از میان خبرها
گوناگون

مدیر کل آموزش و پرورش استان:

شأن همکاران فرهنگی با اسکان
در مدارس رعایت نمی شود

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت :اسکان در
مدارس مطلوب ما نیست؛ چرا که هم شأن همکار فرهنگی
باپذیراییدرکالسدرسرعایتنمیشودوهمهزینههای
اسکانزائراندرمدارسبیشازدرآمدحاصلازآناست؛با
این حال در شرایط فعلی ناگزیر باید این طرح را اجرا کنیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان،
قاسمعلیخدابندهدرشورایمعاونیناینادارهکل،اظهار
کرد:طرحاسکاندرمدارسبایدبهگونهایمدیریتشودکه
عوارضوعواقبآنبرایآموزشوپرورشبهحداقلکاهش
پیدا کند .همچنین صیف رئیس اداره تعــاون و امور رفاهی
کارکنانآموزشوپرورشاستاندرایننشستگفت:تعرفه
پذیرش اســکان زائران در مدارس در ایام نــوروز حدود ۱۵
درصد افزایش خواهد داشــت ،همچنیــن  ۴۸پایگاه برای
پذیرشزائراندرایامنوروزدراستاندرنظرگرفتهشدهاست
کهازاینتعداد ۸پایگاهدرشهرمشهدواقعاست.ویافزود:
بیشاز ۱۲هزارو ۳۰۰کالسدرسدرقالب 1124مدرسه
در خراسان رضوی آماده پذیرایی از زائران در ایام نوروز۹۸
است .در این میان ۸۵۱مدرســه در مشهد و ۲۷۳مدرسه
دردیگرشهرستانهایاستانمیزبانزائرانخواهندبود.

فرماندهیگانحفاظتمحیطزیست
خراسانرضوی:

کشف الشه ۱۱شکار غیرمجاز از۶
شکارچی غیرمجاز در استان

فرماندهیگانحفاظتمحیطزیستخراسانرضویگفت:
الشه ۱۱حیوانشکارشدهتوسطشششکارچیغیرمجاز
دراستانکشفشد.بهگزارشمهر،ابوالفضلشعبانیدراین
بارهاظهارکرد:پسازدریافتگزارشمردمیمبنیبرشکار
چند حیوان و نگهداری الشــه آن ها در یک منزل مسکونی
در مشهد ،ماموران یگان حفاظت موضوع را بررسی و پس از
دریافتمجوزقضاییالشهدوراسگونهقوچومیشوحشیرا
دراینمنزلکشفکردندوفردخاطینیزبهدستگاهقضایی
معرفیشد.ویافزود:همچنینگروهیازشکارچیانباپهن
کردنداموتوردرارتفاعاتمنطقهحفاظتشدههزارمسجد
درحالصیدپرندگانوحشیبودندکهاینافرادباهمکاری
پاسگاهانتظامیگوجگیدستگیرشدندوازآنهاالشهچهار
قطعه کبک وحشی و پنج قطعه کبک شــکاری که به عنوان
طعمه استفاده می شد ،کشف شد .شعبانی تاکید کرد :این
افراد در مجموع  ۲۱۸میلیون ریال به دلیل شکار غیرمجاز
به محیط زیست خســارت وارد کرده اند و پرونده آن ها برای
رسیدگیبهمراجعقضاییارسالشدهاست.

رتبه اول مشهد در جذب گردشگر
سالمتکشور
مدیرروابطبینالمللدانشگاهعلومپزشکیمشهدگفت:
مشهد رتبه اول جذب گردشگر ســامت در کشور را دارد.
ســیامک زارعی قنواتی در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به
وضعیت گردشــگری ســامت در مشــهد با اعــام این که
20هزاربیمارخارجیدرحدودیکسالگذشتهدرمشهد
بســتری و درمان شــدهاند ،افزود :همچنین براساس آمار
سرکنسول عراق طی ســالیان گذشــته حدود  300هزار
عراقیبرایدرمانبهمشهدمراجعهکردهاند.
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مدیر حوادث و فوریت های پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد

آمادگی اورژانس استان در روزهای
پایانی سال و ایام نوروز

مدیرکلبااعالمپرداختبخشیازبدهی،برضرورتپیگیریافزایشتعیینسقفتوسطوزارتبهداشتتاکیدکرد

بیمهسالمتدرانتظارحمایتوزارت

گزارش جلسه
محمد بهبودی نیا
موضــوع پرداختی های بیمه ســامت به
مراکزخدماتدرمانیوتعیینسقفبیمه
ســامت و تبعات آن دو موضوع اساســی
اســت که در ماه های اخیر بــا اعتراضات
زیادی از ســوی بیمه شــدگان ســامت،
جامعه پزشکی ،بیمارســتان ها و افرادی
کهخدماتدرمانیارائهمیکنند،همراه
بوده است .روزنامه «خراسان رضوی» نیز
در هفته های گذشته در قالب دو گزارش
باعنوان«وضعیتاورژانسیبیمهسالمت»
و «بیمــه شــدگان بیمه ســامت در خطر
محرومیت»بهتفصیلبهمشکالتموجود
دراینزمینهپرداختکهدرپیانتشاراین
گــزارش ها و پیگیــری های انجام شــده،
مشکلبدهیهایبیمهسالمتبهمراکز
خدمات درمانی تا حدودی ســر و سامان
پیدا کرد ،هرچند هنوز یکی از مشکالت
اساســی در این زمینه یعنی تعیین سقف
بیمه سالمت و پرداخت ســندهای مازاد
برسقفتعیینشدهکهدردسرهاییبرای
بیماران غیراورژانســی بیمه سالمت نیز
ایجاد کرده ،پابرجاست که برای افزایش
این سقف به ورود و اقدام مجلس و وزارت
بهداشتودرماننیازاست.

•گزارشیازپرداختبدهیها
بهمراکزدرمانی

به گزارش «خراســان رضــوی» ،صبح روز
گذشــته نشســت خبــری مدیــرکل بیمه
سالمت استان باموضوع آخرین وضعیت
پرداختی ها به مراکز پزشکی و موسسات
خدماتدرمانیبرگزارشد.دکترعلیرضا
رمــزی ،مدیر کل بیمه ســامت اســتان،
در ایــن نشســت گزارشــی از پرداخت ها
در ایــن زمینه ارائــه داد و گفــت :پرداخت
نشدنبدهیهایسال 96بهبیمارستان
های دولتــی ،مراکز درمانــی خصوصی و
داروخانه هــا و فاصله طوالنــی در مراحل
پرداخت ها در ماه هــای اخیر با چالش ها
و اعتراض هایی همراه بود،مــا تا پایان آذر
ماه حدود  475میلیارد تومان بدهکاری
داشــتیم که از طرف مدیرعامل ســازمان
بیمه ســامت ،وزارت بهداشــت ودولت،

تخصیص هایی صورت گرفت و به واسطه
همین تخصیص اعتبار بدهــی ها تا پایان
ســال  96با بخــش خصوصی بــه صورت
کامل تســویه شــد .وی افــزود :در فاصله
تقریبی یک ماه و نیم در سال  97عمال در
دوبازهزمانیتوانستیمبابخشخصوصی
و غیر دانشــگاهی که رقمی حــدود252
میلیاردتومانبدهیوجودداشت،تسویه
کنیمکهشاملبخشپزشکان،درمانگاهها
ومراکزدیالیز،شیمیدرمانیوبیمارستان
ها می شود و در بخش دولتی دانشگاهی
همباتخصیصاعتباریکهبهتازگیانجام
شــده عمال حدود  184میلیارد تومان از
بدهی بیمه ســامت تســویه خواهد شــد
که ایــن مبلــغ حــدود  83درصــد بدهی
بخش دانشگاهی دولتی است و پرداخت
بقیه بدهی ها در حال پیگیری است.وی
تصریح کــرد :مبلــغ 120میلیاردتومان
هم به تازگی بــرای پرداخت بدهی بخش
دانشگاهی دولتی اختصاص یافته است
وعمالمیتوانگفتفقط 17درصدبابت
بدهی های دولتی و دانشــگاهی در سال
 96باقی می ماند و به عبارتی  95درصد
ازبدهیهایدولتیودانشگاهیماعمال
تسویه می شود و تنها 5درصد از بدهی ها
برایتسویهدرسالآیندهباقیمیماند.

• 70درصد از بدهی های سال97
پرداختشدهاست
رمــزی درباره میزان بدهی بیمه ســامت
در سال  97به مراکزارائه دهنده خدمات
درمانــی نیــز گفــت :حــدود 70درصد از

بدهی های بیمه ســامت در ســال 97به
مراکز پرداخت شــده و وضعیت پرداختی
های امســال بهتر از ســال قبل اســت و به
همین دلیل دغدغه های این مراکز کمتر
شده اســت.مدیر کل بیمه سالمت استان
دربــاره پرداختی بدهــی بــه داروخانه ها
نیز یادآور شد :داروخانه ها در روند تسویه
حســاب از همه بخش ها جلوتــر بودند و از
ســال  96مطالبات مربوط به اســفند ماه
سال 96ماندهبودکهباتخصیصهاییکه
داده شد تســویه کامل انجام شد و در مورد
مطالبات ســال  97هم تــا پایان مــرداد با
آنهاتسویهشدهاستوبهمحضتخصیص
اعتباربقیهطلبکاریهانیزتسویهمیشود.

•تعیینسقفبیمهسالمت
نیازمنداصالح
همانطورکهدرگزارشروزنامه«خراسان
رضوی» با عنوان«وضعیت اورژانسی بیمه
ســامت» بر ضرورت افزایش ســقف بیمه
سالمت در مشــهد به دلیل زائر پذیر بودن
این شــهر و مراجعه بیماران از استان های
دیگر به آن ،تاکید شــده بود ،دکتر رمزی
نیــز درادامه این نشســت ضمن اشــاره به
موضوع ســندهای مازاد بر تعیین ســقف
بیمهسالمتکهمشکالتیرابرایبیماران
به وجود می آورد ،نظیــر آن چه در گزارش
روز گذشــته روزنامــه «خراســان رضوی»
دربارهبیماراندیالیزیمنتشرشد،گفت:
موضوعسندهایمازادبرتعیینسقفبیمه
سالمت که در روزنامه خراسان مطرح می
شود ،متفاوت از بدهی های بیمه سالمت

بــه مراکزدرمانــی مد نظــر اســت و تعیین
سقف های یک موافقت نامه است که بیمه
ســامت و دانشــگاه های علوم پزشکی را
درراستایمدیریتمنابعمالیالزامکرده
اند که ایــن موافقت نامــه را امضا کنند که
در قالب بودجه تعیین شده حرکت کنند،
این توافق نامه با هدف جلوگیری از برخی
هزینه کردهای اضافــی و با در نظر گرفتن
این نکته که هیچ خدمتی چه از نظر کیفی
و چه از نظر کمی از خدمات کم نشود امضا
شده اســت ولی شــرایط خاص مشهد در
زمینه وجود بیمارســتان هــای تخصصی
و فــوق تخصصی ،زائــر پذیر بودن مشــهد
،ورود بیماران از دیگر استان ها و ...باعث
شدهدانشگاهعلومپزشکیمشهدباتعداد
زیادی از بیماران غیر مقیم روبه رو شــود و
سندهای مالی بیمارستان های استان از
ســقف تعریف شــده باال بزند و این بحث با
بدهیمتفاوتاست.
ویتاکیدکرد:مادرقالبموافقتنامهای
کهبرایتعیینسقفامضاشدتاامروزعمل
کرده ایم و طبق موافقت نامه 70درصد از
مبالغ تعریفی در تعیین ســقف به صورت
علی الحســاب و  30درصد باقی مانده را
بعد از دریافت اسناد مالی متعلق به دوماه
قبلبهدانشگاهعلومپزشکیپرداختمی
کنیموعمالتاشهریورماهامسالماصددر
صد این اســنادمالی را پرداخت کرده ایم
و تا مهر و آبان هم طبق تعهد بیمه سالمت
70درصدراپرداختهایمومنتظرتخصیص
های جدید هم هســتیم تا پرداختی های
دیگر را انجــام دهیم .رمزی افــزود  :برای

تعیینسقفبیمهسالمتتوسطوزارتخانه
تمامتصمیماتگرفتهشدهاستوسازمان
و اداره کل بیمه سالمت استان و کشور در
این تعیین سقف نقشی نداشته است و به
عبارتی به ســازمان بیمه سالمت تکلیف
شدهاستکهبایدبراساسبودجهسنواتی
عمل کنید  .دانشــگاه علوم پزشــکی این
روزها هشــدار می دهد که حجــم زیادی
ســند مازاد بر سقف تعیین شــده در بیمه
ســامت دارد و ما هم طبق تفاهم نامه ای
کهامضاکردیموطبقدستوراتیکهداریم،
نمی توانیم این ســندها را دریافت کنیم و
تا امروز برای رفع این مشــکل نامه نگاری
هایزیادیباوزارتخانهانجامدادهایم.وی
تصریحکرد:استانخراسانرضویدارای
شرایط خاصی اســت و باید درباره تعیین
سقف بیمه ســامت در این استان تجدید
نظرهایی انجام شود واشــکال کار در این
جاستکهقوانینماسریعاجراییمیشود
ودراینزمینهنیزاگرنیازیبهاصالحوجود
دارد،کمیسیونبهداشتودرمانمجلس
باید بــه موضــوع ورود کند.مدیر کل بیمه
سالمتاستاندرپاسخبهاینسوالکهآیا
پیگیریهابرایتغییردرسقفتعیینشده
نتیجه بخش بوده اســت؟ گفت  :در مورد
تعیین تکلیف ســندهای مــازاد بر تعیین
سقفدانشگاهعلومپزشکیدراستانداری
پیگیری هــای جدی در حال انجام اســت
و در ادامه باید جلســات کارشناسی برای
تعیین تکلیف این موضوع تشــکیل شــود
تا فرایند اصالح شــود و دلیل خوب عمل
نشــدن در این فرایند باید بررســی شــود
.وی تصریــح کــرد :در مرحلــه اول امــروز
بایــد آســیب شناســی هــای الزم را انجام
دهیمتااعتباریکهدانشگاهعلومپزشکی
الزم دارد ،به آن اختصاص داده شــود ودر
ایــن بــاره رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهداعالمکرده استکهبرایادامهارائه
خدماتهمانسقفیکهدرسال96لحاظ
شودتاحدیمامیتوانیمازمشکالتعبور
کنیم.رمزی افزود :باید این اصالحات به
گونه ای انجام شــود کــه پرداخت از جیب
مردم کم شــود و در عین حــال خدمات را
ارتقادهیموبهدانشگاههایعلومپزشکی
هم باید حق داد که یک شــبه نمی توان به
پلهآخررسید.

مدیــر حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد از برنامه ریزی برای ارائه خدمات مطلوب
به زائــران و مجاوران بــارگاه ملکوتــی امام رضــا(ع) در
روزهای پایانی ســال و ایام نوروز خبــر داد و گفت :برای
ایام نوروز ۲۲۳پایگاه فعال شامل  ۱۲۴پایگاه جاده ای
و  ۹۹پایگاه شــهری با  ۲۴۸آمبوالنس فعال در اســتان
آماده خدمت رســانی به مســافران نوروزی هســتند .به
گــزارش وب دا ،دکتر رضا وفایی نژاد با اشــاره به این که
برنامه هــای عملیاتــی مدیریــت حــوادث و فوریت های
پزشــکی و اورژانــس  ۱۱۵خراســان رضــوی در طــرح
سالمت نوروزی  ۹۸برنامه ریزی شده است ،اظهار کرد:
اورژانس هوایی دانشگاه در دانشکده های علوم پزشکی
مشــهد ،ســبزوار ،گناباد و نیشــابور برای ماموریت های
برون شهری طی ساعات روز در صورت نیاز آماده است.
وی افزود :آمادگی پنج دستگاه اتوبوس آمبوالنس برای
خدمت رسانی به مسافران نیز از جمله برنامه های نوروز
 ۹۸است.همچنین محمد باباخانی رئیس گروه سالمت
محیط معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
درباره فعالیت گروه های بازرسی بهداشت در ایام نوروز
گفت :به منظور نظارت بر عملکرد بهتر واحدهای تولید
کننده مواد غذایی و دیگر اصناف ۱۸۰ ،گروه بازرســی
بهداشــت محیط در روزهــای پایانی ســال و ایــام نوروز
با  ۳۶۰نفر مراکز تحت پوشــش دانشــگاه را بازرســی و
نظارت می کنند .وی با بیان این که هماهنگی های الزم
با دســتگاه قضایی برای برخورد با متخلفان انجام شده
است ،اظهار کرد :با نیروی انتظامی ،اتاق اصناف و اداره
صنعت و معدن نیز برنامه های الزم هماهنگ شده است و
رسیدگی به تخلفات به صورت کامال سریع در عرض ۲۴
تا  ۴۸ساعت انجام می شود .وی گفت :در بحث آب شرب
سالم نیز نظارت بر آب آشامیدنی به صورت روزانه انجام
وآب از لحــاظ میکروبی ،میــزان کلر و و مواد شــیمیایی
بررسی می شود.

با مصوبه مجلس صورت گرفت

صدور مجوز انتشار اوراق مالی
اسالمی تا سقف  ۸هزار میلیارد
برای شهرداریهای کشور

بــا مصوبــه مجلــس شــورای اســامی مجــوز انتشــار
اوراق مالــی اســامی تا ســقف  ۸هــزار میلیــارد تومان
به شــهرداریهای کشــور صادر شــد.به گــزارش پایگاه
اطالعرسانی شهرداری مشــهد ،نمایندگان مجلس در
جلسه علنی  29بهمن ماه و در جریان بررسی بخشهای
درآمدی بودجه  ۹۸بندهای «د» و «ه» تبصره  ۵را تصویب
کردند.همچنیــن طبق بند «د» شــهرداریهای کشــور
و ســازمانهای وابســته بــه آن ها بــا تأیید وزارت کشــور
(سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) تا سقف
هشــتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با
تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان
شــهرداریها منتشــر کننــد .شــایان ذکر اســت ،اوراق
فروشنرفته ایــن بند در ســقف مطالبات معــوق طرح با
تأیید شهرداری مربوط و ســازمان برنامه و بودجه کشور
قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است.

