ســامت محــور مصــوب ســال  1394در
خصــوص نحــوه برخــورد در صــورت بــروز
تخلــف در شــرکت هــای مذکــور
عــدم ابطــال شــیوه نامــه واگــذاری منــازل
مســکونی بــه کارکنــان دانشــگاه شــماره
 99473مــورخ  99473 3/10/1399دانشــگاه
علــوم پزشــکی وخدمــات بهداشــتی درمانــی
زاهــدان  03/10/1399ابطــال بنــد  4قســمت
ب از مصوبــات هیــأت رئیســه دانشــگاه علــوم
پزشــکی زاهــدان دانشــگاه علــوم پزشــکی
وخدمــات بهداشــتی درمانــی زاهــدان بنــد 4
عــدم ابطــال تبصــره  1از بنــد  2شــرایط
اختصاصــی هجدهمیــن فراخــوان جــذب
هیــأت علمــی
تعداد دادخواستهای واصله:
 721دادخواست از ابتدای سال 1401
تعــداد دادنامههــای صــادره  665دادنامــه
از ابتــدای ســال 1401
تعداد آرا له  565رای از ابتدای سال 1401
تعداد آرا علیه  105رأی از ابتدای سال 1401
اداره امالک
طــرح درخواســت فــروش ســاختمان حافظ
و ارجــاع بــه کمیســیون لوایــح دولــت بــه
منظــور اخــذ مجــوز از هیــأت محتــرم وزیــران
ارســال بخشــنامه بــه کلیــه دانشــگاههای
علــوم پزشــکی و دســتگاههای ذیربــط بــه
منظــور اجــرای کامــل قانــون حدنــگار و ثبــت
اطالعــات در بانــک جامــع کاداســتر و اعــام
نتیجــه بــه وزارت متبــوع
ارائــه راهکارهــای کاربــردی بــه منظــور ثبــت
امــاک وزارت متبــوع و دانشــگاههای علــوم
پزشــکی در ســامانه ســادا
تعییــن تکلیــف امــاک موقوفــه نظــام
ســامت
مکاتبــه بــا کلیــه رؤســای دانشــگاههای
علــوم پزشــکی کشــور درخصــوص تدویــن
برنامــه مــدون مالقــات بــا نماینــدگان و مجامع
اســتانی براســاس مصوبــه شــورای معاونیــن
تشــکیل جلســات هماهنگــی روزانــه
بهصــورت  Morning Meetingدر اداره کل
امــور مجلــس
اســتماع جلســات صحــن مجلــس و ابــاغ
خالصــه مذاکــرات صحــن علنــی و تذکــرات
شــفاهی بــه مقــام عالــی وزارت و ابــاغ بــه
کلیــه واحدهــای تابعــه و جمعبنــدی و ارســال
پاســخ مکتــوب بــه هیــأت رئیســه مجلــس
تهیــه بولتــن خبــری هفتگــی بهصــورت
محرمانــه از اخبــار و رویدادهــای مجلــس،
مرتبــط بــا نظــام ســامت
ایجــاد بانــک اطالعاتــی پروندههــای
پیگیــری برحســب حوزههــای ســتادی و
دانشــگاهی بهصــورت ســاالنه.
ایجــاد بانــک اطالعاتــی ســؤاالت و تذکــرات
نما یند گا ن
ایجــاد بانــک اطالعاتــی پروندههــای
ارجــاع شــده از کمیســیون اصــل  90قانــون
اساســی
ایجــاد بانــک اطالعاتــی مهمتریــن
درخواســتهای نماینــدگان (رســمی و
غیررســمی) بهصــورت محرمانــه
ایجــاد و تدویــن پرونــده الکترونیــک بــه
تفکیــک نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای
اســامی
ایجــاد و تدویــن بانــک اطالعاتــی ارزیابــی
میــزان همراهــی نماینــدگان بــا وزارت بهداشــت
تشــکیل و تقویــت تیــم پیگیــری و واکنــش

ســریع بــه منظــور پیگیــری و ارائــه گــزارش
اقدامــات بــه مدیــران ارشــد
تعــداد  4مــورد درخواســت تحقیــق و
تفحــص از دســتور کار کمیســیون خــارج
گردیــد( .ارکانــی ،مطهــری ،حاجــی دلیگانــی و
رحمــت الــه نــوروزی)
وصــول یــک فقــره درخواســت تحقیــق
و تفحــص بــا موضــوع نحــوه واگــذاری
پاالیشــگاه پژوهــش و پاالیــش پالســما بــه
بخــش خصوصــی (میرمحمــدی)
توقــف  4فقــره درخواســت اســتیضاح
(شــادمهر ،ســاعدی ،حســینپور و نظــری) ،در
حــال پیگیــری  3فقــره اســتیضاح (صالحــی،
ســنگدوینی و عســگری)
الزم بــه ذکــر اســت هیــچ کــدام از
درخواس ـتهای اســتیضاح بــه ثبــت در هیــأت
رئیســه نرســیده اســت.
بــه روزرســانی فراینــد پیگیــری مکاتبــات
نماینــدگان حــاوی پــی نوشــت مقــام عالــی
وزارت
هماهنگــی جلســات مالقــات نماینــدگان
محتــرم مجلــس بــا مقــام عالــی وزارت و
معاونیــن
هماهنگــی جهــت حضــور معاونیــن
محتــرم و مدیــران در  273جلســه منعقــده در
کمیســیونهای مجلــس
پذیــرش  3360نفــر اربــاب رجــوع طــی
یــک ســال گذشــته
شــرکت در اجــاس رؤســای دانشــگاههای
علــوم پزشــکی کشــور در اردیبهشــت مــاه بــه
منظــور ارتقــای دانــش و انتقــال تجربیــات
مشــترک در تعامــل بــا نماینــدگان محتــرم
پیگیــری و برگــزاری جلســه درخصــوص
ســود ســهام ســال  1400پاالیشــگاه اصفهــان
(شــپنا)
پیگیــری مجــوز واردات  1000دســتگاه
آمبوالنــس و تصویــب آن در جلســه ســران قــوا
پیگیــری اجــرای قانــون مالیــات ارزش
افــزوده (موضــوع  1درصــد ســهم ســامت از
مالیــات بــر ارزش افــزوده)
تشــکیل کارگــروه تطبیــق طرحهــا و لوایــح
در اداره کل امورمجلــس
تهیــه و تدویــن نیازســنجیهای
اســتانی در حوزههــای مختلــف بهداشــت،
درمــان ،تجهیــزات و ...بــه منظــور پیــش
بینــی درخواســتها و خدمــات مــورد نیــاز
نماینــدگان محتــرم از وزارت بهداشــت
طراحی و اســتقرار ســامانه جامــع امورمجلس
بــا ارتبــاط بــا ســامانههای تجهیــزات پزشــکی،

طرحهــای عمرانــی ،بودجــه و مکاتبــات
حوزه حقوقی
اخـذ رأی هیـأت داوری موضـوع مـاده 31
قانـون اجـرای سیاسـتهای کلی اصـل  22قانون
اساسـی در خصـوص اسـترداد سـهام شـرکت
پاالیـش و پژوهـش خـون کـه توسـط سـازمان
خصوصیسـازی بـه بخـش خصوصـی واگـذار
شـده بود ،بـه دولـت و وزارت بهداشـت به ارزش
بیـش از  211هـزار میلیـار تومـان
صـدور  2731دادنامـه کـه  87درصـد آرا لـه
وزارتخانـه بوده وآرای شـاخص مربـوط به آزمون
اسـتخدامی ،آزمونهـای دسـتیاری ،دانشـنامه،
ارتقـا ،شـهریههای تحصیلـی ،انتقـال بـه داخل،
تفـاوت تطبیـق ،پذیـرش مـدرک تحصیلـی غیـر
معتبـر ،ابطـال تعهـدات و ماده  46قانـون جوانی
جمعیـت بودهانـد.
امســال از  ۱۲هــزار تخــت بیمارســتانی جدیــد
بهرهبــرداری میشــود و در صــورت صــدور
مجــوز ســازمان اداری واســتخدامی  ۲۲هــزار
پرســتار از طریــق آزمــون اســتخدام میشــوند
و حتمـ ً
ـا پرســتاران عزیــزی کــه در دوران کرونــا
مجاهــدت کردنــد و رهبــر معظــم انقــاب نیــز
بــر تقدیــر از آنهــا تأکیــد داشــتند ،مشــمول
اولویــت در اســتخدام قــرار میگیرنــد.
پیشــنهاد همــکاران مــا ،اختصــاص  ۲۰امتیــاز
ویــژه بــه ایــن عزیــزان در آزمــون اســتخدامی
اســت و تــاش میکنیــم امســال برگــزار شــود.
سیاســت جدیــد جــذب و مانــدگاری پزشــکان
در مناطــق محــروم وارد فــاز نهایــی شــده و بــا
اجــرای آن ،دسترســی عادالنــه مــردم بــه خدمــات
ســامت در همــه نقاط کشــور تســهیل میشــود.
از ایــن پــس ســقف کارانــه و پلــکان درآمــد
پزشــکان متناســب بــا میــزان محرومیــت محــل
خدمــت آنهــا تعییــن میشــود .یکــی از عوامــل
نابرابریهــای خدمــات ســامت در مناطــق
محــروم توزیــع نامتوازن پزشــک در کشــور اســت.
بــرای حــل ایــن مســأله ،بایــد انگیــزه پزشــکان
بــه منظــور حضــور در مناطــق محــروم و مراکــز
درمانــی دولتــی افزایــش یافتــه و بــرای پزشــکانی
کــه در ایــن بخشهــا خدمــت میکننــد،
رضایتمنــدی ایجــاد شــود الزمــه ایــن تصمیــم
آن اســت کــه نســبت درآمــد پزشــکان شــاغل
در مناطــق محــروم و کالنشــهرها اصــاح و بــاز
تعریــف شــده وتوزیــع پزشــک بــا ســند آمایــش
ســرزمین منطبــق شــود .بــا تصمیــم جدیــد وزارت
بهداشــت ،جــذب پزشــکان به بخــش دولتــی نیز
افزایــش مییابــد و بهــرهوری و کیفیــت خدمــات
بیمارســتانهای دولتــی بیشــتر میشــود.
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