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جامعه

پیام رهبر انقالب بهکنگره
سرداران و ۴هزارشهید منطقه ۱۷
پیام رهبر معظم انقالب به بیستمین کنگره
سرداران و ۴۰۰۰شهید منطقه ۱۷تهران توسط
سردار جباری فرمانده سپاه ولی امر قرائت شد.
به گــزارش مهر ،ســردار جباری ،فرمانده سپاه
ولــی امــر روز گذشته پیام رهبر معظم انقالب
به بیستمین کنگره ســرداران و  ۴۰۰۰شهید
منطقه  ۱۷تهران را با حضور فرمانده کل سپاه و
خانوادههای معظم شهدا قرائت کرد.متن پیام
بدین شرح است:سالم و رحمت خداوند بر این
شهیدان عزیز و درود خداوند بر خانواد ههای
صبور و بردبار آنان.یاد این شهیدان مایه طراوت
دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان
موجب استحکام روزافــزون پایههای استقالل
و عزت کشور و ملت.امید است خداوند بر علو
درجات آنان بیفزاید و ما را قدردان آنان قرار دهد
و به آنان ملحق فرماید .آمین.

-98.10.26سیدعلی حسینی خامنهای

تخصیص بودجه اجرای نظام
رتبه بندی معلمان ابالغ شد
رئــیــس ســازمــان بــرنــامــه و بــودجــه بخشنامه
اختصاص  ۱۴هزار و  ۷۲۰میلیارد ریال برای
اجــرای نظام رتبهبندی معلمان را ابــاغ کرد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه« ،محمدباقر
نوبخت» با انتشار بخشنامهای اعــام کــرد :بر
اساس اجرای قانون بودجه سال  ،۹۸تخصیص
هزینهای وزارت آموزش و پرورش برای اجرای
شیوهنامه اجرای نظام رتبهبندی معلمان به مدت
چهار ماه (مهر تا دی  )۹۸از محل ردیف تعیین
شده ،اعالم میشود.بر اساس این بخشنامه،
این رتبهبندی شامل ادارات کل آموزش و پرورش
استانها ،آموزش ابتدایی ،آموزش استثنایی،
دوره اول متوسطه ،دوره دوم متوسطه نظری،
دوره دوم متوسطه فنی و حرفهای و دوره دوم
متوسطه کار و دانش میشود.

ایمنی مدارس تهران در رتبه
سیام کشور
رئیس شورای شهر تهران گفت :حدود ۷۰درصد
ساختما نها بــاالی  ۲۰سال هستند .محسن
هاشمی گفت :در شهر تهران فعالیتهای زیادی
انجام شده است و در مواردی از دولت هم بیشتر
هزینهکردهایمولیمتاسفانهدرخصوصآموزشو
پرورش که رکن اصلی فرهنگ هر جامعهای است
کوتاهی شده .بنابرخبر ایلنا ،هاشمی افزود :در
میان  ۳۱استان ،تهران مقام سیام در وضعیت
ایمنی مدارس را دارد.

پیشنهاد ناسا برای ساختوساز
درماه
نــاســا پیشنهاد داد ه اســت کــه از قـــارچ بــرای
ساختوساز در کره ماه استفاده شود؛ چرا که
قارچها قابلیت حمل آسان دارند و با رشد کامل،
ساختاری مستحکم پیدا میکنند .به گزارش
تسنیم،این ساز ههای گنبد ی شکل قار چها از
سه الیه تشکیل شده است که شامل یــخ-آب،
سیانوباکتریها و مسیلیا میشود .با شناختن این
الیههایساختاریقارچها،مرکزتحقیقات«ایمز»
ناسادر«سیلیکونولی»کالیفرنیادرحالطراحی
راههای استفاده از قارچها برای ساخت زیستگاه
در ماه است .قارچها خودشان میتوانند بدون
نیاز به نیروی انسانی توسعه پیدا کنند و به خاطر
وزن سبک شان قابلیت حمل و جابهجایی دارند.

بیماری العالج تعرفههای چند برابری

با وجود گذشت  5سال از منع قانون ،تعرفه های درمانی بخش خصوصی همچنان  4برابر تعرفه های دولتی است
گـــروه اجــتــمــاعــی -بــا وجـــود گــذشــت پنج
ســال از ابــاغ و صراحت سیاست هــای کلی
سالمت در بند « »6-9دربــاره الــزام برابری
و یکسانی تــعــرفـههــای خــدمــات درمــانــی و
مراقبتهای سالمت بخش خصوصی و دولتی،
بخش خصوصی همچنان با تعرفه هایی چند
برابری در حــوزه درمــان و سالمت می تــازد و
گویا چندان اراده ای برای عمل به قانون وجود
ندارد .به گفته کارشناسان ،بدون شک اقدامات
درمانی پزشکان در بخش خصوصی و دولتی
به لحاظ عوامل تعیین کننده میزان دستمزد
مانند ریسک ،زمان ،مهارت و ...هیج تفاوتی
با یکدیگر ندارد .بنابراین تعرفههای دستمزد
بخش خصوصی و دولتی باید در تعرفههای
داخلی ،جراحی و بیهوشی یکسان تعیین شود.
▪سیاست گذاران خود منشأ بی قانونی

بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ،98
ضریب ریالی ( )kحرفهای کلیه خدمات و
مراقبتهای سالمت بخش خصوصی 412
هزار تعیین شده است .این درحالی است که
ضریب ریالی ( )kهمین خدمات در بخش
دولتی 95 ،هــزار و  200ریــال است.منشأ
ایجاد این اختالف شدید در تعرفههای بخش
خصوصی و دولتی ،واگــذاری اختیار تعرفه
گـــذاری بخش خصوصی بــه ســازمــان نظام
پزشکی در اوایل دهه  ۸۰بود .گرچه اختیارات
مذکور در برنامههای پنجم و ششم توسعه
کشور ملغی و شورای عالی بیمه وهیئت وزیران
در این زمینه تعیین کننده شدند .وجود این
اخــتــاف فاحش بین تعرفهها ،عامل یک
ناکارآمدی مهم در بخش درمان شده و آن روی
آوردن پزشکان به فعالیت همزمان در دو بخش
خصوصی و دولتی اســت ()Dual Practice
که این موضوع منشأ مشکالت مهمی در ارائه
خدمات پزشکی شده است.
▪پزشکان در بخش دولتی انگیزه ندارند

بر اســاس بند (ب) مــاده ( )۸۹الیحه برنامه
ششم توسعه ،پزشکان شاغل در بخش دولتی
حق فعالیت همزمان در بخش خصوصی را
ندارند .هم اکنون به واسطه اختالف فاحش
تعرفههای خدمات درمانی بخش خصوصی
و دولتی شاهد اشتغال همزمان پزشکان در
بخش مذکور هستیم .ایــن موضوع ،پدیده
دوشغله بـــودن ،انگیزه نداشتن پزشکان
بـــرای فعالیت در بخش دولــتــی ،زیـــا نده
شدن بیمارستانهای دولتی ،فشار مالی به
بیمههای تکمیلی و افزایش پدیده زیرمیزی
در بخش دولتی را به دنبال داشته است.در
همین زمینه ،مسعود پزشکیان ،نایب رئیس
مجلس گفت« :پزشک نباید در  ۱۰جا کار
کند و نتواند پاسخ گوی مریض باشد .به اسم
محرومان ولی به کام گــردن کلفتان قانون

آغازین اجرای طرح تحول سالمت پیشنهاد
میکنم تعرفههای فعلی را باید بــه نصف
کاهش دهیم .نوروزی تصریح کرد :هم اکنون
تعرفههای خدمات درمانی بخش خصوصی
چهار برابر بخش دولتی اســت .تعرفههای
بخش خصوصی باید کاهش یابد و اختالف
خیلی کمی با بخش خصوصی آن هم به دلیل
هتلینگ ،داشته باشد.
▪تعرفههای بخش خصوصی باید کنترل
شود

ننویسیم .ما قانونی مینویسیم که کسی حق
نداشته باشد در چارچوب قانون از قانون فرار
کند .در سیستم دولتی به مریض نمیرسند
و خدمتی ارائه نمیشود و میگویند رزیدنت
شما را عمل میکند ولی در خارج از بیمارستان
دولتی ما شما را عمل خواهیم کرد».
▪یکسا نسازی تعرفهها راهکار مقابله با
دوشغلگی پزشکان

بهاعتقادبسیاریازکارشناسان،یکسانسازی
تعرفههای خدمات درمانی بخش خصوصی
و دولتی و همچنین اجــرای صحیح قوانین
مالیاتی راهکار مقابله با پدیده دوشغلگی
پزشکان است .موضوعی که ایرج حریرچی،
معاون کل وزارت بهداشت دربــاره آن گفت:
«باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی
تفاوتی وجود نداشته باشد ،آیا باز هم پزشکان
مصر به کار کردن در دو جا هستند .ما معتقدیم
اگرزیرساختهاوانگیزههایمناسبدربخش
دولتی فراهم شود و در عین حال در بخش
خصوصی هم مالیات قانونی و واقعی اجرا
شود ،مشکل حل خواهد شد و جامعه پزشکی
مشتاق به فعالیت در بخش دولتی میشوند».
▪بیمههای تکمیلی قربانی تعرفه های
بخش خصوصی

ســازمــا نهــایــی همچون تامین اجتماعی،
نــیــروهــای مسلح و خــدمــات درمــانــی بــرای
کارکنان و افراد تحت پوشش خود بیمه پایه
درمانی صادر و بیمه مذکور هزینههای اولیه
درمــان را پــرداخــت میکند .امــا بسیاری از
دستگاههای دولتی و حاکمیتی کشور برای
رفاه کارکنان خود قراردادهایی با بیمههای
خدمات درمانی تکمیلی دارند و بخش قابل
توجهی از منابع مالی ایــن بخش را هــم از
بودجه بیتالمال تامین میکنند .در همین
راستا و با توجه به ارائه خدمات با کیفیتتر در
بیمارستانهایبخشخصوصی،کارکناناین
دستگاهها ،تمایل فراوانی به دریافت خدمات
درمانی از مراکز خصوصی دارند .با توجه به
اختالف چهار برابری نرخ تعرفههای خدمات
درمــانــی بخش خصوصی نسبت بــه بخش
دولتی ،قطع ًا منابع مالی زیادی در این بخش
مصرف میشود.
▪پیشنهاد کــاهــش تــعــرف ـههــای بخش
خصوصی

با توجه به این موارد ،نوروزی عضو کمیسیون
حقوقی مجلس دربـــاره لــزوم جلوگیری از
افزایش نرخ تعرفههای خدمات درمانی سال
 ،99به فــارس گفته اســت :به دلیل افزایش
زیاد تعرفههای خدمات درمانی در سالهای

بشیر خــالــقــی ،عضو کمیسیون بهداشت
نیز دربــاره لــزوم کاهش تعرفههای خدمات
درمانی بخش خصوصی و یکسا نسازی آن
با تعرفههای بخش دولتی گفت :هم اکنون
اختالف قیمت تعرفههای خدمات درمانی
بخش خصوصی زیاد و چند برابر تعرفههای
بخش خصوصی اس ــت .تعرفههای بخش
خصوصی باید کنترل شــود و تــفــاوت آن با
بخش خصوصی معقول باشد .وی افــزود:
تفاوت قیمت خدمات درمانی بخش خصوصی
باید به صــورت معقول آن هم بــرای خدمات
جانبی و هتلینگ باشد .حق العمل پزشکان
نباید در بخش خصوصی و دولتی متفاوت
باشد.همچنین ناصر موسوی الرگانی ،عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نباید اجازه
افزایش تعرفههای خدمات درمانی را بدهند،
اظهار کرد :عالوه بر این ،امیدواریم با کمک
مجلس بتوانیم ،نــرخ تعرفههای خدمات
درمانی بخش خصوصی را کاهش دهیم تا با
تعرفههای بخش خصوصی یکسا ن شود.به
گــزارش فــارس ،با توجه به هزینههای باالی
درمــان در بخش خصوصی و قطع همکاری
برخی از این مراکز با سازما نهای بیمهگر
مــانــنــد بیمه ســامــت بــایــد دیـــد ســرانــجــام
یکسا نسازی تعرفههای خدمات درمانی و
ایجاد تعادل بین بخش خصوصی و دولتی به
کجا خواهد رسید.

دیدگاه

از میان خبرها
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی:

اخبار منفی از ایران را بازنشر ندهید
مــعــاون گردشگری وزارت مــیــراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی با بیان این درخواست
که اخبار منفی از ایران در فضای مجازی کمتر
بازنشر داده شــود ،درب ــاره اثــر وقایع اخیر در
گردشگری گفت :نگران وضع موجود نیستم.
برنامه ریکاوری گردشگری درحال اجراست .به
گزارش ایسنا ،ولی تیموری در ششمین همایش
دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری افزود:
اخبار بد هیچ وقت فعاالن گردشگری را مأیوس
نمیکند .بــرای این که ایــران به عنوان مقصد
جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی شود
همواره تالش میکنیم .وقایع و اتفاقات تلخ در
کشورهای دیگر هم رخ داده ،مهم این است که
برنامه داشته باشیم .وی ادامه داد :این روزها
باید حواسمان بیشتر باشد که نتیجه تالشهای
چندسالهمان با تولید محتوای منفی و انتشار آن
در فضای مجازی از بین نرود.

وزیر ورزش و جوانان:

وام 50میلیونی ازدواج از سال
آینده پرداخت میشود

وزیــر ورزش و جوانان با اشــاره به تصویب افزایش
وام ازدواج به  50میلیون برای هر یک از زوجین
گفت :این وام از ابتدای سال  99به زوجین پرداخت
میشود .به گزارش فارس ،سلطانیفر در حاشیه
مراسم امضای تفاهمنامه میان دو وزارتخانه کار،
تعاون و رفــاه اجتماعی و وزارت ورزش گفت :بر
اســاس آن چه در کمیسیون تلفیق مطرح شده و
خوشبختانهبهمرحلهتصویبرسیدهاستتسهیالت
قرضالحسنهازدواجکهدرسال 98-97بهرقم30
میلیونتومانافزایشیافتهبودبازهمافزایشیافتهو
به 50میلیون تومان رسیده است.

سند ازدواج هم تک برگی میشود

عضو کمیسیون بهداشت در گفت وگو باخراسان:

کاهش تعرفه ها ،پزشکان و سرمایه گذاران بخش خصوصی را بی انگیزه می کند
محمد اکبری -در همین حال یک نماینده مجلس نظری متفاوت دارد .ابوالفضل سروش عضو کمیسیون بهداشت و درمان معتقد است :بخش
خصوصی اگر بخواهیم جان بگیرد و به مردم خدمات ارائه کند نمی توانیم به کاهش تعرفه های این بخش برای رسیدن به بخش دولتی بیندیشیم
چون به طور قطع در این رویه نیروهای این بخش متالشی می شود.وی افزود :این یک واقعیت است که بد یا خوب اگر این اتفاق رخ دهد بسیاری
از پزشکان درجه یک بی انگیزه می شوند .نماینده تهران تصریح کرد :بنده خودم پیش از آن که به عنوان یک قانون گذار و ناظر قانون در مجلس
حضور یابم ،به عنوان یک پزشک این گونه فکر نمی کردم اما اکنون که در پارلمان و درکمیسیون بهداشت و درمان این مسئله را ارزیابی می کنم
می بینم که موضوع چیز دیگری است ،تصمیمات هیجانی برای کاهش تعرفه ها باعث می شود پزشکان احساس بی ارزشی و بی انگیزگی کنند و
از کار دست بکشند و سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در بخش درمان نداشته باشند .سروش یادآورشد :به هر حال اعتقاد
داریم اگر کاالیی در شهر گران باشد بهتر از آن است که اصال نباشد.

وزارت بهداشت :بیماری «آنفلوآنزا» درکشورمهار شده است
رئیس اداره مراقبت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشتگفت:درشرایطفعلیشاهدهمهگیری
بیماری آنفلوآنزا در کشور نیستیم و به طور کامل
همهگیری این ویروس در کشور مدیریت شده
است .به گزارش فارس ،حسین عرفانی درباره
آخرین ضعیت بیماری آنفلوآنزا در کشور» ،اظهار
کرد :از اواخر مهر امسال شاهد افزایش میزان
بروز بیماری آنفلوآنزا در کشور بودیم که مؤید
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همهگیریاینبیماریدرکشوربود؛البتهباتوجه
به هشدارهایی که سازمان بهداشت جهانی در
این خصوص اعالم کرده بود ،این موضوع دور
از ذهن نبود .وی ادامه داد :با توجه به بررسی
همهگیریاینبیماریتوسطسامانهرصدما،این
طور محاسبه میشود که در شرایط فعلی شاهد
همهگیری بیماری آنفلوانزا در کشور نیستیم و
عم ً
ال این بیماری کنترل شده است .رئیس اداره

مراقبتهای بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
با بیان این که بیماری آنفلوآنزا بیماری است
که حتی در فصول گرم مانند تابستان و بهار نیز
میتوان موارد آن را در کشور شاهد بود ،گفت:

مردم باید نکات پیشگیریکننده از این بیماری
را مورد توجه قرار دهند و در کل روزهای سال
به رعایت آن بپردازند؛ مانند شستن دستها و
رعایت بهداشت فردی.

رئیس کــانــون ســردفــتــران ازدواج و طــاق از
الکترونیکی و تکبرگی شــدن اسناد ازدواج
خبر داد .علی مظفری با بیان این که پاسپورتی
شدن سندهای ازدواج منتفی شده اســت ،به
تسنیم گفت :سندهای ازدواج از ســال آینده
الکترونیکی و تکبرگ مـیشــود .وی افــزود:
تعداد اوراق سندهای دفترچهای فعلی بسیار
زیاد است .هم با صدور سامانهای منافات دارد و
نمیشود از سامانه ثبت پرینت گرفت و هم این
که مردم هر جا میروند باید تعداد زیادی کپی
از اوراق دفترچه تهیه کنند .مظفری گفت :البته
قرار شده سندهای تک برگی ازدواج با سبک و
سیاق شکیل و متناسب با شئون خانواده باشد.

