ﻟﺰوم اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﺤﻮه ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ای ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺷﮭﺮ ﻓﺮدا  ٣۶:١۶ -ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی  -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﮭﺮ ﻓﺮدا  ،ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار اردﺑﯿﻞ اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻧﯿﻤﯽ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮدﯾﻢ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ اﺻﻠﯽ و ﺗﺒﻌﯽ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﻤﺸﯿﺖ آﻧﮭﺎ اﻋﻢ از ﻣﻌﺎش ،درﻣﺎن ،ﻋﺼﺎ ،ﻋﯿﻨﮏ ،ﺑﻦ
ﺧﻮارﺑﺎر ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از  ١٨ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع را ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ  ١٨ﺧﺪﻣﺎت ھﺰﯾﻨﮫ ازدواج ،ﺑﺎرداری ،ﻏﺮاﻣﺖ ،دﺳﺘﻤﺰد ،دوران ﺑﯿﮑﺎری و  ...را
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ﺳﺎل  ٩٧ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﺼﻮب ﻣﺎ  ٩٨ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :اﯾﻦ رﻗﻢ  ٢۵درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﮫ ﮐﺸﻮر را اﻋﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﷼ از
ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﮭﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﻮﻓﻖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﯾﺎر دوﻟﺖ در اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ ﻗﺸﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻤﯽ ھﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎ اﻓﺰود :ﺑﮫ رﻏﻢ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دھﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﮐﻔﺎف ﻧﯿﺎز آﻧﮭﺎ
را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ١٠۵درﺻﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
وی اداﻣﮫ داد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ھﺸﺖ ﺳﺎل دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﮫ  ۶١درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی رخ داده ﺑﻮد در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﺎ ھﻤﯿﺸﮫ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﯿﻦ  ١٧ﺗﺎ  ٢۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی ھﺎ را ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﻌﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺤﻮری ،ﭘﺎک دﺳﺘﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ھﯿﭻ ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﺑﺎ ﻧﮕﺎه روﺑﮫ ﺟﻠﻮ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺿﻌﻒ ھﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎ را ﺑﺮطﺮف و ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را اراﺋﮫ ﮐﺮد.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺗﺠﮭﯿﺰ  ١٠٠ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﺎدآور ﺷﺪ و اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ٣٠٠ھﺰار ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ راﺑﻄﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾﺖ واﻗﻌﯽ و اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﺷﺎره و ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻨﮭﺎ  ٧درﺻﺪ رﻗﻢ ﺑﯿﻤﮫ را
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  ٢٠درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﻣﺤﻞ ﻋﻮارض ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ  ٧درﺻﺪ و  ۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ  ٢٠درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪﯾﻢ  ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺴﺮی ﺧﻮد را از ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان و ﭘﺮداﺧﺘﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ ﻣﻌﯿﻮب را ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ  ٢٠درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ آﻧﮭﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ھﺴﺘﯿﻢ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
١

ﻧﻮرﺑﺨﺶ اداﻣﮫ داد :ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﭘﯿﺶ رو را در ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ای ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ھﺎ را ﺑﺮطﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ آﻣﺎده ﮐﻤﮏ و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﮭﺮداری ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه در اﻋﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺘﯽ ھﺎ از
ﻣﺤﻞ ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداری را در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزھﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ رﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺘﮑﺶ در ﻋﺮﺻﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﯿﻤﮫ ای ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ در ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از
 ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﻓﻌﺎل و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰا ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ ای
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺗﺎ از اﯾﻦ طﺮق ﺑﮫ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﮏ ﺷﻮد.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﯿﺰ  ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﮑﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﻊ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﮫ روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
داﺧﻠﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

٢

اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ دارای ﻣﺠﻮز ﮐﺎر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ  ٣٠:١۶ -ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺰاﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﮫ اﺗﺒﺎع ﮔﻔﺖ :ﻣﺎده ۵
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﮫ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺳﺖ و
ھﻤﺎن ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن دارد ﺑﺮای اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ دارد.
ﻧﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی
اﺳﺖ.

ھﻤﻮطﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :اداره اﺗﺒﺎع دو وظﯿﻔﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارد ﮐﮫ ھﻤﺎن
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺻﻮرت
اﺟﺒﺎری و اﺧﺘﯿﺎری و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن اﯾﺮاﻧﯿﺎن و

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺗﺒﺎع ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اداﻣﮫ داد :ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻣﺮزی ﺑﻮدن آن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﺗﺒﺎع را در
ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﻓﺮاد دارای ﺗﺒﻌﮫ و اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ  ٢۴١ھﺰار ﻧﻔﺮ از اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر دارﻧﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﮫ اﺟﺒﺎری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاری ھﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﻣﺪﺧﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ای را در
ھﻤﮫ ﻣﺒﺎدی ﺣﻀﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .

٣

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺎر اﯾﺮان  ٢۴:١۶ -ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﺎذری در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ اظﮭﺎر
داﺷﺖ :دﻓﺘﺮﭼﮫ ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺣﺪود ﯾﮑﺴﺎل ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ
اراﺋﮫ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اظﮭﺎر داﺷﺖ :در ﻣﺮاﮐﺰ طﺮف ﻗﺮارداد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ،
درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎ  ،ﻣﻄﺐ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و  ...ھﻨﻮز ھﻢ از دﻓﺘﺮﭼﮫ
ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻋﻤﺎل
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :طﺮح ﺟﻤﻊ آوری دﻓﺘﺮﭼﮫ ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎﻏﺬی  ،ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺣﺪود  ٣۵٠ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ)واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ آن ھﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺗﻤﺪﯾﺪ دﻓﺘﺮﭼﮫ ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﻧﺒﻮده و دﻓﺘﺮﭼﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺑﺎذری در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ ٧٠٠ :ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.

٤

ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار اردﺑﯿﻞ ﺑﺮ ھﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺟﮭﺎدداﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروری
ﺗﮭﺮان ﭘﺮس  ۵۵:١۵ -ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اﮐﺒﺮ ﺑﮭﻨﺎﻣﺠﻮ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﺟﮭﺎدداﻧﺸﮕﺎھﯽ اردﺑﯿﻞ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ای را در ﺣﻮزه ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروری ﻗﻔﻘﺎز اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮش و
ﻣﺪاوای ﺑﯿﻤﺎران از ﮐﺸﻮر ھﻤﺴﺎﯾﮫ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه وﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺟﮭﺎداداﻧﺸﮕﺎھﯽ واﺣﺪ اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ را ﻓﺮاھﻢ آورد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺶ روی وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر در ﻣﮭﺮﻣﺎه ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﺳﻌﮫ
اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﯾﺎدآور ﺷﺪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ در اﺳﺘﺎن
اردﺑﯿﻞ ﯾﮏ ھﺰار و  ٩٠٠ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١۴٠٠ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﮫ  ٣ھﺰار و  ۴٠٠ﺗﺨﺖ ﺑﺮﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ھﯿﭻ ھﺪف ﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از طﺮح اوﻟﯿﮫ اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺰار ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺑﮫ ھﻤﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﮭﻨﺎﻣﺠﻮ ﮔﻔﺖ :در اﮐﺜﺮ ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﮔﺎه در راھﺮوھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد ﻣﺪاوا ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ورود  ٨ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮔﺮدﺷﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد.
وی اداﻣﮫ داد :در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺣﻮزه درﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد
ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ وﻋﺪه ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ در
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ھﺪف ﮔﺬاری ھﺎ داده ﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اردﺑﯿﻞ ﺑﮫ ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﮫ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در ﻣﮭﺮﻣﺎه اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﺎ
دﻋﻮت از وزرا ﺳﻌﯽ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی طﺮح ھﺎ و ﭘﺮوژه ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﻣﺼﻮب در ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر دارﯾﻢ ﮐﮫ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد  ۴٠٠ﺗﺨﺖ ﺑﮫ راه اﻧﺪازی درﻣﺎﻧﮕﺎه
ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﮭﻨﺎﻣﺠﻮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺴﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎﯾﯽ را در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن،
ﺗﻮرﯾﺴﻢ و دارو اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺮوم ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
وی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺣﻮزه ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ و اظﮭﺎر ﮐﺮد :در ﮐﻨﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﮫ ای و
درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ آورد ﺗﺎ ﺗﺤﻮل ﺟﺪی و
اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم
ﻣﻨﺒﻊ  :اﯾﺴﻨﺎ
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ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺴﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ورﺷﮑﺴﺘﮫ و ﻣﺮده اﺳﺖ
ﺟﻤﺎران  ۵٩:١۴ -ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﮭﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﺴﺘﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﻗﺘﺼﺎدی
ورﺷﮑﺴﺘﮫ و ﻣﺮده ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮭﺎم آن
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ اردﺑﯿﻞ ،وﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن
اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺪاری
اردﺑﯿﻞ اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ را در
ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم داده وﻟﯽ ھﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اردﺑﯿﻞ و
ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﺛﻤﺮه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
اﻗﻤﺎری ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﯿﭻ ﺑﮭﺮه ای ﻧﺒﺮده اﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﮭﺮ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺗﻨﮭﺎ دارای ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ
ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺨﺖ ھﺎی آن ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ۶۵ :درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﯿﭻ درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ای را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاده و ھﻤﭽﻨﺎن
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺣﺪاث ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﮭﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﮭﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﮭﺮ ارﺗﻘﺎی ﯾﺎﻓﺘﮫ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﮭﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ٨ﺳﺎل
ھﻨﻮز ﻣﺼﻮﺑﮫ دوﻟﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ٨۶ﺗﺨﺖ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه و ﻣﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در راھﺮوھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺪاوا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ واﻗﻌﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد در
ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ای را اﺣﺪاث ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺴﺘﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺳﮭﺎم آن را ﺑﮫ ﺣﺮاج ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ آن ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺮا ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮده و ورﺷﮑﺴﺘﮫ ھﯿﭻ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم
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ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻟﺒﺨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﺑﯿﻤﺎران  ،در رأس ھﻤﮫ اھﺪاف اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮔﻠﺴﺘﺎن  ۵١:١۴ -ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن
ﮔﻠﺴﺘﺎن  ،دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮﺗﯽ در اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺎل ﺟﺎری
در ﺟﻤﻊ روﺳﺎی ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮﭘﯿﮕﯿﺮی ھﻤﮫ
اھﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ،ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻟﺒﺨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﺑﯿﻤﺎران را
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺪف داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود:اﮔﺮﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﻨﯿﻢ
وﻟﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ رﻓﺘﮫ اﯾﻢ.
وی ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن  ،از ﺗﻼﺷﮭﺎی ھﻤﮑﺎران در طﻮل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و ﺑﮫ ھﻤﮑﺎران ﺣﺎﺿﺮ درﺟﻠﺴﮫ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮد :ﻋﻨﻮان
ﺳﺎل ﮐﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﮫ وآن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ وﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوری را از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﮑﺎت ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ داﻧﺴﺘﮫ و ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد .
ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاری و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را وظﯿﻔﮫ ای ﻣﮭﻢ
ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود  :ﻣﺎ در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮان  ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ آﻣﻮزش دارﯾﻢ ﮐﮫ در ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺣﻮزه
ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ روﺳﺎی ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ،ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت و ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﯿﻤﯽ
دررﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮاﮐﺰ و ﺑﺎرش ﻓﮑﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﺪﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ از ﺟﻤﻌﯽ از روﺳﺎ وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﺖ دﺑﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﮔﺬﺷﺘﮫ  ،ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﺎ اھﺪای ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ھﺪﯾﮫ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ:
 -١اﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻧﺠﺎﻧﯽ  -٢ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺿﻮاﻧﯽ  -٣ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ  -۴ﻣﺤﻤﺪ دﻧﮑﻮب  -۵ﻣﺎرال ﻗﺎﺿﻠﯽ ﯾﺎر
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واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﻮرس/اوﻟﻮﯾﺖ واﮔﺬاری ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﺧﺒﺮ ﮔﺰاری ﻣﻮج  ٠۶:١۴ -ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺷﺴﺘﺎ(
ﮔﻔﺖ:ﺑﺰودی طﺮح واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺑﻮرس آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻟﻄﻔﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻓﺰود :در ﻣﺮﺣﻠﮫ
ﻧﺨﺴﺖ واﺣﺪ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪی در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن،
داﻣﭙﺮوری ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و داروﺳﺎزی و  ...ﺑﺎ دو ﻣﺪل ﻣﺰاﯾﺪه و
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ھﺪف از واﮔﺬاری ھﺎ اﺟﺮای اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
در ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺷﺴﺘﺎ در طﺮح ھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻓﺎز دوم و ﺳﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﻧﻔﺖ
ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ۴٠درﺻﺪ از ﺳﮭﺎم ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺷﺴﺘﺎ اﺳﺖ.
ﻟﻄﻔﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺴﺘﺎ ﺑﺰودی ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻗﯿﺮ در اﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ٢٨۴طﺮح ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ارزش  ٢٠١ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دارد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪھﯽ ھﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎ واﮔﺬاری ﺑﺨﺸﯽ از واﺣﺪ ھﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﺳﯿﺮی ،ﻻوان و
ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺗﺴﻮﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮﯾﺪون ھﻤﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ واﮔﺬاری ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ واﮔﺬاری ھﺎ در
ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮭﺎم را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ روﻧﺪ و
اﮔﺬاری ھﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ و اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺴﺘﺎ در طﺮح ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
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اطﻤﯿﻨﺎن دھﯽ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺳﻼﻣﺖ درﺑﺎره رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  ٠۵:١١ -ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  :ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﻮر ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻨﮑﮫ طﺒﻖ
ﻣﻌﺎھﺪات ﺟﮭﺎﻧﯽ ،دارو در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد  ،از
اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊ و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ داروھﺎی وارداﺗﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از اﻋﺘﻤﺎد ،ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﯽ زاده
ھﺎﺷﻤﯽ؛ وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،روز ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ارز داروﯾﯽ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﺑﮭﺎی دﻻر طﯽ ھﻔﺘﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :دارو و ﺗﺠﮭﯿﺰات از ارز ﻣﺘﺎﺛﺮ اﺳﺖ و ھﻢ اﮐﻨﻮن دوﻟﺖ ﺑﺪون
ھﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ارز  ۴٢٠٠ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
دارو ﻗﺮار داده و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ را ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاده ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ.
ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ؛ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی داﺧﻠﯽ و
راه اﻧﺪازی ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﺮخ دارو ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ارزی ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﮑﺮده زﯾﺮا دارو
ﺟﺰو ﻣﺤﺪود ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ارز ﻣﺒﺎدﻟﮫ ای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻣﺎﺑﮫ اﻟﺘﻔﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ دارو را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع دارو ﯾﺎ ﮔﺮاﻧﯽ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺎ اﻣﺮوز ھﻢ ﮔﺰارﺷﯽ
درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﯾﮫ ﻧﺸﺪه ﺿﻤﻦ آﻧﮑﮫ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ
ﻋﺮﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ھﻢ ﺑﮫ ﺟﺮﮔﮫ ﺣﺎﻣﯿﺎن داروی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﺰاده ای؛ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ
داروﺳﺎزان اﯾﺮان در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از داروی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واردات ﻏﯿﺮﺿﺮور ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :داروھﺎی داﺧﻠﯽ  ٩۴درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﯽ روﯾﮫ ای وارد
ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮاﮐﮫ از ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﮫ داروھﺎی وارداﺗﯽ ،ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ واردات و ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﮫ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ارزی ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎ اﻣﺮوز داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ داروھﺎ از ﻧﻈﺮ
ﻋﺪم ﮐﻤﺒﻮد در طﺮح ژﻧﺮﯾﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺨﺼﻮص ،در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ از داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪه و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻻھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه داروھﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ھﺴﺘﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻤﺒﻮد دارو در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﺎﻟﯽ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﮐﺒﺮ
ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داروﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف داروﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ،آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ،ﮐﻮرﺗﻮن ھﺎ و
داروھﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ اﺳﺖ .وی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﮭﺮ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :ﺳﮭﻢ داروی ﻣﺼﺮﻓﯽ ھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل ﺑﮫ طﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ۵٠٠ﻋﺪد و ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺼﺮف دارو در ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪود  ١٩٠اﻟﯽ  ٢٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ در ﮐﺸﻮر ،در ﺻﺪر
اﯾﻦ داروھﺎ ﻗﺮار دارد .در داروھﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺼﺮف در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﯿﺶ
از اﻧﺪازه دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ھﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد روﯾﮫ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ
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داروھﺎی ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﻧﺴﺨﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺴﮑﻦ ھﺎ و آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ و داروھﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﻧﺪ و ﺑﺎر داروی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت رﯾﯿﺴﮫ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﻣﺠﻠﺲ اطﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ،دارو ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ  ٨۵درﺻﺪ اﻗﻼم داروﯾﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و  ١۵درﺻﺪ ﻧﯿﺎز
داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ داروی ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج و ﺧﺎص را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وارداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ داروھﺎ ھﻢ از
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ روی ﭼﺮﺧﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ داروی ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺧﺮوج اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم
را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺣﺘﯽ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ھﻤﭽﻮن ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻼم
و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻋﻢ از دارو ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ واردات دارو از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارﯾﻢ و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ داروﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﻋﻼم ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارو
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ آن را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ
طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮏ ﻧﻮع دارو را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﻨﯿﻢ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻟﺒﺘﮫ داروھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﮫ داروھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ داروھﺎی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات داروﯾﯽ دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣﺘﯽ در آﺳﯿﺎ در زﻣﯿﻨﮫ
ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ را دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ داروی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش دارو ﺑﮫ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در ﺣﻮزه داروھﺎی
وارداﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ دارو در ﮐﺸﻮر ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮخ ارز را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﮫ دارد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای واردات ،ارز ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۴ھﺰار و ٢٠٠
ﺗﻮﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ھﻤﭽﻮن دارو ،دوﻟﺖ را ﻣﻮظﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﺎراﻧﮫ ای ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﯿﺺ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ دارو ،ارز  ٣ھﺰار و  ٨٠٠ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﺒﻮد دارو ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮات
ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و دﺷﻮار ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز و واردات ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻮی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ روز ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺻﻔﺤﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﮭﺮ ﮔﺰارش
داد ﮐﮫ روز ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر دارو و ﻣﻮاد ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ،طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ھﺎی داروﺳﺎزی از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ.
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◄ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻨﺎورﺳﺎزی ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ راﻧﻨﺪﮔﺎن روی ﻣﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﯿﻦ ﻧﯿﻮز  ٣٨:١٠ -ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺷﻨﺎور ﺷﺪن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ راﻧﻨﺪﮔﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮای
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺗﯿﻦ ﻧﯿﻮز ،دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮاری ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﺟﻤﻊ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ،ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺪت ھﺎی ﻣﺪﯾﺪی
ﺑﻮد ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﻮاری ﮐﺮاﯾﮫ و ھﻤﯿﻦ طﻮر ﮐﺎﻧﻮن
اﺗﻮﺑﻮس داران ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺷﻨﺎور ﺷﺪن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ زاده اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺟﻠﺴﮫ ای در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن راھﺪاری و ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ ﺑﯿﻤﮫ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی ﺳﻮاری و
اﺗﻮﺑﻮس داران در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ وی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ راھﮑﺎرھﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎورﺳﺎزی ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ طﺮح اﺧﺘﯿﺎری ﺷﻨﺎور ﺷﺪن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮم راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﯿﺘﮫ ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ او اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﮐﺎﻧﻮن ھﺎ و ﺗﺸﮑﻼت راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﺗﺠﻤﯿﻊ آرا ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺬﮐﻮر اراﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ زاده ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﯿﻤﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ زودی در ﺻﻮرت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن
طﺮح ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮاری ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﺸﻮر ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﭘﯿﮕﯿﺮی ،ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺬ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر راﻧﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ
دﻓﺘﺮﭼﮫ ﺛﺒﺖ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن راھﺪاری ھﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد
و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
او اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ھﻢ ﮐﮫ اﺧﯿﺮاً درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ،ﮐﺎرآﯾﯽ دﻓﺘﺮﭼﮫ ﺑﯿﻤﮫ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺟﺒﺎری ﻣﺪاوم
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺪو ﺧﺪﻣﺖ ،ﮐﺎرت ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد و...اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ھﺰﯾﻨﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه راﻧﻨﺪه ﺑﻮده در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻔﻊ و ﻣﺰﯾﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن راھﺪاری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﺤﺘﺮم راھﻮر ﻣﺸﮑﻼت راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﮫ ای ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
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ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﮫ ھﺎی ﮐﺎﻏﺬی از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان  ٢٩:٠٨ -ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ
١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺳﻔﺮ ﺑﮫ اردﺑﯿﻞ و در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﮫ
ھﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ھﻢ در ﺑﺨﺶ وﯾﺰﯾﺖ
و ھﻢ ﻧﺴﺨﮫ ﭘﯿﭽﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
در داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن داروھﺎی ﻋﺮﺿﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﮫ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ در
ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر طﺮح ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﮫ را در ﻣﺮاﮐﺰ طﺮف ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮا دارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﻢ ظﺮف ﺳﮫ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻞ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ را در ﻣﺮاﮐﺰ طﺮف ﻗﺮارداد ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺪون دﻓﺘﺮﭼﮫ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﺑﺪھﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺒﺎل ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷﺪه در ﻣﺮاﮐﺰ طﺮف ﻗﺮارداد و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺎره و
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :طﯽ روزھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اﯾﻦ ﺑﺪھﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ طﺮف ﻗﺮارداد ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ زﻣﯿﻨﮫ اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب
ﺗﺮ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﻓﺮاھﻢ آﯾﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮫ
اﻣﮑﺎﻧﺎت از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ در ھﻤﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﮫ
ﺷﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ و ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻣﺎ ﻓﺮدا در ﻧﻤﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ارس در ﭘﺎرس آﺑﺎد
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺟﺪی داﺷﺘﮫ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻣﺮﮐﺰ رﻓﺎھﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮﻋﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :در ﺑﺎزدﯾﺪی
ﮐﮫ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺒﻼن اردﺑﯿﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎی ھﺘﻠﯿﻨﮓ آن دارﯾﻢ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ طﯽ دو ھﻔﺘﮫ آﯾﻨﺪه اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﮫ ﺑﺎ
ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری ھﻠﺪﯾﻨﮓ ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ اﺟﺮای طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
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ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺎرف اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ
و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﻣﯿﻨﮫ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم را در ﮐﻨﺎر رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ طﺮح ﻓﺮاھﻢ
آورﯾﻢ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم
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ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺎﺑﻨﺎک  ٢٧:٠٧ -ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
طﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ھﻤﻮاره از ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﮔﻠﮫ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آن ھﺎ ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﺸﻢ ،ﻣﺼﻮﺑﮫ ای داﺷﺖ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ھﺎ در ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ھﻤﺴﺎن
ﺷﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ ﺣﻘﻮق دو ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﮫ ھﻤﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﮫ ﺧﺮاﺳﺎن ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪن ﮔﺎم ھﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ھﻤﺴﺎن
ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ھﺎ ﺧﺒﺮ داد .ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اظﮭﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ھﺸﺖ ﺳﺎل دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ،اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮی
ﺣﺪود  ۶١درﺻﺪ ﺑﻮد ،در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎل ھﺎی  ٩٢ﺗﺎ  ٩٧ﻣﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎ ﺟﮭﺶ  ١٠۵درﺻﺪی روﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ .
وی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺎم ھﺎی ﻣﻮﺛﺮی را در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﺳﺎل در ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﮫ ،ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ، ٩٧ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ  ٣۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮔﻔﺘﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺨﺸﯽ از طﺮح ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ھﻤﯿﻦ ﺑﻮدﺟﮫ ،اﻣﺴﺎل اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﺰت ا ...ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن ﻣﻼ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع  ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ  ، ٩٧ﻣﺒﻠﻎ  ٣۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﮫ
اﺧﺘﺼﺎص داد ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ،ﺑﺨﺸﯽ از ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .وی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﺑﻼغ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن از طﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق اﺟﺮا ﺷﻮد .ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن ﻣﻼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ﮐﮫ زواﯾﺎی اﺟﺮای طﺮح ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر  ٣۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از طﺮح ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی در ﺳﺎل  ٩٧اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .وی اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﮫ
ﺟﺪول اﯾﻦ را ﮐﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ،ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺑﺮای ﭼﮫ ﮔﺮوه و ﺑﺎ ﭼﮫ درآﻣﺪی ا ﺟﺮا ﺷﻮد ،دوﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ،ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮوه ھﺎ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه و ﺿﺮورت اﺟﺮای ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ،ﺑﺤﺚ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺑﺮ ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﺸﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :درﺑﺎره اﺟﺮای ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ،دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ ﮐﮫ درﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ ﮐﺸﻮر در اﺳﻔﻨﺪ
ﺳﺎل  ٩۶درﺑﺎره اﺟﺮای ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن در ﺳﺎل  ٩٧ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ٣۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ اداﻣﮫ داد :در ﺑﺮرﺳﯽ
ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٧در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دوﻟﺖ ٢٠٠٠ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻤﺒﻮد  ١۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺠﻮزی اراﺋﮫ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﺳﺮﺟﻤﻊ ﺑﻮدﺟﮫ و اﺣﯿﺎﻧﺎ اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.ﺳﺨﻨﮕﻮی
دوﻟﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :دوﻟﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن در ﺳﺎل  ٩٧ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از
اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ درآﻣﺪ  ٣۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دھﺪ.
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ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای طﺮح ارﺟﺎع ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  ٠٩:٠١ -ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٢٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
داوود ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﻗﻢ،
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ اظﮭﺎر ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﻠﮑﯽ ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﮫ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ
ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ھﻤﮫ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﺴﺨﮫ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ داروھﺎ ﯾﺎ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﺰم ھﺴﺘﻨﺪ از ﺑﯿﺮون درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﺑﺖ دھﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت روش ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ و
روش ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :طﺮح ارﺟﺎع ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎران اﺑﺘﺪا از ﺳﻮی
ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﯾﺰﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺟﺎع داده و ﻧﻮﺑﺖ دھﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﮫ  ٣٠درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران از طﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﺪﻣﺎت در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﮐﺮاﻣﺖ ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﺪاد وﯾﺰﯾﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ روزاﻧﮫ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻗﺮارداد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺆﺳﺴﺎت طﺮف ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم/٧٨٠٠٣/آ٢٠
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