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سرپرست وزارت بهداشت:

استعفای معاون مطبوعاتی پذیرفته شد

طرح تحول سالمت  ،منطق اقتصادی نداشت

پایگاه اطالع رسانی دولت

سرپرســت وزارت بهداشــت بــا تأکیــد بــر لــزوم
بازنگــری در بســته خدمات ســامت و همچنین
ادامــه طرح تحول نظــام ســامت ،در عین حال
گفــت :طــرح تحول ســامت همــه چیز داشــت،
امــا فرمول اقتصــادی و تفکر و منطــق اقتصادی
نداشت.
دکتــر ســعید نمکــی در اجــاس مدیــران کل
ســازمان بیمه ســامت ضمن تشــکر از زحمات
دکتر ســید حســن قاضیزاده هاشــمی در وزارت
بهداشــت گفت :بیمه مقتدر و مانــدگار ،بیمهای
اســت که بتوانــد از افراد بر مبنــای بضاعتش پول
بگیرد و بر مبنای نیازمندیشــان به آنها خدمت
کند .حال اگر این هرم وارونه شود ،این بیمه پایدار
نیست .در یک بیمه پایدار اعضای مشارکتکننده
باید جوانتر ،غنیتر و ســالمتر باشــند تــا از افراد
ســالم و پولــدار بگیرنــد و آن را خــرج بیپولهــا و
بیماران کنند؛ در غیر این صورت به قول ســعدی
بر آن کدخدا زار باید گریســت کــه دخلش بود ۱۹
خرج .۲۰
وی با بیان اینکه در تیر ماه سال  ۹۴در سازمان
برنامه و بودجه شــاهد اجرای طــرح تحول نظام
سالمت و بیمه همگانی بودیم ،گفت :در آن زمان
هم در نامه محرمانه به آقای نوبخت نوشــتم که
اگــر در اجرای ایــن طرح تدبیر نکنیم ،میترســم
عاقبتــش مانند مســکن مهــر و غیره شــود .بیمه
سالمت در سال  ،۹۲مبلغ  ۲۴۰۰میلیارد اعتبار در
منابع عمومی داشت که این میزان در سال  ۹۴به
 ۵۳۰۰هــزار میلیــارد تومان رســید .در آن زمان با
اوضاع سختی در کشــور مواجه بودیم .من از یک
ســو بهعنوان کســی که از ســربازی تا ژنرالی نظام
سالمت را طی کردم و از سوی دیگر از آن جایی که
در ســالهای قحطی منابع که با نفت زیر  ۳۰دالر
باید بدهیهای نفت  ۱۳۰دالری را میدادیم۹۵ ،
درصد بودجه کشور را مدیریت میکردیم و چیزی
هم نمیگفتیم تا مبادا وحدت ملی دچار مشکل
شــود .در چنین شــرایطی با طرح تحول ســامت
مواجــه شــدیم کــه از اقدامات خداپســندانه دکتر
روحانــی بــود و عزیزی بــه نام دکتر هاشــمی هم
همه زندگیاش را برای اجرای آن وسط گذاشت.
 ëëطــرح تحــول فرمــول و منطــق اقتصــادی
نداشت
بــه گزارش ایســنا ،وی تأکید کــرد :طرح تحول

ســامت همه چیز داشــت ،اما فرمول اقتصادی
و تفکــر و منطــق اقتصــادی نداشــت .در هیــچ
کجــای دنیا با درآمد ســرانه  ۵۰تا  ۶۰هــزار دالری
نمیگویند که به هر سیستمی خواستید ،مراجعه
کنیــد و خدمت بگیرید و پولش را دولت میدهد.
نمیشــود کفش آدیداس کالک ،بال و ملی را کنار
هــم بگذاریــم و بگوییــم هــر کــدام را میخواهید
بردارید ما پولش را میدهیم .عالوه بر این در کنار
کفش آدیداس ویزیتور بگذاریم تا برای آن تبلیغ
کند .در این صورت معلوم است که چه نتیجهای
حاصل میشود.
 ëëزیرســاختهایی که در طــرح تحول بالاقدام
ماند
نمکــی ادامــه داد :از آنجایی که میخواســتیم
طرح تحول سالمت موفق شود ،کارها را به تدریج
مدیریت کردیم .اما یکی از عوارض بیمه همگانی
این بود که کســی که پیش از این یک بیمه خویش
فرما داشــت و تاجر و سرمایهدار هم تحت پوشش
بیمــه رایگان قرار گرفتند و از طرفی بار ســنگین ما
این بود که مقدماتی مانند پزشک خانواده و نظام
اجــراع و راهنماهــای بالینــی و غیره را مــورد توجه
قرار ندادیم .این زیرســاختهای مهــم را بالاقدام
گذاشتیم؛درحالیکهاینمواردجزومواردبرنامه۵
و  ۶توسعه بودند و معطل مانده بودند .همچنین
آزمون وسع و بررسی استحقاق کسانی را که باید از
منابع عمومی استفاده کنند را شوخی گرفته بودیم
و به همین دلیل اســت که هرچــه در این چاه ویل
میریزم ،باز هم این حوزه دچار گرفتاری است.
 ëëبسته خدمتی بازنگری شود
سرپرســت وزارت بهداشــت با بیــان اینکه اگر
در ســازمان برنامه و بودجه نگران اصالح رویهها
بودیم ،به این دلیل بود که میخواســتیم طرح را
اداره کنیم ،گفت :ما باید بسته خدمتی را تعریف
و داروهای تحت پوشش را مشخص کنیم .باید بار
دیگر بســته خدمتی بازنگری شود .بیمه سالمت
باید از ورزات بهداشت بخواهد که سیستم ارجاع
و ســطحبندی چــه شــد .در عیــن حــال بیمه هم
بایــد برای نظــارت پایش و پاالیش ایــن اقدامات
سیســتم مقتدری داشته باشــد و در صورت عدم
رعایت این موارد نظارت و برخورد کند.
 ëëتحول سالمت با قدرت پیش رود
نمکــی با بیــان اینکه امــروز باید طــرح تحول

ســامت را بهعنــوان اقــدام ملی با قــدرت پیش
بریــم ،تأکید کــرد :اما بــه گونــهای باید ایــن کار را
انجــام دهیــم که متخصصیــن اقتصاد ســامت
کشور هم آن را بپذیرند .در عین حال باید سیستم
نظام ارجاع ،پزشــک خانواده ،پرونده الکترونیک
سالمت و نظام جدید پرداخت در نظام سالمت
را بازنگــری و مســتقر کنیــم .باید در کنــار یکدیگر
بسته خدمت را بنویسیم وآن را اجرایی کنیم .اما
در کنــار این اقدامــات نباید مردم پایمال شــوند.
مبادا این طور شــود که «فرشــتهای که وکیل است
بــر خزائــن بــاغ  -چه غم خــورد که بمیــرد چراغ
پیرزنی».
 ëëبه دلیل صرفهجویــی ،حق محرومان پایمال
نشود
وی تأکیــد کرد :نبایــد بهدلیــل صرفهجویی
مــا حــق محرومــی پایمال شــود .اگــر خدمات
را محــدود میکنیــم بایــد محرومــان را ببینیم
وآنهــا را فرامــوش نکینــم؛ چــرا کــه همــه مــا
بــرای خدمت بــه دردمندان مملکــت دور این
میزهــا نشســتهایم .نباید بهدلیــل صرفهجویی
مســتضعفان را پایمــال کنیم که اگــر این اتفاق
بیفتــد دیگــر حکومتی نیســتیم که بــرای مردم
کار میکنــد .بلکــه بــرای ماندمــان پشــت ایــن
میزهــا کار میکنیــم .بنابراین یادمــان نرود که
نبایــد دردمندی با دلتنگــی دواخانهای را ترک
کند.

 ëëلزوم حفظ منزلت دفترچه بیمه سالمت
نمکــی در ادامــه صبحتهایــش بــا تأکیــد بر
لزوم حفظ منزلت دفترچه بیمه ســامت گفت:
بهدلیــل نبود پشــتوانه اقتصــادی ،چک بیمحل
بــه دســت مــردم ندهید کــه بروند پشــت باجه و
برگردنــد .بیاعتباری یک دســتگاه این اســت که
اســنادش صنار نیرزد .ســند ملی بیمه ســامت،
دفترچــه بیمــهاش اســت .بنابرایــن یــک بســته
خدمتی تعریف کنید که ارزش داشــته باشــد و با
منابعتان بخواند و قابل اجرا باشد.
 ëëخریــدار و ارائــه دهنده خدمــت نباید در یک
ساختار باشند
سرپرســت وزارت بهداشــت دربــاره جایــگاه
بیمه ســامت گفت :من از روز اول معتقد نبودم
که خریدار ،ارائه دهنــده و گیرنده خدمت در یک
ســاختار باشــند .اما آن قدر بین دو وزیر دولت در
این زمینه بحث بود و عمدتاً هم بحثها به اتاق
من میرســید ،خســته شــدم و گفتم بگذارید این
بحــث را قیچی کنیــم .بنابراین هنــوز هم معتقد
نیســتم کــه مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت
کارمند من اســت .بیمه سالمت شرکتی مستقل
است و نمیتوانم برایش تعیین تکلیف کنم .این
ســازمان مســتقل بوده و باید به طور مستقل هم
پاسخگو باشد .باید چانه زنی کند و با بیمارستانها
درگیر باشد .وی تأکید کرد :سازمان بیمه سالمت
باید مطالبهگر باشــد و به ســمت خرید راهبردی

خدمات برود؛ هرچند که ما یک بخش خصوصی
ضعیف را گوشــه رینــگ گیر آوردیــم و دیگر توان
خرید راهبــردی خدمت را ندارد ،امــا باید به این
سمتحرکتکنیموحداقلدرحوزهدارو،صنعت
دارو را دریابیــم .بــه ایــن صــورت کــه بــه صنعت
دارو بگوییــم که ما داروهایتــان را با پیش پرداخت
خریداری میکنیم و شــما هــم دارو را ارزانتر به ما
ارائه دهید.و ی تأکید کرد :اگر  ۴۰سال اخیر را مرور
کنیم دســتاوردهایمان در عرصه ســامت بسیار
گرانقــدر بودهاند .دســتاوردهایی در زمینه تعداد
پزشــک ،دانشــجو ،داروهــای تولید داخــل و غیره
افتخــارات بزرگی بوده ،اما نمیتوانیم بگوییم در
دنیــا با عقل و منطق پولشــان را خــرج میکنند،
امــا ما ایــن کار را نکنیــم .باید بدانیم کــه زمان به
مردم نادان زمام امور را نمیســپارد و بدون خرد
نمیتوان پول خرج کرد.
وی با اشاره به نقش رسانهها در اطالعرسانی
اصالحات هدفمند در حوزه سالمت ،گفت :باید
بــه مــردم بگوییم چگونــه و در راســتای هدفمند
کردن منابع ملی گام برمیداریم.
ëëکاهش  ۲هزار میلیارد تومانی هزینههای بیمه
سالمت
مدیرعامل بیمه ســامت :با اصالحاتی که در
بیمه ســامت انجام شد توانستیم بیش از  ۲هزار
میلیارد تومان از هزینههای این سازمان را کاهش
دهیم ،مهندس طاهر موهبتی در اجالس مدیران
کل ســازمان بیمه سالمت ایران افزود :از سال ۹۵
منابع ما  ۸۰درصد نسبت به مصارف تأخیر دارد،
یکــی از مهمترین چالشهای ما نامتعادل بودن
منابع و مصارف است به طور مثال مصوباتی برای
بیماران خاص در نظر میگیرند ،اما اعتبارات آن
تأمیننمیشود.مدیرعاملسازمانبیمهسالمت
ایران گفت :دو ســال قبل وضعیت بدهیهای ما
بــه گونهای بود که  ۱۴ماه تأخیر داشــت ،اما اکنون
نزدیک به روز شــدن است.موهبتی افزود :شرایط
بیمــه رایــگان به گونــهای بود کــه افراد مرفــه و با
درآمد باال هم بیمه رایگان بودند ،اما تالش شــد
تــا بیمــه رایگان تنهــا بــرای محرومان باشــد.وی
گفت :بــا راهانــدازی معاونــت فنــاوری اطالعات
اکنون اســتحقاق ســنجی در تمام بیمارســتانها
اجرا میشــود و نسخهنویســی الکترونیک هم در
تعدادی از استانها آغاز شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با استعفای محمد سلطانیفر
معــاون امــور مطبوعاتــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
اخبــــار
موافقت کرد.به گزارش ایســنا ،ســید عبــاس صالحی ،وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی دیروز با اســتعفای محمد ســلطانیفر که یک ســالی
ســمت معاونــت امــور مطبوعاتــی را برعهــده داشــت ،موافقــت کــرد .محمد
ســلطانیفر پنجم دی ماه ســال گذشته جایگزین حســین انتظامی در معاونت
مطبوعاتی شــده بود .در کارنامه کاری این استاد علوم ارتباطات ،مدیر مسئولی
روزنامه انگلیسی زبان  ،- TEHRAN TIMESمدیریت گروه مطالعات رسانهای
مرکــز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحتنظــام ،مدیریت دفتر
مطالعات و برنامهریزی رسانهها نیز دیده میشود.

حق مسکن کارگران  100هزار تومان شد

اعضــای شــورای عالــی کار در آخریــن جلســه خــود بــرای افزایــش  ۶۰هزار
تومانــی حــق مســکن کارگران بــه توافق رســیدند و آن را به  ۱۰۰هــزار تومان
افزایــش دادنــد .به گزارش «ایران» ،بر این اســاس حق مســکن کارگران که
پیش از این  ۴۰هزار تومان بود با افزایش  ۶۰هزار تومانی به  ۱۰۰هزار تومان
رســید.در حالی که تاکنون چندین جلســه برای بررســی میزان افزایش حق
مسکن کارگران برگزار شــده بود اما به دلیل مقاومت نمایندگان کارفرمایی
بــه نتیجــه نمیرســید تا این که ســرانجام در جلســه اخیر شــورای عالی کار،
افزایش  ۶۰هزار تومانی حق مسکن تصویب شد.
با توجه به این که حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از
تصویب هیأت وزیران بگذرد ،درصورت تصویب نهایی آن ،از فروردین ماه
ســال  ۱۳۹۸حق مســکن در فیشهای حقوقی همه کارگران مشمول قانون
کار  ۱۰۰هزار تومان منظور خواهد شد.

دولت موظف به پرداخت  634میلیارد تومان
به صندوق ذخیره فرهنگیان شد

مدیر عامل مؤسســه صندوق ذخیره فرهنگیان گفــت :با رأی دیوان عدالت
اداری ،دولت موظف به پرداخت  634میلیارد تومان به این صندوق شد.
بهگــزارش «ایــران» ،مهــدی نیکدل دیروز در جلســه مشــترک مدیران عامل
و هیــأت مدیــره شــرکتهای تابعــه و مدیــران صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان
افزود:دولت مطابق قانون باید معادل سهمی که از حقوق فرهنگیان به مبلغ
یک و دو دهم درصد کسر و به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز میشد پرداخت
میکرد که این امر در برنامه پنجم توسعه بهطور کامل نادیده گرفته شده بود.وی
تصریح کرد :اگر بر اساس آنچه تکلیف شده 5درصد از حقوق معلمان کسر و به
حساب پساندازشان واریز میشد دولت هم موظف به پرداخت همین میزان
بــود و اکنــون بهجای  634میلیارد تومان مبلــغ  3هزار میلیارد تومــان از دولت
میگرفتیــم و ایــن حق معلمــان بود.نیکــدل ادامــه داد :با تعامــل مجلس
شــورای اســامی و رأی دیوان عدالــت اداری ،دولتی بودن صنــدوق ذخیره
فرهنگیان منتفی شــد و در  15دی ماه امســال با این رأی ،ســازمان برنامه و
بودجه بهدلیل پرداخت نکردن مبلغ  1.2درصد به حســاب فرهنگیان عضو
صنــدوق ،محکــوم و موظــف به پرداخت معوقات از ســال  90تا  95شــد .بر
اســاس قانون از سال  76کارکنان دولت  2.5درصد حقوقشان کسر و همین
مبلغ نیز توسط دولت پرداخت و برای آنها ذخیره میشود.

