
رییس  و  جمهور  رییس  معاون 
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
مشکالت  حل  »برای  گفت: 
تامین اجتماعی، 5 هزار  سازمان 
میلیارد تومان از اسنادی که برای 
امور دیگر گذاشته بودیم به آنها 
باید سه  داده و شرط کردیم که 
هزار میلیارد تومان از آن را نسبت 
بخش  بدهی های  بازپرداخت  به 
درمان به دانشگاه ها پرداخت کنند.«
باقر  محمد  سپید،  گزارش  به 
نوبخت در یکصد و دهمین اجالس 
روسای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی سراسر کشور که در 
مرکز همایش های بین المللی رازی 
تهران برگزار شد، اظهار داشت: 
پرداخت  دو  بودجه ای،  نظر  »از 
مهم در پایان بهمن و اسفند ماه 
خواهیم داشت و با جلسه ای که 
روز شنبه با وزیر اقتصاد و خزانه 
دار کشور داشتیم، توانستیم برای 
دو ماه آینده، تمهید امور مالی را 
انجام دهیم و با اطمینان می گویم 
که با همه سختی هایی که وجود 

دارد اما با توجه به برنامه ریزی و اولویت بندی ها، برای 
پرداخت ها به ویژه برای دانشگاه های علوم پزشکی، 
مشکلی در جهت افزایش تخصیص نخواهیم داشت.«
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور ادامه داد: »ماموریت عام روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
و رسیدگی به حوزه آموزش پزشکی است که یکی 
از منظر  از امور بسیار مهم در 10 اموری است که 
تقسیم  آن،  در  مالی  منابع  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
کنار  در  تقسیم شده،  امور   10 به  توجه  با  می شود. 
امور اجتماعی و رفاهی، آموزش و پژوهش، دفاعی 
و امنیتی، امور بهداشت و درمان یکی از اموری است 
که عمده بودجه و منابع مالی دولت در این 4 امور، 

توزیع می شود.«
وی افزود: »ماموریت خاص روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی، اجرای طرح تحول نظام سالمت است و این 
ابداعات و ماموریت های ویژه دولت های  از  طرح 
یازدهم و دوازدهم است، علی رغم اینکه برخی دوستان 
تصور می کردند که می توان منابع و هزینه ها را تقلیل 
داد اما اصول بودجه پیشنهادی ما در مجلس تقریبا در 
تمامی مراحل کمیسیون تلفیق، باقی مانده و متوجه 
شده اند آنچه در سازمان برنامه و بودجه انجام شده، 
مالحظات الزم را شامل می شود و برای سال آینده 
خودمان را آماده کرده ایم، دیروز در جلسه ای برای 
بررسی نیازهای ارزی کشور در حوزه کاالهای اساسی 
به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی داشتیم که توافقات 
الزم با حضور وزیر بهداشت انجام شد و با توجه به 
مدیریت حوزه سالمت در تولید و مصرف، سال آینده 

نیز با کمترین مشکل، سپری خواهد شد.«
نوبخت گفت: »منابع ما نسبت به آنچه که در بودجه 

448 هزار میلیارد تومانی در قانون تصویب شده بود، 
به 386 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد البته خودمان 
در یک برنامه ریزی برای اینکه بتوانیم تقلیل منابع را 
مدیریت کنیم، یک بودجه اصالحی با 386 هزار میلیارد 
تومان تهیه کردیم گرچه دستگاه ها تخصیص هایشان 
را بر اساس بودجه 486 هزار میلیارد تومان مقایسه 
و اعالم می کنند اما با توجه به شرایط موجود با 386 

هزار میلیارد تومان، کشور را اداره می کنیم.«
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور تصریح کرد: »از نظر بودجه، مخارج یا به صورت 
هزینه ای و یا به صورت تملک دارایی های سرمایه ای 
یا همان عمرانی ، انجام می شود البته تملک دارایی های 
مالی نیز داریم که شامل اوراق صادر شده در سنوات 
گذشته است که در هر ماه و هر سال که سر رسید 
آن باشد، بازخرید می کنیم. در سال جاری، 32 هزار 
میلیارد تومان اوراقی که پارسال و سال های گذشته، 

منتشر شده بود را خریدیم.«
وی اظهار کرد: »بخش جاری در بودجه شامل دو بخش 
پرسنلی و سایر است و بر اساس گزارش عملکرد 10 
پرداختی های جاری  امسال، حدود 33 درصد  ماهه 
است.  یافته  افزایش  گذشته،  سال  به  نسبت  انسانی 
اینکه در  افزایش حقوق، برای  عالوه بر 20 درصد 
شرایط سخت همکاران ما با توجه به امور معیشتی 
زندگی شان دچار مشکل نشوند و بخشی از کاهش 
قدرت خرید آنها را جبران کنیم، بیش از 33 درصد 
البته  افزایش پرداختی های جاری انسانی داشتیم که 

این رقم در سه ماهه امسال، 42 درصد بود.«
در  حقوق ها  پرداخت  بر  »عالوه  داد:  ادامه  نوبخت 
انجام شد  نیز  بازنشستگان  بخش پرسنلی، پرداختی 
البته ماه گذشته باخبر شدم که بخشی از پرداخت های 
بازنشستگی همکاران ما در حوزه بهداشت و درمان 

انجام نشده بود و علت آن  برخالف سایر حوزه ها 
مباحث داخلی بود که به دستور دکتر نمکی امروز یا 
فردا، خزانه کل کشور بیش از 400 میلیارد تومان به 
حساب دانشگاه ها واریز می کند تا پاداش بازنشستگی 
همکاران ما در حوزه سالمت در سال 97 و از مردادماه 

به بعد را پرداخت کنند.«
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور اضافه کرد: »تمام تالش ما پرداخت هزینه های 
جاری در بخش پرسنلی بود که نسبت به سال گذشته، 
در  نیز  دیشب  و  یافت  افزایش  درصد   33 از  بیش 
جلسه هیات دولت تصویب کردیم که پرداخت های 
عیدی و پاداش پایان سال کارکنان دولت، یک میلیون 
و دویست هزار تومان در بهمن ماه واریز شود و با 
همه کمبودها، تالش ما این است که از این بخش، 
غافل نباشیم و مورد غفلت واقع نشود، بخش دیگری 
از بودجه، مربوط به طرح های عمرانی است. در حال 
حاضر حدود 40 هزار میلیارد تومان بابت طرح های 
بر اساس گزارش خزانه، پرداخت کرده ایم  عمرانی 
که البته از نظر ما، این رقم 44 هزار و 200 میلیارد 
تومان تخصیص داده ایم اما پرداخت خزانه، 40 هزار 
میلیارد تومان است در حالی که زمانی که دولت را 
تحویل گرفتیم، این رقم حدود 11 هزار و 300 میلیارد 
تومان و در سال های اول دولت که بودجه کشور 210 
هزار میلیارد تومان بود، 21 هزار میلیارد تومان برای 

طرح های عمرانی پرداخت کرده ایم.«
وی یادآور شد: »برای سال گذشته 43 هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای طرح های عمرانی پرداخت کردیم 
که امسال به مراتب بیشتر از سال گذشته، پرداخت 
خواهیم کرد و آثار این اعتبارات را در افتتاحیه های 
پایان هفته وزرای دولت در استان های مختلف می توانید 
به خوبی مشاهده کنید، در بهمن ماه شاهد افتتاح یکی 

از مهمترین پروژه های کشور با صرف 
بیش از 10 هزار میلیارد تومان اعتبار 
خواهید بود که عمده این منابع در طول 
یکی دو سال گذشته، به این پروژه 
تزریق شده است. از سال 75 پروژه 
ساخت آزادراه تهران شمال آغاز شده 
و تا سال 93، کل پیشرفت فیزیکی 
این پروژه در طول 17 سال حدود 
17 درصد بوده درحالی که این طرح 
در حال حاضر، آماده افتتاح است و 
راه تهران چالوس، 62 کیلومتر کوتاه 
می شود و یک ساعت و نیم این مسیر، 

کوتاه تر می شود.«
نوبخت خاطرنشان کرد: »با کمبودها 
تالش ما این است که عالوه بر پرداختی 
اعتبارات طرح های  جاری پرسنلی، 
عمرانی و زیربنایی که باعث آسایش 
و رفاه مردم می شود، تحقق پیدا کند 
و تا قبل از پایان سال، اتوبان همت تا 
کرج امتداد می یابد و دسترسی مردم 
به مسیر چالوس از کرج نخواهد بود 
و از آزادگان می توانند وارد این مسیر 
شوند. ظرف چند سال گذشته 5 استان 
کرمانشاه،  همدان،  جمله  از  کشور 
آذربایجان غربی، گیالن و مسیر جدید تبریز به شبکه 

سراسری ریلی وصل شده است.«
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور تاکید کرد: »باید از روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی و مسئوالن وزارت بهداشت تقدیر کنم که 
در اجرای طرح تحول نظام سالمت، ساعی بودند و 
امیدواریم که کاستی های موجود که با اصالحات در 
پرونده و خدمات  الکترونیکی کردن  ارجاع و  نظام 
سالمت انجام خواهد شد، برطرف شود، برای حل 
میلیارد  هزار   5 اجتماعی،  تامین  سازمان  مشکالت 
تومان از اسنادی که برای امور دیگر گذاشته بودیم 
به آنها داده و شرط کردیم که باید سه هزار میلیارد 
تومان از آن را نسبت به بازپرداخت بدهی های بخش 

درمان به دانشگاه ها پرداخت کنند.«
وی افزود: »تالش همکاران ما در سازمان برنامه و 
بودجه این است که هیچ یک از فعالیت های خودمان 
را متوقف نکنیم و با توجه به توافقی که با دکتر نمکی 
کرده ایم و همیشه گفته ایم با توجه به آنچه از خزانه 
و سازمان برنامه و بودجه مطلع هستید، تخصیص ها 
را خودتان انجام دهید و دکتر پوراصغری و همکاران 
ما در سازمان برنامه و بودجه می دانند که دکتر نمکی، 
مالحظات و نیازهای حوزه بهداشت و درمان را در 

نظر می گیرد.«
»با  کرد:  اضافه  پایان  در  نوبخت  وب دا  گزارش  به 
بود،  داده  رخ  سال  ابتدای  در  که  مسائلی  به  توجه 
و  سرویس  سلف  بخش  برای  تومان  150میلیارد 
خوابگاه های دانشجویی در اختیار معاونت فرهنگی 
تا قبل  و دانشجویی وزارت بهداشت قرار دادیم و 
تزریق  نیز  دیگر  تومان  میلیارد   100 هفته،  پایان  از 

خواهد شد.«

 استقبال رئیس کل و معاونین
 سازمان نظام پزشکی برای برگزاری

 مجمع عمومی فوق العاده
صبح روز دوشنبه در جلسه هفتگی شورای معاونین سازمان که 
با حضور رییس کل برگزار شد، موضوع درخواست بیش از 90 
نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان مبنی بر تشکیل نشست 

فوق العاده برای بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش سپید و بنابر اعالم روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، 
در این نشست محمدرضا ظفرقندی با تکیه بر لزوم همدلی و 
همبستگی اعضای نظام پزشکی در شرایط مختلف، تشکیل این 
جلسه را فرصتی برای رفع ابهامات، اشتراک نظرات و همدلی 

بیشتر اعالم و از تشکیل چنین جلسه ای استقبال نمود.
گفتنی است تعداد 95 عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی 
اخیراً در فضای مجازی برای بحث و تبادل نظر در خصوص 
امضای تفاهم نامه سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی و 
همچنین تعرفه مصوب شورای عالی برای سال 1399 تقاضای 
مجمع عمومی فوق العاده کردند که  با نامه علی ساالریان عضو 
رییس  به   98 بهمن   6 تاریخ  در  عمومی  مجمع  رییسه  هیات 

مجمع عمومی و اعالن اسامی از حالت مجازی نیز خارج شد.

دادسرای ویژه روحانیت:

بازداشت عباس تبریزیان 
صحت ندارد

دادسرای ویژه روحانیت خبر بازداشت عباس تبریزیان را تکذیب 
کرد.

به گزارش سپید به نقل از پایگاه خبری پزشکان و قانون، در پی 
انتشار خبر بازداشت عباس تبریزیان در فضای مجازی، دادستانی 
ویژه روحانیت اعالم کرد که مطلب منتشر شده از اساس کذب 
است و حسب اطالع واصله، مشارالیه در خارج از کشور "شهر 

نجف اشرف" ساکن است.

وزیر بهداشت در نشست با جمعی از نمایندگان 
بیمارستان های خصوصی تهران:

 سیاست کلی وزارت بهداشت، 
حمایت از بخش خصوصی است

وزیر بهداشت گفت: »سیاست کلی وزارت بهداشت، حمایت از 
بخش خصوصی در حوزه سالمت است چون اعتقاد داریم که 
اگر از بخش خصوصی حمایت نکنیم، به بخش دولتی، فشار 
مضاعفی وارد می شود و سرمایه گذاری های بعدی در این حوزه 

انجام نخواهد شد.«
سعید نمکی در نشست با جمعی از نمایندگان بیمارستان های 
خصوصی تهران اظهار داشت: »یکی از مشکالت ما این است 
و  بیمارستانی  تخت های  توسعه  به  اقدام  اجتماعی  تامین  که 
سرمایه گذاری مناسبی در حوزه سالمت نکرده است و نمی توانیم 
به بیش از 40 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی، خدمات مورد نیاز 
را ارائه ندهیم.«وی افزود:  »اعتقاد داریم که بخش خصوصی را 
به گونه ای حمایت کنیم که احساس نکند دولت، رقیب او است 
بلکه دولت، با او همراه است و باید بتوانیم فضایی ایجاد کنیم که 
خرید راهبردی خدمات با رقابت بخش خصوصی، شکل بگیرد 

و سرمایه گذاری در این بخش، تقویت شود.»
وزیر بهداشت یادآور شد: »برخی از شیوه ها و منش ها باعث شد 
جامعه پزشکی در مظلومیت معنوی قرار گیرد و اکثر رسانه ها، فقط 
به بحث نصب کارتخوان در مطب های پزشکان می پردازند اما از 
پرداختن و نشان دادن مطب پزشکی که در آن پرداخت ویزیت برای 
بیماران الزامی نیست و یا از پرداختن به خدمات جامعه پزشکی در 

بحران ها و بالیای طبیعی، دوری می کنند.«
نمکی خاطرنشان کرد: »در مورد تعرفه، سال گذشته تمام تالش 
خود را کردیم تا بحث تعرفه های خدمات پزشکی، در آخرین روز 
اسفند 97 تصویب شود و از اوایل امسال، قابل اجرا باشد که ناشی 
از همدلی وزارت بهداشت و بخش خصوصی بود. البته سال گذشته 

تعرفه بخش خصوصی و دولتی، متفاوت دیده شد.«
وی افزود: »در سیالب های گسترده امسال و همه بحران ها و بالیای 
طبیعی کادر بهداشتی و درمانی اعم از پزشک، پرستار، بهورز، ماما، 
نیروهای اورژانس و سایر نیروها، جان فشانی و از خودگذشتگی 

کردند اما برخی افراد در قبال این خادمان مردم، بی انصافی می کنند.«

اخبــار
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معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد

پرداخت 5 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی 
 به شرط تسویه 3 هزار میلیارد تومان از بدهی های بخش درمان 

با افزایش بودجه ۲ ماه پایانی سال برای دانشگاه های علوم پزشکی مشکلی نداریم

ایران را  بیمارستان جم و هماهنگ کننده تیم پزشکی محمدرضا شجریان حال عمومی خسرو آواز  پزشک 
پایدار و مساعد خواند.

دکتر حسن عباسی متخصص ارتوپد و پزشکی که 28 سال در جریان پرونده محمدرضا شجریان قرار دارد، 
حال عمومی او را پایدار و مساعد عنوان کرد و با تاکید بر اینکه طی یکی دو روز آینده مرخص می شوند، 
گفت: »آقای شجریان برای چکاب و کنترل بیشتر اینجا هستند و هرچندوقت یک بار ما دو روزی در خدمت 
ایشان هستیم.« وی با بیان اینکه شرایط پایدار شجریان کامال پایدار است، تصریح کرد: »شرایط اصال وخیم 

نیست و ایشان برای رسیدگی های جزیی که الزم بوده اینجا هستند.«
دکتر حسن عباسی درباره بستری شدن استاد شجریان در بخش سی سی یو نیز گفت: »ایشان تنها به خاطر کنترل 

بیشتر در سی سی یو بستری شده اند.«

تماس تلفنی رییس کل نظام پزشکی با بیمارستان جم
روز گذشته رییس کل سازمان نظام پزشکی هم در تماس تلفنی با رییس بیمارستان جم در جریان کم و کیف 
روند درمانی استاد محمدرضا شجریان قرار گرفت. محمدرضا ظفرقندی در این تماس تلفنی، آمادگی جامعه 

پزشکی برای کمک به همکاران خود در این بیمارستان را در هر زمینه اعالم کرد.
رییس بیمارستان جم نیز با ارزیابی مثبت از حال عمومی استاد آواز ایران، گفت: »بستری استاد صرفًا برای تعبیه 

راه عروقی جهت دارورسانی راحت تر و موثرتر بوده و ظرف امروز یا فردا مرخص خواهند شد.«
گفتنی است استاد محمدرضا شجریان که سال هاست با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند از یکشنبه 

شب در بیمارستان جم تهران بستری شده و تحت نظارت تیم پزشکی قرار دارد. 

حال استاد شجریان مساعد است
استاد به زودی از بیمارستان مرخص می شود


