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ایران
شنبه  31مرداد 1394

از احتـرام لبـاس سـپید پزشـکی گفـت؛ از دویدنهایش و
ریسـکی بـزرگ تا کرامـت را به جامعه پزشـکی بازگرداند
و مطالبـه  20سالهشـان را محقـق کنـد؛ امـروز هم برای
نخسـتین بـار و البتـه بیپـرده از دسـتهای آلـودهای
میگویـد کـه نمیخواهنـد هماهنگـی بیـن دولـت و
ارایـه دهنـدگان خدمـات در حوزه سلامت وجود داشـته
باشـد و ...
بـه گـزارش سـرویس سلامت ایسـنا ،بیش از  20سـال
بـود که کم و کاسـتیهای نظام سلامت را پـای "واقعی
نبـودن تعرفههـای پزشـکی" میگذاشـتند؛ تعرفههایـی
کـه واقعـی شدنشـان پـول میخواسـت و صـد البتـه
ارادهای جـدی.
باالخـره ایـن طلسـم  20سـاله ،مهـر مـاه  93شکسـت
و سیدحسـن هاشـمی ابلاغ کتـاب جدیـد تعرفههـا را
اقـدام دولـت در راسـتای حرکـت بـه سـوی عدالـت در
ارزشـگزاری خدمـات رشـتههای مختلـف خوانـد و گفت
کـه از زمـان ورود بـه دولـت بـا مسـووالن سـازمانهای
بیمهگـر و همچنیـن نظـام پزشـکی قـول دادیـم کـه در
جهـت حـذف روشهـای غیرمتعـارف و رفتـن به سـمت
عدالـت در ارزشـگزاری خدمـات در رشـتههای مختلـف
حرکـت کنیم.
او معتقـد اسـت کـه اجـرای کتـاب جدیـد تعرفههـا در
سـالهای آینـده کمـک ویـژهای بـه امـر مراقبـت مالـی
از مـردم خواهـد داشـت و در عیـن حال دسـتاورد بسـیار
مهمتـری دارد کـه آن هـم احتـرام بـه قانـون از سـوی
جامعـه پزشـکی و حفـظ کرامـت و ارزشهایی اسـت که
جامعـه پزشـکی باید داشـته باشـد.
هاشـمی کـه از تالشهـا و دوندگیهایـش بـرای اقنـاع
دولـت جهـت حرکـت بـه سـمت تعرفههـای واقعـی
میگویـد ،ایـن اقـدام را البته ریسـکی بـزرگ میخواند و
در عیـن حـال تاکید میکنـد :نه تنها از موضع مسـوولیتم
در دولـت بلکـه از موضـع پزشـک بـودن و احتـرام لباس
سـپید پزشـکی اسـت کـه مصممتـر از همیشـه اراده
رفع مشـکالت جامعه پزشـکی و حذف برخـی روشهای
غیرصحیح را دارم.
او امیـدوار اسـت که بـا اجرای ایـن کتاب و البتـه نظارت
صحیـح بـر آن ،عـزت و احتـرام بـه عنـوان مهمتریـن
و جدیتریـن نیـاز نظـام سلامت ،به تدریـج بـه جامعـه
پزشـکی بازگـردد و میگویـد :پزشـکان قسـم خوردهانـد،
متعهدنـد و بـا وجود بسـیاری از مشـکالت همچنان کنار
مـردم قـرار دارنـد ،بنابراین الیـق بهترین توجـه و احترام
هستند .
بـا وجـود کار سـنگینی کـه بـرای کتـاب جدیـد تعرفهها،
از تدویـن تـا تصویـب و اجـرای آن انجام شـد ،امـا امروز
کـه در آسـتانه روز پزشـک از وزیـر بهداشـت میخواهیم
خبـر خوشـی برای پزشـکان بدهد ،از جلسـهاش در دولت
برایمـان تعریـف میکنـد و میگویـد :در جلسـه دولـت
گفتـم کـه در آسـتانه روز پزشـک هسـتیم و مـن بـا این
همه مشـکالت شـرمنده پزشـکان هسـتم .چه دارم برای
پزشـکان بگویـم؟ بگویـم کـه پنـج  -شـش مـاه اسـت
حقوقتـان را ندادهایـم؟ بگویـم مالیـات بخـش دولتـی از
 10درصـد بـه  20درصـد افزایـش یافته اسـت یـا بگویم
در رسـانهها بـدون سـند و مـدرک علیهتـان تبلیغ خالف
و سـوء میکننـد؟ چـه بگویم؟
در آسـتانه روز پزشـک ،برنامههـای وزارت بهداشـت
بـرای پزشـکان و همچنیـن مشـکالت جامعـه پزشـکی

و دغدغههـای آنهـا را بـا وزیـر بهداشـت بـه گفتوگـو
نشسـتیم کـه در پـی میخوانیـد.
ریسک بزرگ وزیر بهداشت
دکتـر سیدحسـن هاشـمی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،ابلاغ
کتـاب ارزشـگزاری نسـبی خدمـات سلامت را تصمیـم
مهـم دولـت در جهـت حرکـت بـه سـوی عدالـت در
رشـتههای مختلـف میخوانـد و میگویـد :بـا ابلاغ
ایـن کتـاب و اجـرای آن ،قـدم بسـیار موثـری در کنترل
و حـذف برخـی بدرفتاریهـای تعرفـهای برداشـته شـد.

ناگفتههای وزیر بهداشت از دستهای آلوده در حوزه سالمت
مـا هـم ریسـک بزرگـی کردیـم ،امـا هیـچ گاه بـه اندازه
امـروز مصمـم نبودیـم کـه این کار بـه شـکلی صحیح و
درسـت انجـام شـود .مطمئنـم که روسـای دانشـگاههای
علـوم پزشـکی و نظام پزشـکی هـم همین نظـر را دارند.
وی میافزایـد :نـه تنهـا از موضـع مسـوولیتم در دولـت
بلکـه از موضـع پزشـک بـودن و احتـرام لبـاس سـپید
پزشـکی اسـت کـه مصممتـر از همیشـه اراده رفـع
مشـکالت سلامت و جامعـه پزشـکی را دارم .بـرای
ایـن کـه به امروز برسـیم بسـیار تلاش شـده و کارهای
زیـادی هـم در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت.
وزیـر بهداشـت در عیـن حـال تاکیـد میکنـد کـه  97تا
 98درصـد جامعـه پزشـکی نیـازی بـه کنتـرل ندارنـد و
میگویـد :آن تعـداد معـدود کـه البتـه عـدهای از آنها هم
شـناخته شـدهاند ،بـاور کننـد کـه بایـد همراهـی داشـته
باشـند .البتـه مطمئنـم کـه همراهـی دارنـد و این مسـیر
سـخت هـم طـی خواهد شـد.
وی معتقـد اسـت کـه ابلاغ کتـاب ارزشـگزاری نسـبی
خدمـات بـه تمـام گروههـای پزشـکی ،پرسـتاران،
پیراپزشـکان ،رادیولوژیسـتها ،خدمتگـزاران و همچنیـن
بـه اقتصـاد بیمارسـتانها کمـک میکنـد .ایـن کتـاب
در عیـن حـال بـه افزایـش مانـدگاری پزشـکان در
بیمارسـتانهای دولتـی کمـک میکنـد .تقریبـا ظرفیـت
بیمارسـتانهای دولتـی بعدازظهرهـا در اکثـر مناطـق
بالاسـتفاده اسـت و ایـن امـر باعـث میشـود از ایـن
ظرفیـت اسـتفاده کنیـم و بهـرهوری از امکاناتـی کـه در
خدمـت مراکـز دولتـی اسـت ،افزایـش یابـد.
وزیـر بهداشـت میگویـد :تصورم این اسـت که بـا اجرای
ایـن کتـاب ،احتـرام بـه عنـوان مهمتریـن و جدیتریـن
نیـاز مـا ،بتدریـج بـه جامعـه پزشـکی بازمیگـردد ،چـرا
کـه ایـن جامعـه الیـق آن اسـت ،قسـم خـورده ،متعهـد
اسـت و بـا وجـود بسـیاری از مشـکالت همچنـان کنـار
مـردم قـرار دارد .البتـه اعتـراض تعـداد زیـادی از جامعـه
پزشـکی در مـورد غیرواقعـی بـودن تعرفههـا بجا بـود .با
اجـرای ایـن کتـاب امیدواریم که دسـتگیری بیشـتری از
نیازمنـدان ،مسـتمندان و کسـانی که در سـبد هزینههای
زندگیشـان بـه هیـچ وجـه هزینههـای درمانـی را
ندیدهانـد بـه خصـوص وقتـی کـه تصـادف یـا مصیبـت
ناگهانـی پیـش میآیـد را شـاهد باشـیم.
هاشـمی البتـه تاکیـد میکنـد کـه به ثمـر نشسـتن ابعاد

دهیاری روستای فتح آباد بخش طسوج شهرستان کوار با
توجه به پیگیری بخشدار محترم جهت بودجه الزم و مصوبه
شورای اسالمی به شــماره  94/4/47در نظر دارد مقدار
حدوداً  5000مترمربع ترمیم زیرســازی و آسفالت ورودی
روستا و کوچه مدرســه ها را به صورت پیمانی اجرا نماید
افردای که شرایط الزم را دارند جهت ثبت نام به دهیاری
روستای فتح آباد مراجعه نمایند.
محمد نیک پی -دهیار روستای فتح آباد
آگهی مناقصه عمومی شماره 94/97
(یک مرحله ای)
براساس مجوز شماره 1394/2718

شرکت گاز استان فارس -مناقصهگزار :شرکت گاز استان فارس
(سهامی خاص)
موضوع مناقصه :پروژه گازرسانی-1شرح مختصر کار و محل اجرای پروژه :اجرای  25000متر پروژه توسعه شبکه
گازرسانی پلی اتیلن با فشــار  PSI60به روش تأمین کاال ،تجهیزات و نصب به
صورت توأم  PCدر شهر اهل از توابع شهرستان المرد(روش آحاد بهایی)
-2مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
* مبلغ تضمین حداقل به مبلغ  41/500/000ریال میباشــد که باید توســط
پیشنهاددهنده به یکی از صورتهای ذیل اقدام گردد:
الف)ضمانتنامه بانکی صادر شده از بانکهای معتبر که تا سه ماه از تاریخ تسلیم
پیشنهاد معتبر باشد.
ب)واریز وجه نقد به حساب شماره  7846330058بانک تجارت شعبه استقالل
کد  7840به نام شرکت گاز استان فارس
-3زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی :از تاریخ  94/5/31لغایت 94/6/3
(از ساعت  8صبح لغایت  14ایام اداری)
-4مهلت و محل تحویل پیشنهادات مالی :حداکثر تا ساعت  14روز سه شنبه مورخ
 94/6/17دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس
قابل ذکر می باشد هرگونه تحویل ،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهاد فقط تا زمان
فوق انجام می شود.
-5مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت
حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد.
-6تاریخ ،ســاعت و محل گشایش پاکات :روز شــنبه مورخ  94/6/21ساعت
 14:45ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس -بلوار استقالل -نبش خیابان
باغ حوض -طبقه ششم -سالن کنفرانس
-7شرایط مناقصهگر
*داشتن شخصیت حقوقی
*دارا بودن رتبه تأسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
*داشــتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل بــرآورد مناقصه (به مبلغ
 11/540/703/682ریال)
*داشــتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایی فنی و مالــی انجام کار مطابق با
استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
-8مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه:
)1-8ارائه معرفی نامه کتبی با ذکر دقیــق موضوع مناقصه ،کد اقتصادی ،کد
شناسه ملی اشخاص حقوقی و مشخصات نماینده شرکت
)2-8اصــل فیش واریزی بــه مبلغ  100/000ریال به حســاب شــماره
 2174633009003بانــک ملی شــعبه پاســداران شــیراز ،شناســه
پرداخت()900350171
تذکر :پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.
شــرکتهای واجد شــرایط در بند « »7جهت خرید اســناد میتوانند به
آدرس شــرکت گاز اســتان فارس بلوار اســتقالل نبش خیابان باغ حوض
طبقه دوم دفتر امــور قراردادها مراجعه و اســناد ارزیابی کیفی و همچنین
اسناد مناقصه را دریافت نمایند .پیشــنهادات مناقصهگرانی که حداقل امتیاز
قابل قبول را در ارزیابی کیفی کســب نمودهاند در زمان ذکر شــده مفتوح
خواهد شــد اطالعات درج آگهی در وب سایت شــرکت گاز استان فارس به
آدرس  www.farsgas.irو پایــگاه ملی اطالعرســانی مناقصات به آدرس
 http://iets.mporg.irقابل دسترسی میباشد.
شماره فکس071-38304074-38209000 :
تاریخ درج آگهی نوبت اول94/5/31 :

مختلـف کتـاب جدیـد و واقعی شـدن تعرفهها ،بـه زمانی
حداقـل دو تـا پنـج سـاله نیـاز دارد و همچنیـن بـرای
رسـیدن بـه تعرفههای واقعی هنـوز فاصله زیـادی داریم.
نظام سالمت چشم انتظار جراحی اساسی
وی گسـترش خدمـات پزشـکی را مـورد اشـاره قـرار
میدهـد و انجـام یـک جراحـی اساسـی را در نظـام
سلامت جهـت برون رفـت از مشـکالت فعلـی ضروری
میدانـد و میگویـد :ایـن امـر شـدنی نیسـت مگـر آنکه
یـک بار بـرای همیشـه تصمیمی گرفته شـود کـه قیمت

هاشـمی در پاسـخ بـه سـوال ایسـنا در بـاره همراهـی
بیمههـا بـا وزارت بهداشـت بـا توجـه بـه اجـرای طـرح
تحـول نظـام سلامت بـه عنـوان یکـی از اصلیتریـن
برنامههـای دولـت یازدهـم ،میگویـد :سـال گذشـته
بیمههـا همراهـی بسـیار خوبـی داشـتند ،امـا در پنـج
مـاه گذشـته دائـم راجـع بـه بیمههـا صحبـت کردیم که
گاهـی هـم باعـث دلگیـری و ناراحتـی آنها شـده اسـت؛
امـا واقعیـت این اسـت کـه طبق قانـون بیمههـا متعهدند
کـه  60درصـد وجـوه مربـوط بـه خدمـات انجام شـده را

تبصرهای داریم و طی پنج سـال گذشـته اجازه اسـتخدام
آنها داده نشـده اسـت .بنابراین ردیف اعتباری برای دادن
حقـوق بـه این پرسـنل نداریـم و مـن باید ایـن حقوق را
از پولـی کـه از بیمـه دریافـت میکنـم ،پرداخـت کنـم.
وضعیـت فعلـی ،نظـام ارایـه خدمـات را بـه معنـی واقعی
فلـج میکنـد .بنابرایـن امیدواریـم کـه تلاش مضاعفـی
شـود و در عیـن حـال بـه بیمههـا هـم کمـک شـود کـه
بتواننـد مثل سـال گذشـته بـا این حـوزه همراهـی کنند.
روایتی از ساختار شکنان متصل به کانونهای

یک ساعت بیپرده با مرد شماره یک سالمت
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تاریخ درج آگهی نوبت دوم94/6/1 :

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

تمـام شـده را بـه ادارهکننـدگان بیمارسـتانها و مراکـز
بهداشـتی در بخـش دولتـی و خصوصـی پرداخـت کنند.

در پایـان یـک مـاه و مابقـی را در پایـان سـه ماه تسـویه
کننـد؛ امـری کـه متاسـفانه بـه آن عمـل نمیشـود .در

بیمههـای فعلـی هم کـه خریـدار خدمت هسـتند ،کارآمد
نیسـتند؛ بیمـه نباید صندوق یـا بنگاه دار باشـد ،بیمه باید
صنعـت بیمـه باشـد نه صنـدوق.
خطـاب وزیر بـه بیمههـا :چیـزی فراتر از
عمـل بـه قانـون نمیخواهیم
وزیـر بهداشـت در ادامـه صحبتهایـش بـه دیرکردهای
بیمههـا در پرداخـت مطالبـات پزشـکان و مراکـز درمانی
اشـاره میکنـد و میگویـد :هماننـد سـایر اقشـار،
ارایهدهنـدگان خدمات پزشـکی شـامل پرسـتار ،پزشـک،
مامـا ،رادیوتراپیسـت ،رادیولوژیسـت و آزمایشـگاه و ...
نیـز پولشـان را میخواهنـد؛ مـا چطـور میتوانیـم بـا
وجـود دیرکردهـای پنـج ماهـه و شـش ماهـه بیمههـا،
پاسـخگوی پرسـنلمان باشـیم .از طرفـی هـم در زمینـه
دریافـت بودجـه از منابـع عمومـی بایـد اذعـان نمـود که
مبالـغ تخصیـص یافته از سـوی خزانـه با آنچـه که روی
کاغـذ تعهـد شـده ،فاصلـه دارد.

ایـن زمینـه مـا چیـزی فراتـر از قانـون مصـوب مجلـس
نمیخواهیـم.
وی میگویـد :میدانـم کـه بیمههـا مشـکالتی دارنـد،
امـا باالخـره از نظـر حقـوق اجتماعـی هیـچ تفاوتـی بین
مسـتمریبگیران آنهـا و پرسـنل مـا کـه خدمـت را بـه
بیمههـا میفروشـند ،نیسـت؛ آخـر مـاه بایـد دسـتمزدها
و هزینههـا پرداخـت شـود .ایـن موضـوع پذیرفتـه شـده
نیسـت کـه بـه دلیـل اینکه بخـش دیگری درسـت عمل
نکـرده ،وجـوه مربوط به خدمـات دریافت شـده را ندهند.
مـن نمیتوانـم بـروم بـه پرسـنل و همکارانم در سراسـر
کشـور بگویـم کـه مـا از سـازمانی دیگـر طلبکاریـم و
آن سـازمان هـم از سـازمانی دیگـر طلبـکار اسـت و بـه
همیـن دلیـل حقوق شـما را که بسـیار بـه آن نیـاز دارید،
نمیتوانیـم پرداخـت کنیـم.
هاشـمی تاکیـد میکنـد :بیمههـا بایـد توجـه کننـد کـه
مـا در وزارت بهداشـت  100هـزار نیـروی قـراردادی و

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  104مورخ  94/5/25صادره از شــعبه دوم
شــورای حل اختالف سروســتان که طبق دادنامه شماره  152مورخ
 93/5/30قطعیت یافته اســت محکوم علیه بتول ســلطانی چاکینی
فرزند اکبر محکوم اســت به انتقال ســند یک دســتگاه خودرو به
شــماره  686ص  89ایران  63به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و
تصدیق اوراق به مبلغ پانزده هزار تومان و نیم عشــر اجرایی در حق
صندوق دولت در حق محکوم له بهمن گرگی سروستانی بدینوسیله
به نامبرده ابالغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ درج آگهی نسبت به
اجرای مفاد اجراییــه اقدام و اال برابر مقررات قانونی حکم مزبور اجرا
خواهد شد.
/10804م الف
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه دوم سروستان
امینی
آگهی مناقصه عمومی شماره 94/101
(یک مرحله ای)
براساس مجوز شماره 1394/2723

شرکت ملی گاز ایران
فارس -مناقصهگزار :شرکت گاز استان فارس
شرکت گاز استان
(سهامی خاص) -موضوع مناقصه :پروژه گازرسانی
-1شرح مختصر کار و محل اجرای پروژه :اجرای  51026متر پروژه گازرسانی
پلی اتیلن با فشار  PSI60به روش تأمین کاال ،تجهیزات و نصب به صورت توأم PC
در روستاهای نیرایی باال و پایین ،قلعه مظفر ،حسین آباد باال و پایین ،ناوبندی،
لشگون ،ترمان ،اب دولی و نخل صفا از توابع شهرستان المرد(روش آحاد بهایی)
-2مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
* مبلغ تضمین حداقل به مبلغ  99/000/000ریال میباشــد که باید توســط
پیشنهاددهنده به یکی از صورتهای ذیل اقدام گردد:
الف)ضمانتنامه بانکی صادر شده از بانکهای معتبر که تا سه ماه از تاریخ تسلیم
پیشنهاد معتبر باشد.
ب)واریز وجه نقد به حساب شماره  7846330058بانک تجارت شعبه استقالل
کد  7840به نام شرکت گاز استان فارس
-3زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی :از تاریخ  94/5/31لغایت 94/6/3
(از ساعت  8صبح لغایت  14ایام اداری)
-4مهلت و محل تحویل پیشنهادات مالی :حداکثر تا ساعت  14روز سه شنبه مورخ
 94/6/17دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس
قابل ذکر می باشد هرگونه تحویل ،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهاد فقط تا زمان
فوق انجام می شود.
-5مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت
حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد.
-6تاریخ ،ساعت و محل گشــایش پاکات :روز دوشنبه مورخ  94/6/23ساعت
 14:45ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس -بلوار استقالل -نبش خیابان
باغ حوض -طبقه ششم -سالن کنفرانس
-7شرایط مناقصهگر
*داشتن شخصیت حقوقی
*دارا بودن رتبه تأسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
*داشــتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل بــرآورد مناقصه (به مبلغ
 30/727/671/411ریال)
*داشــتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایی فنی و مالــی انجام کار مطابق با
استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
-8مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه:
)1-8ارائه معرفی نامه کتبی با ذکر دقیــق موضوع مناقصه ،کد اقتصادی ،کد
شناسه ملی اشخاص حقوقی و مشخصات نماینده شرکت
)2-8اصــل فیش واریزی بــه مبلغ  100/000ریال به حســاب شــماره
 2174633009003بانــک ملی شــعبه پاســداران شــیراز ،شناســه
پرداخت()900350171
 )3-8ارائه آخرین گزارش حسابرســی به انضمام صورتهای مالی حسابرسی
شده(سال )92
تذکر :پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.
شــرکتهای واجد شــرایط در بند « »7جهت خرید اســناد میتوانند به
آدرس شــرکت گاز اســتان فارس بلوار اســتقالل نبش خیابان باغ حوض
طبقه دوم دفتر امــور قراردادها مراجعه و اســناد ارزیابی کیفی و همچنین
اسناد مناقصه را دریافت نمایند .پیشــنهادات مناقصهگرانی که حداقل امتیاز
قابل قبول را در ارزیابی کیفی کســب نمودهاند در زمان ذکر شــده مفتوح
خواهد شــد اطالعات درج آگهی در وب سایت شــرکت گاز استان فارس به
آدرس  www.farsgas.irو پایــگاه ملی اطالعرســانی مناقصات به آدرس
 http://iets.mporg.irقابل دسترسی میباشد.
شماره فکس071-38304074-38209000 :

تاریخ درج آگهی نوبت اول94/5/31 :

تاریخ درج آگهی نوبت دوم94/6/1 :

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

ثروتهای نامشروع
هوشیار باشید و راه را گم نکنید
وی در پاسـخ بـه سـوال دیگـر ایسـنا مبنی بـر چگونگی
همراهـی و همـکاری سـازمان نظـام پزشـکی بـا
برنامههـای وزارت بهداشـت ،میگویـد :بـر خلاف
گذشـته علیرغـم فضـای سـنگینی کـه در ابتدای شـروع
به کار ،علیه سـازمان نظام پزشـکی وجود داشـت ،وزارت
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی بـا تمـام وجـود از
ایـن سـازمان محتـرم دفـاع کـرد و از همـان هفتـه اول
تشـکیل دولـت ،مشـکل صدور حکم ریاسـت سـازمان را
بـا موافقـت رییـس جمهـور محتـرم حـل نمـود.
وزیـر بهداشـت ادامـه میدهـد :همچنیـن بیـش از پنـج
رییـس دانشـگاه مهم علیرغـم محدودیتهایـی که وجود
داشـت از روسـای محتـرم سـازمانهای نظـام پزشـکی
انتخـاب شـدند و در ادامـه نیـز در همـه زمینههـا از جمله
بحـث ارزشـگزاری نسـبی خدمات ،شـورای عالـی بیمه و
نظـارت بـر رعایـت تعرفههـا همکاریهـای گسـتردهای
وجـود داشـت و دارد .البتـه همـواره افرادی ساختارشـکن
هـم در سـازمانهای دولتـی و هم در برخی سـازمانهای
مـردم نهـاد وجود داشـته و دارنـد که گاها بـه کانونهای
ثروتهـای نامشـروع وصل هسـتند و بنایشـان بـر تقابل
NGOهـا و دولت قـرار دارد.
وی تاکیـد میکنـد :بنابرایـن همـه بایـد هوشـیار باشـیم
در ایـن دامهـا قـرار نگیریـم .فرصـت ایجاد شـده در این
دولـت برای حوزه سلامت ،بینظیر اسـت .احتـرام مردم
بـه ایـن حـوزه در طـول دو سـال گذشـته ،علیرغـم همه
کاسـتیهایی کـه وجـود دارد و همچنیـن حمایتهـای
رهبـری ،دولـت ،مجلـس ،مراجـع ،اسـتانداران و ائمـه
جمعـه از حـوزه سلامت سـابقه نـدارد .بنابرایـن بایـد
بپذیریـم کـه عـدهای بـه هـر دلیلـی اعـم از اقتصـادی
یـا سیاسـی یـا شـخصی عالقـهای بـه همراهـی دولت و
مـردم و ارایـه دهندگان خدمت ندارند .در چنین شـرایطی
همـه مـا اعـم از مدیـران حـوزه سلامت ،سـازمان نظام
پزشـکی ،انجمنهـا و سـازمانهای بیمهگـر باید هوشـیار
باشیم.
وزیـر بهداشـت میافزایـد :موفقیت دولـت در گرو همدلی
و همـکاری اسـت و ایـن مهـم اتفـاق نمیافتـد مگر این
کـه اخلاص و صداقـت خمیر مایـه کار باشـد .حتما باید
از افـراد ،گروههـا و شـرکتهایی کـه در صـدد فتنهگری

و تقابـل مـا بـا یکدیگـر هسـتند دوری کنیم و از گذشـته
درس بگیریـم .فرامـوش نکنیـم در طول بیـش از دو دهه
گذشـته همـواره ایـن فرصـت طلبـان و افـراط گرایـان
آسـیبهای جـدی بـه صنـف پزشـکی ،منافـع ملـی،
حقـوق مـردم و خدمـات بهداشـتی – درمانی نظـام ،وارد
کردهانـد.
هاشـمی بـار دیگـر تاکیـد میکنـد :ما با
قـوت و تـوکل بـه خداونـد مسـیری را که
انتخـاب کردهایـم بـا تدبیر ادامـه خواهیم
داد .عرایضـی هـم کـه بنـده داشـتم از
سـر خیرخواهـی گفتـم و از همـه خواهش
میکنـم راه را گم نکننـد ،ملی نـگاه کنند
نـه بخشـی .بـه منافـع درازمـدت مردم
و صنـف توجـه کننـد نـه منافـع مقطعی و
تحـت تاثیر آدرسهـای غلط قـرار نگیرند.
وی میافزایـد :در جلسـه شـورای معاونیـن و نیـز در
جلسـه روسـای دانشـگاههای علـوم پزشـکی بـر احتـرام
بـه جامعـه عزیـز پزشـکی و سـازمان محتـرم نظـام
پزشـکی تاکید داشـتم .در برگـزاری باشـکوه و هماهنگ
روز پزشـک بـا سـازمان نظـام پزشـکی اصـرار کـردهام؛
چرا   کـه میبینـم دسـتهای آلـودهای را کـه نمیخواهند
ایـن هماهنگـی بیـن دولـت و ارایـه دهنـدگان خدمـت
اعـم از پزشـک ،پرسـتار ،پیراپزشـک و مدیـران اسـتانی
و ملـی حـوزه سلامت وجـود داشـته باشـد .آنهـا تصـور
میکننـد سـودهای بـادآوردهای کـه از مسـیر دارو و
تجهیـزات نصیبشـان میشـد و اکنـون از دسـت دادهاند
را بـا آسـیب بـه طـرح تحـول سلامت دوبـاره به دسـت
میآورنـد؛ مـا را هـم بـه یکدیگـر گرفتـار ،مشـغول و
سـرگرمکننـد و خودشـان سـود برنـد.
وزیـر بهداشـت میگویـد :ایـن تذکـر را بـه معاونیـن
محتـرم و روسـای دانشـگاههای علـوم پزشـکی دادهام و
مطمئـن هسـتم همـه متوجه هسـتند و رعایـت میکنند.
از سـایرین هـم همیـن انتظـار اسـت.
هاشـمی میگویـد :بعیـد میدانـم مـا کمتـر از مدعیـان،
عالقهمنـد بـه منافـع مـردم و جامعـه پزشـکی باشـد.
معتقدیـم کـه مقولـه رضایتمندی باید متقابل باشـد؛ یعنی
بایـد رضایتمنـدی پزشـک و بیمـار هـر دو حاصل شـود.
جامعـه پزشـکی هـم بسـیار هوشـمند و شـریف اسـت و
در مقاطـع مختلـف نشـان داده که از حـق و حقوق مردم
دسـت بردار نیسـت و اسـیر این غوغاسـاالریها نخواهد
شـد .در عیـن حـال کارهـای بـر زمیـن مانده زیاد اسـت.
مـا عالقهمندیـم همـه انرژیمان بـه تغییر آن هـم تغییر
زیرسـاختها معطـوف شـود .انشـاءاهلل همیـن اتفاق هم
خواهـد افتاد.
تبریک روز پزشک و تاکید مجدد بر هوشیاری
پزشکان
وزیـر بهداشـت در پایـان صحبتهایـش ضمـن تبریـک
فـرا رسـیدن روز پزشـک تاکیـد میکنـد که دولـت دکتر
روحانـی بـرای سلامت مـردم و جامعه پزشـکی فرصتی
بسـیار مغتنـم اسـت .بایـد هوشـیار باشـیم که ایـن دوره
فرصـت سـوزی نشـود و بـر خلاف ادوار گذشـته کـه
همیشـه جامعـه پزشـکی را بـه نوعـی گرفتـار خودشـان
میکردنـد ،ایـن اتفـاق نیفتـد .جامعـه پزشـکی بایـد
یکپارچـه بـوده و در عیـن حـال هدفـش ارتقـای رضایت
مـردم باشـد؛ چرا کـه منافع خـودش هـم در رضایتمندی
مردم اسـت.

آگهی فروش امالک

شرکت گسترش ســاختمانی لوتوس پارسیان به شماره ثبت 253114
مورخ  1384/5/26به نمایندگی از طرف مالک در نظر دارد نســبت به
فروش امالک مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط اقدام نماید.
لیست امالک
ردﻳﻒ

آدرس

1

ﺷﻴﺮاز ،ﺑﻠﻮار اﻳﻤﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻨﺐ

2

3

اداره ﺛﺒﺖ )دﻫﻢ( ﻛﻮﭼﻪ  10/15ﺟﻨﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آوا ﻃﺒﻘﻪ دوم

ﺷﻴﺮاز ،ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﺰدان

ﻣﻬﺮ ،ﻛﻮي اﻟﻬﺎم اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﻤﺖ

راﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎس ﻃﺒﻘﻪ اول

ﺷﻴﺮاز ،ﺑﻠﻮار ﻋﺪاﻟﺖ 30 ،ﻣﺘﺮي دﺳﺘﻐﻴﺐ

ﻛﻮﭼﻪ  16/3ﭘﻼك 169

ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻲ

ﻗﻄﻌﻪ

164/10786

11

560/951

1

ﻧﻮع ﻣﻠﻚ

ﻋﺮﺻﻪ

اﻋﻴﺎن

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰاﻳﺪه

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

118/20

دارد

4/143/150/000

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

167/37

دارد

ﺑﺨﺶ

ﻛﺎرﺑﺮي

4

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

1792/2693

3

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

4

ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

275

اﻧﺒﺎري
دارد

دارد

350

)رﻳﺎل(

10/424/400/000

5/594/000/000

توضیحات امالک
مساحت واحدها طبق صورت مجلس تفکیکی و مساحت مندرج در اسناد تتنظیمی می باشد.
مالحظات
-1اخذ درخواســتهای پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک بانکی در
وجه متقاضی به میزان  5درصد قیمت پایه ملک از روز شنبه  94/5/31الی روز دوشنبه  94/6/9از
انجام می پذیرد .زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻨﺪ
ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺣﺼﻪ ﻧﻘﺪي و
صبحﻣﺰاﻳﺪه
ﺷﺮﻛﺖ در
ﺳﭙﺮده
ﺗﺘﻤﻪها
ﻣﻠﻚبازگشایی پاکت
محل
زﻣﺎندر
بعدازظهر
لغایت 14
ساعت 8
ﺑﺪون ﻛﺎرﻣﺰد(
ﺳﺎﻟﻪ
مبایعهﻳﻚ
ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط
جدول ذیل می باشد.
بهوشرح
نامه
-2نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط پرداخت جهت)ﺑﻪتنظیم
%5
ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه

%5
ﺣﺼﻪ ﻧﻘﺪي و زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻚ

%35
ﺗﺘﻤﻪ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

%5

%55

%35

)ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺪون ﻛﺎرﻣﺰد(

%5
زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻨﺪ

%5

تبصره :پرداخت ثمن معامله به صورت نقد از تاریخ تنظیــم مبایعه نامه تا حداکثر ظرف مدت
 3ماه (سررسید قسط) موجب برخورداری از تخفیف نقدی می گردد.
-3رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی است.
-4پیشنهادهای فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
-5بازگشایی پاکت های ارائه شده در روز سه شنبه  94/6/10رأس ساعت  11صبح در بانک پارسیان
شعبه مالصدرای شیراز واقع در چهارراه مالصدرا جنب روزنامه عصر پالک  0578خواهد بود.
-6کلیه امالک عرضه شــده با وضعیت موجود به فروش می رســند و بازدیــد از ملک مورد
درخواست با هماهنگی بانک پارسیان شعبه مالصدرای شیراز الزامی است.
-7شــایان ذکر است مهلت تهیه فرم شــرکت در مزایده صرف ًا تا ساعت  14صبح روز دوشنبه
 94/6/9در محل تعیین شده می باشد.
-8ودیعه شــرکت در مزایده نفرات چهــارم و بعد از آن پس از اعالم نتایج در روز سه شــنبه
 94/6/10در محل تعیین شــده با در دست داشتن اصل رسید به شخص متقاضی مسترد خواهد
شد .متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در تهران با تلفن  88604435و در شیراز با
شماره های  32344288و  071-32348354تماس حاصل نمایند.

