
افزايش نرخ كرايه ها به فرمانداري تهران ابالغ شد
ايسنا | فرماندار تهران از ابالغ مصوبه افزايش نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي از سوي دبيرخانه هيات حل اختالف وزارت كشور به فرمانداري تهران خبر داد. عيسي فرهادي، گفت: در اين مصوبه افزايش 
10 درصدي كرايه تاكسي ها و افزايش 15 درصدي نرخ كرايه اتوبوس و مترو به تصويب رسيده است كه اين مصوبه به فرمانداري تهران ابالغ شده است. فرماندار تهران در خصوص دعوت از منتخبين پنجمين دوره 
شوراي اسالمي شهر تهران، ري و تجريش نيز گفت: منتخبين دوره پنجم شوراي شهر تهران براي 12 مرداد ماه دعوت خواهند شد تا فعاليت پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر تهران، ري و تجريش آغاز شود. 
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 بيمه ها راضي
جامعه پزشكي ناراضي

»اعتماد« افزايش پنج درصدي تعرفه هاي درمان را بررسي كرد
روز جهاني پناهنده

اگرچه پناهندگي قدمتي به اندازه تاريخ 
تمدن هاي بشري دارد اما در برهه هايي 
از تاريخ »بحران پناهندگي« ناش��ي از بروز مخاصمات 
مس��لحانه داخلي و بين المللي، خشونت هاي گسترده 
اجتماعي و بحران هاي طبيعي و انساني موجب آوارگي و 
بي خانماني ميليون ها انسان در سرتاسر جهان شده است. 
»كنوانس��يون بين المللي درباره وضعيت پناهندگان« 
در س��ال 1951 براي پاسخ به نيازها و حقوق ميليون ها 
انس��ان آواره و پناهنده در قاره اروپا كه به سبب يكي از 
اين بحران هاي پناهندگي بعد از جنگ جهاني دوم، نياز 
به دريافت حمايت هاي بين المللي داش��تند به تصويب 
دولت هاي عضو س��ازمان ملل متحد رسيد. كشورهاي 
عضو مطابق ماده 1 اين كنوانسيون و پروتكل الحاقي آن 
به ارايه تعريفي از پناهنده پرداختند تا حدود ميان اين 
افراد با مهاجران اقتصادي و ديگر افرادي كه كشور خود 
را ترك مي كنند به وسيله اثبات يك ترس موجه از آزار، 
شكنجه و تعقيب به داليل نژادي، مذهبي، ملي، عقيده 
خاص سياسي يا عضويت در گروه هاي اجتماعي خاص 
مشخص ش��ود چراكه اثبات پناهندگي و پذيرش آن از 
سوي دولت ميزبان، ضامن تامين حقوق و تكاليفي براي 
آنها خواهد بود. از آن زمان اقدامات بين المللي و منطقه اي 
بس��ياري براي حفظ و حمايت از حق��وق پناهندگان، 
پناهجويان و اف��راد آواره داخلي صورت گرفته اس��ت. 
نامگذاري »روز جهاني پناهنده« توسط مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متحد در س��ال 2000 به منظور افزايش 
آگاهي و جلب حمايت هاي دولت ها، نهادهاي غيردولتي 
و م��ردم براي كمك ب��ه افرادي كه به ص��ورت اجباري 
مجبور به ترك خانه و وطن خود ش��ده اند؛ از جمله اين 
اقدامات بوده است. در شرايط كنوني نيز در نتيجه ظهور 
گروه هاي تكفيري و شورش��ي، خشونت هاي گسترده 
نسبت به گروه هاي نژادي، قومي و مذهبي خاص و بروز 
مخاصمات مسلحانه در بسياري از مناطق جهان ازجمله 
خاورميانه، امريكاي مركزي و آفريقاي مركزي و شرقي، 
جهان با يكي ديگر از بحران هاي پناهندگي روبرو است. 
امس��ال در حالي تاريخ 20 ژوئن به رسم هرساله گرامي 
داشته مي شود كه نزديك به 65 ميليون انسان مجبور به 
فرار و ترك اجباري خانه خود ش��ده اند و نياز به دريافت 
كمك هاي اساسي و اوليه دارند. با توجه به اينكه بيش از 
نيمي از اين جمعيت را كودكان تشكيل مي دهند، ارايه 
حمايت ه��اي بين المللي به اين افراد ك��ه مطابق اعالم 
كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
بزرگ ت��ر از جمعيت آوارگان جنگ جهاني دوم اس��ت، 
اهميت دو چندان پي��دا مي كند. بحران پناهندگي طي 
سه سال گذشته جا به جايي هاي اجباري عظيم انسان ها 
را ايجاد ك��رده تا به طور ميانگين روزانه بيش از 30 هزار 
نفر در جست وجوي امنيت، سرپناه و نيازهاي اوليه خود 
همه چيزشان را رها كنند و بگريزند و بسياري در مسير 
ناهموار پناهجويي جان خود يا عزيزان ش��ان را از دست 
دهن��د. افزايش ش��مار قربانيان و مفقودي��ن در درياي 
مديترانه و ديگر مس��يرهاي پناهجويي در سال 2016 
باعث شد تا آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
اين سال را مرگبارترين سال براي پناهجويان لقب دهد. 
ش��ايد به همين علت بود كه در همين سال كمپيني با 
هشتگ #باپناهندگان توسط اين سازمان با هدف ابراز 
همبستگي مردم با پناهندگان، پناهجويان و افرد آواره 
داخلي تشكيل شد تا از دولت ها بخواهد نسبت به فراهم 
آوردن 1( امكان زندگي هر خانواده پناهنده در يك فضاي 
امن 2( امكان دسترس��ي هر كودك پناهنده به آموزش 
3( امكان مهارت آموزي و اشتغال پناهندگان براي ايجاد 
اثرات مثبت در جامعه خود، اقدامات الزم را به كار گيرند. 
كش��ور ما به عنوان يكي از بزرگ ترين و باس��ابقه ترين 
كش��ورهاي پناهنده پذير در جهان، كه سال هاس��ت با 
ميزباني جمعي��ت بزرگي از پناهندگان افغانس��تاني و 
عراقي در رتبه هاي دوم و سوم پناهنده پذيري جهان قرار 
دارد و به كنوانسيون 1951 درباره وضعيت پناهندگان 
نيز پيوس��ته اس��ت، خدمات مناس��بي را در مقايسه با 
امكانات كشورهاي توس��عه يافته به اين افراد ارايه داده 
است. هرچند با توجه به تحوالت اخير و اقامت طوالني 
پناهندگان در نس��ل هاي پي درپ��ي در ايران رويكردي 
نوين جهت بررس��ي نيازها و امكان توسعه مقررات ملي 
در اين حوزه ضروري به نظر مي رسد. بنابراين، شايسته 
است كه روز جهاني پناهنده همگام با ديگر كشورهاي 
جهان با هدف افزايش آگاهي هاي عمومي، توجه بيشتر 
به حقوق انس��اني و نيازهاي اساس��ي اف��راد پناهنده و 
همچنين افزايش همبستگي و بردباري اجتماعي نسبت 

به پناهندگان، گرامي داشته شود. 

 پروژه نجات تپه حاجي آباد همدان به كشف سازه 
بسيار بزرگ خشتي از دوره آهن 3 )احتماال ماد( با 
ديوارهاي قطور، سكوي آتشدان و سكوهاي نشيمن 

با ابعادي بزرگ تر از معبد نوشيجان منجر شد. مهر
 معاون ميراث فرهنگي اس�تان كرمان گفت: ثبت 
اضطراري بن�اي تاريخ�ي خانه ش�هر كرمان پس 
از جلس�ه امروز در دس�تور كار اي�ن  اداره كل قرار 

گرفت.ايلنا
 مع�اون وزير آم�وزش و پرورش گف�ت: در دولت 
يازدهم بودجه سازمان آموزش و پرورش استثنايي 

چهار برابر افزايش يافته است. ايسنا
 ابتكار با اعالم موافقت با مطالبه استاندار البرز مبني 
بر افزايش سهم حق آبه استان گفت: براي تحقق اين 
مطالبه از سوي سازمان نيز پيگير خواهيم بود. ايسنا
 معاون حقوقي، مجلس سازمان ميراث فرهنگي: 

كسي نمي پذيرد موزه روز عاشورا باز باشد. ايسنا

ديروز محمود صادقي، عضو اصالح طلب كميس��يون 
آموزش مجلس شوراي اسالمي كه براي بررسي داليل 
اعتراضات گسترده دانشجويان دختر خوابگاه حضرت 
معصومه به اهواز سفر كرده بود در توييتر خود و بعد از 
بازديد، ش��رايط خوابگاه را »فاجع��ه« توصيف كرد. او 
نوشت: »امروز از خوابگاه هاي حضرت معصومه دانشگاه 
اهواز بازديد كردم؛ در يك كلمه وضع را توصيف مي كنم: 

»فاجعه««
دانشجويان دختر خوابگاه حضرت معصومه شهر اهواز 
هفته گذشته و با تشديد گرماي منطقه و رسيدن دما 
به باالي 50 درجه به وضعيت امكانات رفاهي خوابگاه 
و نبود سيستم سرمايشي مناس��ب، دست به اعتراض 
زدند و حتي تحصن كردند. محمود صادقي روز گذشته 
و بعد از بازديد از خوابگاه دانشجويان همچنين به ايرنا 
گف��ت: »اقداماتي براي حل مش��كل خوابگاه دخترانه 
دانش��گاه شهيد چمران اهواز و بازس��ازي اين خوابگاه 
تا پايان تابستان انجام مي شود. زيرساخت ها و امكانات 
دانش��گاه شهيد چمران فرس��وده ش��ده، اما اقدامات 
س��طحي و اضطراري براي كاهش مشكل انجام شده 
است تا دانش��جويان بتوانند امتحانات خود را به پايان 
برس��انند. بودجه كافي بايد به اين دانشگاه اختصاص 
يابد تا در تعطيالت تابس��تان زيرساخت هاي خوابگاه 
دانش��جويان نوسازي ش��ود.« نماينده مردم تهران در 
مجلس همچنين گفت: گزارش��ي از وضعيت خوابگاه 
دانشگاه ش��هيد چمران اهواز به كميس��يون آموزش 
و تحقيق��ات ارايه خواهد ش��د. همچنين دبير انجمن 
اسالمي دانشجويي دانشگاه شهيد چمران اهواز، صديقه 
جاللي در گفت وگو با ايرنا درباره بازديد محمود صادقي 
از خوابگاه دختران گفت: صادقي يكشنبه شب در بين 
دانشجويان معترض خوابگاه حضرت معصومه)س( و 
نمايندگان تمام طيف ها در س��الن جلسات ساختمان 
مركزي اين دانش��گاه حضور يافت كه اين نشس��ت تا 
پاسي از شب ادامه داشت و دانشجويان مشكالت خود 
را با محور خوابگاه ها و برخي مسائل ديگر مطرح كردند. 
صديقه جاللي افزود: از عضو كميسيون مجلس شوراي 
اسالمي درخواست افزايش اعتبارات براي تامين هرچه 
بيشتر امكانات رفاهي اين دانشگاه از طريق مجلس شد 
چون بافت خوابگاه هاي اين دانشگاه فرسوده است و بايد 
اعتبارات افزايش يابد. دانش��گاه شهيد چمران اهواز به 
دليل شرايط جوي خاص بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. 

ايرنا | طاهر درودي، مشاور اجرايي مركز پزشكي حج 
و زيارت با اعالم اينكه تاكنون حدود 5 هزار نفر از زايران 
عازم به حج تمتع معاينه پزش��كي شدند، اظهاركرد: 
افرادي كه مبتال به س��رطان هاي پيشرفته و درحال 
شيمي درماني هستند، افرادي كه بيماري هاي قلبي 
پيش��رفته دارند و افرادي كه دچار اختالل هاي رواني 
پيشرفته هس��تند، منع مطلق س��فر به حج تمتع را 
دارند. وي افزود: افرادي كه كمتر از 6 ماه از زمان انجام 
جراحي قلب بازشان مي گذرد امكان سفر به حج تمتع 
را ندارند. زنان ب��اردار )در هر ماهي از بارداري كه قرار 
دارند( تا هنگامي كه فرزندشان به دنيا نيامده و معتادان 
نيز تا زماني ترك نكرده باشند، امكان رفتن به اين سفر 
را ندارند. وي با اش��اره به اينكه انجام معاينات زايران 
عازم تا دو هفت��ه ديگر ادامه دارد، اظهاركرد: اين افراد 
مي توانند پس از معاينات پزشكي واكسن مننژيت شان 

را تزريق كنند. 

خبر

صادقي: وضعيت خوابگاه 
حضرت معصومه فاجعه  است

منع مطلق برخي بيماران 
به سفرحج تمتع

سرخط خبرها نگاه روز گزارش

خبرگزاري مهر

افزايش 
تاثيرگذار

5 درص�دي  ب�ا رش�د 
تعرفه ه�اي درم�ان در 
بخ�ش خصوص�ي، ب�ار 
س�نگين تري ب�ر دوش 
مردم گذاش�ته مي شود 
چرا كه م�الك تعهدات 
تكميل�ي،  بيمه ه�اي 
تعرف�ه دولت�ي اس�ت و 
بنابراي�ن، به دليل ناچيز 
بودن تعهدات بيمه هاي 
ل  قب�ا ر  د تكميل�ي 
پرداخت ه�ا در مراك�ز 
درماني بخش خصوصي، 
اغلب مراجعان به مراكز 
درمان خصوصي هم، قيد 
بهره من�دي از خدم�ات 
لوك�س را خواهن�د زد 
و راه�ي مراك�ز درماني 

دولتي مي شوند.

جلسه ش��وراي اجتماعي 
كشور روز گذشته با حضور 
رييس جمهور و مس��ووالن عاليرتبه براي 
بررس��ي آخري��ن وضعيت آس��يب هاي 
اجتماعي كش��ور برگزار ش��د. در ابتداي 
جلسه وزير كش��ور به عنوان دبير شوراي 
اجتماعي كش��ور گ��زارش كوتاهي ارايه 
داد. عبدالرضا رحماني فضلي، وزير از اهم 
اقدامات شوراي  اجتماعي كشور در دولت 
يازدهم گفت و اعالم كرد: با حضور فعال 95 
درصد اعضاي شورا در   30 جلسه تشكيل 
ش��ده در دول��ت يازده��م، 309 مصوبه 
در زمين��ه موضوعات مربوط به مس��ائل 
اجتماعي  به تصويب رسيده است.   او گفت: 
» در س��ال 95 چهار كارگ��روه تخصصي 
آس��يب ها و مس��ائل اجتماعي،  توسعه و 
پيش��رفت اجتماعي، مشاركت اجتماعي 
و پيوست اجتماعي در ش��ورا ايجاد شده 
و سازماندهي  نخبگان در قالب هيات هاي 
انديش��ه ورز در سراس��ر كش��ور از جمله 
اس��اتيد و     س��ازمان هاي مردم نهاد  انجام 
گرفته است. ارايه گزارش جامع وضعيت 
اجتماعي به رهبر معظم انقالب، تدوين و 
تصويب طرح تقسيم كار، ارايه  پيش نويس 
اليحه قانوني مشكالت اجتماعي، تدوين 
و اص��الح آيين نامه جديد ش��ورا و ايجاد 
س��ازمان  امور اجتماعي كشور، مشاركت 
در تدوين اليحه برنامه شش��م، رسيدگي 
فوري ب��ه معضالت اجتماعي ب��ا  اولويت 
بخشيدن به چند استان، راه اندازي ستاد 
استاني ساماندهي آسيب هاي اجتماعي، 
ايجاد مرك��ز رصد  اجتماع��ي و اجراي 5 
پيمايش ملي از مهم ترين دس��تاوردها و 
عملكرد ش��وراي اجتماعي كشور در اين 
مدت بوده اس��ت.« در ادامه اين جلس��ه 
رييس جمهور حل آسيب هاي اجتماعي 
را از دغدغه ه��اي مش��ترك مس��ووالن 
و مردم دانس��ت و اف��زود:  عنايت و توجه 

ويژه رهب��ر  معظم انق��الب در اين زمينه 
موجب بيداري و هوش��ياري مس��ووالن، 
عزم ملي و  اميد همگاني براي موفقيت در 
كاهش آسيب هاي  اجتماعي شد  .  حسن 
روحاني همچني��ن  مقابله با فقر و بيكاري 
را دو اولويت اصلي در كنترل آس��يب هاي 
اجتماعي دانس��ت و بر لزوم تدقيق آمار، 
 تدوين رويكردهاي علمي، سرمايه گذاري 
الزم و همچنين آم��وزش عمومي در اين 
راس��تا تاكيد كرد. رييس ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي نقش مردم، سازمان هاي 
مردم نه��اد، دانش��گاه ها و ني��ز آموزش و 
 پرورش را در موضوع آسيب هاي اجتماعي 
برجسته شمرد و افزود: دو برابر شدن تعداد 
سمن ها در دولت  يازدهم فرصت مناسبي 
براي ساماندهي مشاركت عمومي در اين 
زمينه است  .  دكتر روحاني نقش شوراها، 
از روستاها تا شهرها و كالنشهرها را نيز در 
جلب مشاركت هاي عمومي براي  كاهش 
آسيب هاي اجتماعي حايز اهميت دانست. 
 رييس جمهور همچنين به اقدامات دولت 
در حوزه كارآفريني، كنترل تورم، افزايش 
قابل توجه دريافتي  مستمري بگيران و نيز 
توجه به موضوع حاشيه نشيني و خدمات 
اجتماعي به ويژه بيمه و نظام س��المت در 
اين  عرصه اش��اره كرد.  دكت��ر روحاني با 
اشاره به گزارش دكتر رحماني فضلي، وزير 
كشور و همچنين آمارهاي معتبر از كاهش 
 محس��وس انواع آس��يب هاي اجتماعي 
در دوره دولت يازدهم، اين آمار را بس��يار 
اميدواركننده و نشانه  جهت گيري درست 
در اين زمينه خواند و از اهتمام وزير كشور 
و حضور موثر اعضاي ش��وراي اجتماعي 
 قدرداني كرد.  در جلسه روز گذشته شوراي 
اجتماعي بعد از ارايه گزارش ها و سخنراني 
رييس جمهور مقرر شد در سال  جاري سند 
سالمت اجتماعي در شورا تدوين و پس از 

بررسي هاي الزم به تصويب برسد.  

ايسنا | در پي انتش��ار خبري درباره 
وضعيت خانه پدري هوش��نگ ابتهاج 
)ه. الف. س��ايه( و ابراز نگراني از تخريب آن از س��وي 
مالك فعلي بنا، رضا عليزاده- مديركل ميراث فرهنگي 
و گردشگري استان گيالن - گفت: »اگر يكي از اعضاي 
خانواده هوشنگ ابتهاج بناي منسوب به خانه پدري 
او را تاييد كند، اي��ن اداره كل قدم هاي بعدي را براي 
ثبت اين بنا به سرعت برمي دارد، هر چند تا اين لحظه 

مالك كنوني اجازه ورود به خانه را نداده اس��ت.« يلدا 
ابتهاج - فرزند هوشنگ ابتهاج - نيز به اين اظهارنظر 
اين گونه واكنش نش��ان داد: »س��وال خانه و مكاني 
اس��ت كه بايد ثابت ش��ود آيا خانه پدري سايه بوده؟ 
يا سوال اين است كه سايه، شاعر گيالن و ايران زمين، 
كجاي اين شهر زندگي كرده و نخستين شعرهايش 
را سروده؟ جست وجوي ما بر چه اساسي است؟ دنبال 
ارزش گذاش��تن به هويت مان هس��تيم يا وارونه آن، 

حاشيه ها را پررنگ تر كنيم؟ تصويري در خطه رشت 
از سايه در قابي به وسعت آيندگان نقش بسته است. در 
اين عصر كه با او زيسته ايم كدام را مي جوييم؟ حاشيه 
اين تصوير يا خود تصوير را؟ ثبت خانه اي كه س��ايه را 
پرورانده يا عم��ر در آن گذرانده كار اداري پيچيده اي 
نبايد باش��د همچنان كه در همه جاي جهان و ايران 
ما انجام مي شود. هميشه غافليم و تاخير داريم... زمان 

را دريابيم.«

روحاني: مقابله با فقر و بيكاري دو  اولويت 
اصلي در كنترل آسيب هاي اجتماعي است

واكنش فرزند ابتهاج به اظهارات مدير ميراث گيالن
ميراث فرهنگيآسيب هاي اجتماعي

دولت در بيست و هشتمين 
روز خرداد ماه، پس از 3 ماه 
تاخير، تعرفه هاي درم��ان بخش دولتي و 
خصوصي را ب��ا افزايش 5 درصدي تصويب 
كرد. ركورد تاخير در اعالم تعرفه هاي درمان 
در حالي شكسته ش��د كه تا دو روز قبل و با 
وجود نرخ تورم نزديك به 10 درصدي سه 
ماه آغازين س��ال 96، تم��ام مراكز درماني 
دولتي و خصوصي و ارايه دهندگان خدمات 
درمان ناچار بودند با رقم تعرفه هاي س��ال 
95 ارايه خدمت كنند. نخس��تين واكنش 
اعتراض آميز نسبت به افزايش 5 درصدي 
تعرفه هاي درمان بخش خصوصي را عليرضا 
زالي، رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور 
داشت كه خواستار تشكيل جلسه فوق العاده 
در شوراي عالي بيمه ش��د. اگرچه مصوبه 
دولت، حج��ت را بر ارايه دهندگان خدمات 
درمان در بخش خصوصي تم��ام كرده اما 
احتماال رييس كل س��ازمان نظام پزشكي 
كه آخرين روزهاي رياست را در اين سازمان 
صنفي مي گذراند، مي خواه��د در يك ماه 
باقي مانده تا پايان دوران رياس��ت، جايگاه 
مداف��ع حقوق همكاران حرفه پزش��كي را 
به نام خود تثبيت و تقوي��ت كند. زالي روز 
گذش��ته در گفت وگ��و با ايس��نا گفت: »با 
گذشت سه ماه و تاخير قابل توجه در اعالم 
تعرفه هاي تشخيصي و درماني سال 96 با 
وجود آنكه سناريوهاي تعرفه اي در انتهاي 
سال گذشته آماده بود، تعرفه هاي امسال هم 
با سه ماه تاخير اعالم شد؛ اين درحالي است 
كه اين تاخير زماني، همواره مشكالت قابل 
توجهي را در بحث تمشيت مالي موسسات 
بهداشتي و درماني مختلف در سراسر كشور 
ايجاد كرده اس��ت. تجربه نيز نشان داده كه 
هم بخ��ش دولتي و ه��م خصوصي امكان 

اينك��ه بتوانند معوقات ناش��ي از تاخير در 
اعالم تعرفه ها را دريافت كنند، نداش��ته اند 
و به اين ترتيب امس��ال هم عمال يك فصل 
كاري از س��ال 96 را با تعرفه هاي گذش��ته 
س��پري كرديم كه قطعا آثار خاص خود را 
خواهد داش��ت. در آخرين مصوبه شوراي 
عالي بيمه در سال 95 كه به امضاي اعضاي 
شوراي عالي بيمه نيز رسيد، قرار بر آن بود 
كه تعرفه هاي بخش خصوصي با ساز و كار 
و روش هاي متف��اوت و به صورت منفك از 
تعرفه هاي بخش دولتي تعيين و ابالغ شود. 
در حالي كه اين رشد اندك تعرفه اي عمال 
ما را از مسير اصلي قيمت تمام شده خدمات 
دورتر خواهد كرد. پيش��نهادمان آن است 
كه با توجه به ض��رورت اجراي طرح تحول 
نظام س��المت كه اخيرا نيز توسط رياست 
محترم جمهور مورد تاكيد قرار گرفته، اين 
رش��د تعرفه اي ناچيز م��ورد بازنگري قرار 
گيرد چون پيش بيني ما آن است كه كامال 
مورد اعتراض همكاران قرار خواهد گرفت؛ 
چرا كه بخش خصوصي در سال هاي اخير 
مشكالت بس��يار جدي در حوزه اقتصادي 
داشته و هيچ گونه دريافتي از منابع دولتي 
در سال هاي اخير نداشته و هيچ سوبسيدي 
را از منابع خ��اص دولتي دريافت نمي كند. 
بخش خصوصي امروز با زحمت توانس��ته 
س��رپا بايس��تد و با س��يلي صورت خود را 
س��رخ نگه داشته اس��ت. اگر رشد منطقي 
تعرفه ها در م��ورد آنها صورت نگيرد، ضربه 
س��نگيني به اقتصاد بخش خصوصي وارد 
خواهد شد. درخواست مان آن است كه در 
رابطه ب��ا تعرفه هاي بخش خصوصي حتما 
بر اساس مصوبه ش��وراي عالي بيمه عمل 
شود و سناريوي پيش��نهادي ما مجددا در 
ش��وراي عالي بيمه مطرح و مورد تصويب 
قرار گيرد و پ��س از آن هم به هيات وزيران 
ارسال شود. اگر اين رشد اندك تعرفه اي به 

بخش خصوصي تس��ري يابد، آسيب هاي 
جدي خواهد داشت و بي ترديد، به شدت در 
كيفيت خدمات سال 96 تاثيرگذار خواهد 
ب��ود و پيش بيني مي ش��ود بخش مهمي 
از مراكز بهداش��تي درماني و تش��خيصي 
خصوصي در سال 96 از مدار ارايه خدمات 
خارج شوند و نتوانند روي پاي خود بايستند. 
اگر رشد منطقي و متوازن تعرفه ها صورت 
نگيرد، ش��اهد بروز تعرفه هاي غيررسمي 
خواهيم بود؛ اين درحالي اس��ت كه دولت 
تالش ك��رد با نگاه منطقي تر ب��ه تعرفه ها، 
انتظام تعرفه اي را ايجاد كند و اگر به صورت 
منطقي ب��ه اين موضوع توجه نش��ود، اين 
انتظام تعرفه اي مخدوش خواهد ش��د كه 
براي مردم و جامعه پزش��كي آسيب جدي 
خواهد بود.« اعتراض رييس كل س��ازمان 
نظام پزشكي نسبت به افزايش 5 درصدي 
تعرفه درمان بخش خصوص��ي، غير از زير 
س��وال بردن درصد ناچيز افزايش تعرفه و 
آسيب زايي اين ارقام براي بيماران و جامعه 
پزشكي يك دليل جنبي پرشباهت به گاليه 
هم دارد. زالي كه هفته اول ارديبهشت ماه 
امسال نامه اي به محمدباقر نوبخت، رييس 
س��ازمان مديريت و برنامه ريزي نوش��ت و 
نسبت به زمزمه هاي مطرح درباره كاهش 
تغييرات مثب��ت تعرفه هاي درمان 96 ابراز 
نگراني ك��رد، هفته اول خرداد اين پاس��خ 
را از نوبخ��ت درياف��ت كرد: »در پاس��خ به 
نامه ش��ماره 396/100/10/2626 مورخ 
1396/2/6 حضرتعال��ي... تاكيد مي نمايم 
كه در چارچوب منشور حقوق شهروندي، 
هرگونه اصالحات الزم براي افزايش كارايي 
و اثربخشي اين طرح )طرح تحول سالمت( 
از جمله تعرفه خدمات سالمت نيز كماكان 
با برخورداري از همفكري و پيش��نهادهاي 
سازنده بخش خصوصي به ويژه تشكل هاي 
رسمي همچون سازمان نظام پزشكي انجام 

مي ش��ود. از اين رو، ارايه هر پيش نويس��ي 
در اين ارتباط به هي��ات محترم وزيران كه 
طبق بند الف ماده 9 قان��ون احكام دايمي 
برنامه هاي توس��عه پس از تاييد س��ازمان 
برنامه و بودجه كش��ور صورت مي گيرد، با 
رايزني ه��اي مذكور انجام خواهد ش��د. در 
اين راس��تا به معاونت محترم توس��عه امور 
اجتماع��ي و عمومي س��ازمان، ماموريت 
داده ش��ده اس��ت تا با تش��كيل جلس��ات 
مش��اركت جويانه، زمينه الزم براي اتخاذ 
تصميم��ات مناس��ب و منطق��ي را فراهم 

نمايند.«
پاس��خ و وعده اين مقام مس��وول در حالي 
است كه بنا بر شنيده هاي »اعتماد«، تا روز 
گذشته، مسووالن س��ازمان نظام پزشكي 
هيچ اطالعي از تصميم دولت براي افزايش 
5 درصدي تعرفه هاي درمان نداشتند چون 
غير از حضور در جلس��ات چندباره شوراي 
عالي بيمه در هفته هاي پاياني سال 95 كه 
با حضور تمام اعضاي ش��ورا برگزار مي شد، 

طرف مشورت قرار نگرفته بودند. 
بايد توجه داش��ت كه تعرفه ه��اي درمان 
س��ال 96، ي��ك م��اه پي��ش از برگ��زاري 
هفتمين انتخابات نظام پزش��كي تصويب 
و ابالغ ش��ده اس��ت. افزايش ناچيز تعرفه 
خصوص��ي در حالي مي تواند تاثير س��وء و 
جدي بر ميزان مش��اركت جامعه پزشكي 
در اين انتخابات داش��ته باش��د كه اعضاي 
بزرگ ترين صنف نخبگان كشور، اميدوارند 
در اين دور از فعالي��ت اين نهاد صنفي هم، 
همچون دور گذشته، عرصه تصميم گيري 
و سياستگذاري در اختيار مسووالن همسو 
با دولت باش��د. كاهش مشاركت و انصراف 
از كانديدات��وري در انتخاب��ات ب��ه عنوان 
حركت ه��اي اعتراضي نمادين نس��بت به 
ناديده گرفتن حقوق صنف نخبگان كشور، 
خطر بالق��وه اي اس��ت كه در پ��ِس اصرار 
دولت بر اجراي مصوبه افزايش 5 درصدي 
تعرفه هاي درمان بخش خصوصي، آتيه نهاد 
سياستگذار درمان بخش خصوصي كشور 
را به ط��ور جدي تهديد مي كند. تنش هاي 
اقتصادي حاصل از اين ميزان افزايش را هم 
نبايد از نظر دور داشت. در حالي كه امضاي 
تحريم هاي اقتصادي جديد عليه ايران هنوز 
خشك نش��ده، بنا بر آخرين اعالم رسمي، 
درآمد زاي��ي از محل فروش نفت ايران طي 
ماه هاي گذشته از محل توافق منطقه اي بر 
سر كاهش فروش، دچار زيان دوباره شده و 
اكنون هم ب��ا رقمي حول 44 و حداكثر 45 
دالر فروخته مي شود در حالي دولت، پرونده 
بودجه س��ال 96 را با نفت 50 دالر مختومه 
كرده اما كاهش حداقل 6 دالري قيمت هر 
بشكه، قطعا در سطح كالن و در محاسبات 
بودجه اي، تاثير منفي چشمگيرتري خواهد 
داشت چنان كه از سومين ماه سال، كاهش 
درآمد هاي دولت به دليل افت قيمت طالي 
سياه، به يك اتفاق محتوم تبديل شده است. 
وزير بهداشت كه از نيمه هاي دومين سال 
وزارت، كاهش 50 دالري هر بش��كه نفت 
را مقص��ر اصلي كاه��ش درآمدهاي دولت 
و تغييرات پيش بيني نش��ده تاثيرگذار در 
اعتبار بخش��ي طرح تحول سالمت معرفي 
مي كرد و طي چند ماه گذش��ته و در اثناي 
برگزاري جلسات شوراي عالي بيمه، به كرات 
گفت كه مخالف افزاي��ش صفر درصدي يا 
ثابت ماندن تعرفه هاي درمان 96 اس��ت و 
در همزباني با سازمان نظام پزشكي افزايش 

15 درصدي تعرفه ها را حد مطلوب متوليان 
س��المت اعالم كرد، قطعا از ف��ردا و پس از 
انتش��ار خبر افزايش 5 درصدي تعرفه هاي 
درمان بخش خصوصي، با سيل عظيمي از 
اعتراضات همكاران خود مواجه مي شود با 
اين مضمون كه تاوان كاهش درآمد دولت، 
چرا بايد از جيب صنف پزشكي و نه از ديگر 
صنوف پرداخت شود. چند روز قبل بود كه 
دفتر مدلسازي و مديريت اطالعات اقتصادي 
وزارت اقتصاد با پيش بيني دو رقمي شدن 
نرخ ت��ورم از خرداد ماه امس��ال اعالم كرد 
كه در خرداد ماه س��ال جاري، بهداش��ت و 
درمان با نرخ 17 درصد، باالترين نرخ تورِم 
ميانگي��ن از ميان 12قل��م مصرفي خانوار 
را به خود اختصاص خواه��د داد. در حالي 
كه بنا ب��ر اعالم متوليان اقتصاد س��المت، 
تورم در عرصه بهداشت و درمان معموال دو 
برابر تورم جاري در جامعه عمومي است، با 
رشد 5 درصدي تعرفه هاي درمان در بخش 
خصوصي، بار س��نگين تري بر دوش مردم 
گذاش��ته مي ش��ود چرا كه مالك تعهدات 
بيمه هاي تكميل��ي، تعرفه دولتي اس��ت 
و بنابراي��ن، به دليل ناچيز ب��ودن تعهدات 
بيمه هاي تكميل��ي در قب��ال پرداخت ها 
در مراكز درماني بخ��ش خصوصي، اغلب 
مراجع��ان به مراكز درم��ان خصوصي هم، 
قيد بهره مندي از خدمات لوكس را خواهند 
زد و راهي مراكز درماني دولتي مي ش��وند. 
مراك��زي كه اگر از ارديبهش��ت 1393، به 
دليل اجراي طرح تحول س��المت و الزام به 
كاهش دريافتي از بيماران با تراكم مراجعات 
اقشار متوس��ط و آسيب پذير مواجه شدند، 
اين بار به دلي��ل گراني دوباره هزينه درمان 
براي بيماران، انباش��ت حضور مراجعاني را 
شاهد خواهند بود كه صرفا از دهك هاي 8 
و 9 اقتصادي نيستند بلكه ترس از فقر آنها 
را به س��مت مراكزي سوق داده كه به دليل 
حجم باالي مطالب��ات از بيمه هاي دولتي 
ورشكس��ته، قادر به ارايه خدم��ات بهينه 
نيستند چرا كه بنا بر اذعان مسووالن وزارت 
بهداشت، برابر سازي گزارش بانك مركزي 
درباره رش��د 9/8 درصدي ن��رخ خدمات و 
كاالها در س��ال جدي��د، هزينه هاي جاري 
بيمارس��تان هاي دولت��ي و دانش��گاهي را 
هم شامل مي ش��ود. اين بار هم مانند سال 
گذشته، تعرفه هاي درمان در بخش دولتي 
و خصوصي، برخالف روال معمول سال هاي 
پيش از 1395، افزايش يكسان داشته با اين 
تفاوت كه با وجود افزايش پرداختي مردم در 
مراكز درمان خصوصي به دليل ذات گران تر 
بودن قيمت خدمات در اين مراكز، بيماران 
مشمول بيمه هاي تكميلي كه حاال بايد به 
افزايش 5 درصدي تعرفه درمان دولتي و در 
واقع، فصل الخطاب تعهد پذيري بيمه هاي 
تكميلي تسليم باشند، جبران قابل توجهي 
از بيم��ه گران خود درياف��ت نخواهند كرد 
و ب��ه همين س��بب، محتمل اس��ت كه از 
زمان اجراي تعرفه هاي درمان 96، ش��اهد 
افزايش پرداخت از جيب مردم باشيم. آنهم 
در حالي كه سال گذش��ته، ميزان افزايش 
تعرفه هاي درمان بخش خصوص و دولتي 
10 درصد بود اما امسال با وجود چالش هاي 
عميق تر در عرصه اقتصاد كه تابع مستقيم 
از آشوب هاي منطقه و معادالت اقتصادي 
كش��ورهاي درگي��ر جنگ ه��اي داخلي 
و بين الملل��ي اس��ت، دولت ب��ه افزايش 5 

درصدي تعرفه ها حكم كرده است. 

بنفشه سام گيس

سعيده مختارزاده
كارشناس ارشد حقوق بين الملل


