما
زمانی که نوبت به حمایت صندوق ذخیره
ارزی رسید گفتند سیاست های ارزی صنایع
تغییر کرده است و هیچ حمایتی از ما صورت
نگرفت ،در نتیجه آن هم «مشهد نخ» تعطیل
شد ،اگر دولت این  25میلیارد تومان را که
هزینهکردیم،بهمابرگرداندمسلماتاحدودی
سرپاخواهیمشد.

▪بهبانکمراجعهکنندووامبگیرند!

باحسینیفرماندارطرقبه-شاندیزکهگفتو
گومیکنیم ،میگوید:مشهدنخمیتوانداین
تسهیالترادریافتکند،آنهابایدبهبانکها
مراجعه کنند تا پس از طی مراحل مربوط وام
مذکور را دریافت کنند .البته اطالعات دقیق
تر در این زمینه را می توانید از سازمان صنعت
ومعدنهمجویاشوید.
▪پروانه فعالیت صادر شود ،تسهیالت25
میلیاردیاعطامیشود

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
نیزدرپاسخبهپیگیریهای«خراسانرضوی»
در ایــن زمینه می گوید :با توجه به مصوبه
کارگروه ماده  8استانداری برای ارائه پاسخ
مثبتبهاستعالممحیطزیستشرکتمشهد
نخ واقع در جیم آباد ،مانعی برای صدور پروانه
بهره بــرداری این واحــد در آن منطقه وجود
ندارد.راضیه علیرضایی می افزاید :بر همین
اساسبهمحضآنکهپروانهفعالیتمشهدنخ
در تپه سالم صادر شود مدیران کارخانه می
توانند برای دریافت تسهیالت  25میلیارد
تومانیوسرمایهدرگردشاقدامکنند.

سرنوشت مبهم  20درصد اعتبارات تملک دارایی خراسان جنوبی

«امیرحسنخانی» آمار اعالمی بیکاری استان را زیر سوال برد
فاطمی«-تکلیف 20درصداعتباراتتملکداراییامسال
خراسان جنوبی چیست؟» ایــن ســوال را نماینده مردم
فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه روز گذشته در ششمین
جلسه شورای اشتغال استان خطاب به اعضای این شورا
مطرحکردواینجلسهراکهبهمنظورتبیینطرحملیتکاپو
دراستانبرگزارشدبهحاشیهبرد«.امیرحسنخانی»دراین
جلسه به گفته استاندار سابق هنگام توزیع اعتبارات تملک
دارایی استان مبنی بر این که 20درصد این اعتبارات برای
کمکهایفنیاعتباریدرنظرگرفتهخواهدشد،اشارهکرد
وخواستارتعیینتکلیفاینموضوعشد.پیروطرحاینسوال
« ،آموزگار» ،نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
گفت:قراربودکمکهایفنیاعتباریدرقالباسنادخزانه
به بانک ها پرداخت شود که این موضوع با مخالفت بانک ها
مواجهشدموضوعیکه«دهباشی»رئیسشورایعالیبانک
هایاستاندربارهآناظهاربیاطالعیکرد.
▪آمارغیرواقعیاشتغال

نماینده مردم فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه در بخش
دیگری از سخنانش بر موضع خود مبنی بر غیرواقعی بودن

آمار اعالمی اشتغال استان پافشاری کرد و با اشاره به 27
هزار بیکار در استان تعهد اشتغال اعالمی استان در این
جلسه را زیر سوال برد و پرسید :چرا با وجود این تعداد بیکار
تعهداشتغالاستانحدودپنجهزارنفراست.ویایننکتهرا
همیادآورشدکهنرخبیکاریسرایان 2.2درصدودرفصلی
دیگر 16.6اعالم شد ،که مشخص نیست به کدام آمار باید
اعتماد کرد؟دهباشی گفت :به عنوان نماینده مردم می
گویمآماربیکاریحوزهانتخابیهبیشترازآماراعالمیاست.
در این زمینه مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان
جنوبی پاسخ داد :این آمار مربوط به بسته حمایتی دولت
در ایجاد اشتغال یا همان طرح تکاپو است و طرح های دیگر
مانند خوداشتغالی ،کارورزی و  ...آمارهای جداگانه دارد.
«سرفرازی»،معاونهماهنگیاموراقتصادیومنابعانسانی
استانداریهمدرپاسخبهگفتهنمایندهمردمگفت:اقدامات
بر اساس آمار رسمی کشور انجام می شود و آمار استانداری
ودیگردستگاههایاجراییمبنایاقداماتقرارنمیگیرد.
▪طرحتکاپو

مدیر کل تعاون ،کــار و رفــاه اجتماعی خراسان جنوبی

همچنین در تبیین این طرح ملی به همکاری هشت بانک
عامل اشاره کرد و توضیح داد :طرح تکاپو با اولویت شش
رستهشناساییشدهشاملبستهبندیموادغذایی،تولیدی،
گردشگری ،صنایع دستی ،حمل و نقل و فناوری اطالعات
اجراخواهدشد«.سنجری»درادامهبرثبتاطالعاتدستگاه
های اجرایی در سامانه کارا در جهت اجرای این طرح تاکید
کرد که البته به گفته وی هنوز این سامانه تعریف نشده و
متولی تهیه آن بانک مرکزی است.وی مهم ترین تفاوت این
طرحباتسهیالتاعطاییطرحهایدیگررامیزانیارانهسود
تسهیالتبرشمردکهاینرقمدراینطرحبین 5تا 7درصد
و برای طرح های دانش بنیان تا  8درصد بوده که فرصت
خوبی است.سنجری ایجاد اشتغال و به کارگیری نیروهای
کارجوانبین 20تا 35سالراازاهدافاینطرحبرشمردو
تاکیدکرد:تحققمیزانتعهداشتغال،بیمهکارگر،نداشتن
چک برگشتی و معوقات بانکی از جمله شرایط استفاده از
تسهیالت این طرح بوده ضمن این که طرح های در گروه
شش رسته شناسایی شده در اولویت است .وی تاکید کرد:
طرحهایخوداشتغالیوپرداختتسهیالتبهبخشمسکن
درقالباینطرحنمیگنجد.بهگفتهویسودتسهیالتاین

طرحبرایشهرستانهاومناطقمرزیبهترتیب 5و 7درصد
محاسبهمیشودوبهاینترتیبسودتسهیالتدرشهرستان
ها 13ومناطقمرزی 11درصداست.
▪یکفرصت

مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیایننکتهراهمیادآورشد
کهاستانهاییکهتابهمنماهامسالموفقبهجذبسهمیه
تسهیالتخودشوندمیتوانندبراساستوانازسهمیهدیگر
استانهایناموفقدراینزمینهاستفادهکنند.
وی سقف تسهیالت طرح تکاپوی استان را  151میلیاردو
300میلیونتوماناعالموتاکیدکرد:تعهدایجاداشتغالدر
اینزمینهچهارهزارو 930نفراستوسرانهایجادهرفرصت
شغلی 30میلیونتوماناست.
به گفته وی یارانه تسهیالت اسفندماه هر سال توسط بانک
عاملپرداختمیشود.
«سرفرازی»،معاونهماهنگیاموراقتصادیومنابعانسانی
استانداریهمبردراولویتقرارگرفتنششرستهشناسایی
شده طرح تکاپو برای اعطای تسهیالت و ایجاد اشتغال و
نتیجهبخشبودنآنتاکیدکرد.
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اجتماعی
اتمام حجت معاون وزیر بهداشت
درباره تعرفههای پزشکی
معاون درمان وزیر بهداشت ضمن ارائه توضیحاتی درباره
رونــد کاهش تعرفههای برخی گــرو ههــای پزشکی در
شورایعالی بیمه ،همچنین در پاسخ به مطالبه برخیها
مبنی بر بازگشت به کتاب کالیفرنیا (الگوی اعمال معیار
تعرفه براساس نظام تعرفهای کشورآمریکا که الگوی تعرفه
ای ایران هم است) در تعرفهگذاری خدمات پزشکی گفت:
اگر دوستان میگویند کتاب کالیفرنیا را اجرا کنیم ،حرفی
نیست و من به صراحت به عنوان معاون درمان آمادگی دارم
که با آن همراهی کنم ،اما تبعات آن را کسانی باید ببینند که
پیشنهادش را میدهند.
دکتر قاسم جا نبابایی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
اعتراض های تعرفهای برخی گروههای پزشکی ،گفت :باید
توجهکردکهدکترهاشمی،اولینوزیربهداشتیبودکهبعد
از ۳۰سال تعرفههای پزشکی و قیمت خدمات پزشکی را به
سمت واقعی و منطقی شدن قیمت ،باال برد؛ چراکه معتقد
بود قیمت خدمات پزشکی باید واقعی شود.
وی تاکید کرد :حال این که فکر کنیم وزیر یا وزارتخانهای که
قیمتخدماترابهسویواقعیشدنسوقداد،خودشهم
درخواست کاهش قیمت این خدمات را ارائه کرده است،
غیرمعقول است .بنابراین باید توجه کرد که کاهش تعرفه
برخی گروههای پزشکی نه از سوی وزارت بهداشت ،بلکه
از سوی سازمانهای بیمهگر اتفاق افتاد.
جانبابایی با اشاره به نامه سازمان بیمه سالمت ایرانیان
به وزارت بهداشت در سال  ۹۵مبنی بر لزوم کاهش قیمت
خدمات برخی گروههای پزشکی به دلیل محدودیت منابع
این سازمان ،اظهار کرد :این موضوع در شورایعالی بیمه
مطرح شد و به نوعی کاهش تعرفههای برخی گروههای
پزشکی ،درخواست شورایعالی بیمه بود .بر این اساس
وزارت بهداشت مکلف بــه کاهش هزینههای برخی
رشتههای پزشکی شد.
معاون درمان وزیر بهداشت با بیان این که بنابراین نهتنها
کسی از وزارت بهداشت چنین درخواستی را مطرح نکرده
بود ،بلکه به وزارت بهداشت تکلیف شد تا قیمت خدمات
برخی رشتهها را کاهش دهد ،گفت :البته در آن زمان دو
پیشنهاد مطرح شد؛ اول این که قیمت  Kرا کاهش دهیم
و دوم این که عدد  Kرا جابه جا کنیم .بعد از بررسیهای
متعدد در نهایت شورایعالی بیمه به این جمعبندی رسید
که عدد   Kرا کاهش دهد.
جانبابایی با بیان این که هم اکنون هم دری بسته نشده
است و اگر در جایی اجحافی شده باشد ،قابل بررسی
است ،افزود :بحث شورایعالی بیمه سیال است و ما هر
سال تعرفه خدمات را تعریف میکنیم .بنابراین موارد
مورد اعتراض هم میتواند در ورژن جدید بررسی شود و
اگر دیدیم به گروهی اجحاف شده است ،در صورتی که
شورایعالی بیمه اجازه دهد ،قیمت را بازمیگردانیم.
وی در ادامه با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر بازگشت
به کتاب کالیفرنیا در تعرفهگذاری خدمات پزشکی نیز
گفت :باید توجه کرد که از سال  ۲۰۰۴تاکنون هیچگاه
کتاب کالیفرنیا در کشور اجرا نشده است و اگر قرار باشد
کتاب کالیفرنیا اجــرا شــود ،دریافتی پزشکان کاهش
مییابد.
جانبابایی افزود :با مستندات اعالم میکنم در کشورهایی
که تعرفهگذاریها بر اساس کتاب کالیفرنیا انجام میشود،
دریافت پزشک در بخش دولتی و خصوصی یا نزدیک به
هم بوده یا به میزان  ۱.۵برابر و زیر دو برابر باهم اختالف
دارنــد .حتی در آمریکا هم این موضوع صدق میکند.
بنابراین در صورت اجرای کتاب کالیفرنیا دریافتی پزشک
در بیمارستانهای خصوصی و دولتی نزدیک به هم یا حتی
برابر میشود.
معاون درمــان وزیــر بهداشت با بیان ایــن که در کتاب
کالیفرنیا بیشترین سهم بــه سرمایهگذار و کسی که
بیمارستان خصوصی میسازد ،تعلق میگیرد ،گفت:
بنابراین این طور نیست که اگر کتاب کالیفرنیا را اجرا
کنیم ،سهم پزشک بیشترشود .بلکه سهم پزشک کاهش و
سهم سرمایهگذار افزایش می یابد و معنی آن این است که
در دنیا سهم سرمایهگذار را برای تشویق سرمایهگذاری در
حوزه سالمت افزایش دادهاند.
▪در تعرفهگذاری تابع تصمیم شــورا یعــالــی بیمه
هستیم ،اما...

جا نبابایی تاکید کــرد :اگر دوستان میگویند بیایید و
کتاب کالیفرنیا را اجرا کنیم ،حرفی نیست .ما تابع نظر
شورایعالی بیمه هستیم و هر طور که شورایعالی بیمه
تصمیم بگیرد ،عمل میکنیم .من به صراحت به عنوان
معاون درمــان آمادگی دارم که پای این کار بایستم و با
آن همراهی کنم ،اما تبعات آن را کسانی باید ببینند که
پیشنهادش را میدهند .زیرا این پیشنهاد به معنی این
است که تعرفه پزشک باید بین تعرفه بخش خصوصی و
دولتی نزدیک به هم باشد .البته این اتفاق هم چیز بدی
نیست و باعث میشود که پزشکان از بخش دولتی به بخش
خصوصی نروند.وی تصریح کرد :در عین حال به صراحت
میگویم که اگر کتاب کالیفرنیا اجرا شود ،پیشبینی که
دوستان میکنند اتفاق نمیافتد و دریافتی پزشک نهتنها
افزایش نمی یابد ،بلکه سهم پزشک کمتر هم میشود.
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