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فرایند بررسي انتخاب سومین شهردار تهران در حال انجام است

ﺧﺒﺮ

یازدهمین روز هواي پاک تهران

محسن هاشمي گزینه اصلي تصدي بهشت

سازمان هواشناسي اعالم کرد

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) مطرح کرد:

اشتغال پایدار ،با تسهیالت
بانک قرضالحسنه مهر ایران
 رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( ،با اشــاره به
تســهیالت پرداختی از سوی بانک قرضالحسنه مهر
ایران در راستای اشتغالزایی مددجویان و خودکفایی
خانوارهــای تحت حمایــت ،بر ایجــاد ظرفیتهای
بالقوه نیروی انســانی در راســتای اشــتغال پایدار با
اســتفاده از تســهیالت قرضالحســنه تأکید کرد .به
گزارش روابطعمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران،
پرویز فتاح ،رئیس کمیته امــداد امام خمینی )ره( ،با
اشــاره به اینکه از ســال  ۹۴تا  ۹۶بانک قرضالحسنه
مهر ایــران  ۱۴۲میلیارد تومان بــه مددجویان کمیته
امداد تســهیالت اشــتغالزایی پرداخت کرده است،
افزود :بــا این مبلغ ۱۰هزارو  ۴۰۰طرح اجرا شــده که
نتیجــه آن خودکفایی بیش از هشــت هــزار خانوار
تحــت حمایت بــود .در واقع  ۸۰درصــد از وامهای
اشــتغال پرداختشده به ثمر نشســته است .رئیس
کمیته امــداد امام خمینــی )ره( بیان کــرد :کاهش
نرخ بیکاری و شــکاف فقر در کشور و افزایش تولید
ناخالــص ملی ،کاهــش هزینههــای ناهنجاریهای
اجتماعی ناشــی از بیکاری به دلیل ایجاد اشــتغال
برای محرومان و ...بخشــی از دستاوردهای این طرح
اشــتغالزایی بوده است .فتاح با بیان اینکه همکاری
خوبی میان این نهاد و بانک قرضالحســنه مهر ایران
در زمینه اعطای تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان
و نیازمندان وجود دارد ،گفت :همیشه همکاری خوبی
میان کمیته امداد و بانک قرضالحســنه مهر ایران در
حوزههای توانمندســازی نیازمنــدان و کمک به رفع
مایحتــاج ضروری مــردم وجــود دارد .او ادامه داد:
تعامل و همافزایی برای حل مشــکالت مردم بهویژه
اقشار آســیبپذیر جامعه ازجمله اقداماتی است که
بانک قرضالحســنه مهر ایران با رویکرد مســئولیت
اجتماعــی ،التزام اخالقی و اعتقــاد قلبی خود به آن
توجه ویژهای داشــتهاند و اثرات آن نیز بسیار شایسته
تقدیر اســت .رئیس کمیته امداد امــام خمینی )ره(
دراینباره تصریح کرد :بخشــی از معضالت اجتماعی
ازجمله بیکاری ،اعتیاد ،طالق و ...ریشه در مشکالت
مالی و اقتصادی دارد و بانک قرضالحسنه مهر ایران
با اعطای وامهای ارزانقیمت و قرضالحســنه نقش
مؤثری در کاهش این آســیبها داشــته است .فتاح
خاطرنشــان کرد :طرحهای اشــتغالزایی که کمیته
امداد امام خمینی )ره( با کمک بانکها بهویژه بانک
قرضالحســنه مهر ایــران انجام داده اســت ،نقش
مؤثری در توسعه کارآفرینی و ارتقای عزت اجتماعی
داشــته و با توجه به وجود ظرفیتهای بالقوه نیروی
انسانی جوان ،مســتعد و باانگیزه در کشور ،به کمک
بانــک اقدامات شایســتهای در زمینه اشــتغال پایدار
انجام خواهد گرفت .او با تأکید بر ریشــه سنت الهی
قرضالحســنه در آیات قرآن و روایات اسالمی اظهار
کرد :بیتردید نهادی کــه بتواند به یاری افراد نیازمند
بشتابد و آنها را در عبور از شرایط بحران مالی حمایت
کند ،نهادی تأثیرگذار و راهبردی اســت .رئیس کمیته
امداد امام خمینی )ره( افزود :ماهیت قرضالحســنه
بانــک مهر ایــران از جنس نیاز مددخواهــان و افراد
کمتوان جامعه اســت و این بانک همانند نام خود با
مهر و مهربانی وافر به دنبال گرهگشــایی از مشکالت
مردم اســت .فتاح تصریح کرد :روحیــه کارکنان این
بانک با مهر و محبت عجین شــده و سابقه خوبی در
اهتمام به نیازمندان و بهویژه مددجویان کمیته امداد
و سازمانهای مردمنهاد داشته است .شایان ذکر است
که امســال نیز اعتبار سهمیه بانک قرضالحسنه مهر
ایران براساس جدول توزیع سهمیه استانی به استناد
بنــد »ب« تبصــره  ۱۶قانون بودجه ســال  ۱۳۹۷کل
کشــور مبلغ  ۵۰۰میلیارد ریال برای اعطای تسهیالت
قرضالحسنه به معرفیشدگان از سوی کمیته امداد
امام خمینی )ره( به سراسر کشور ابالغ شده است.

شهرزاد همتي :پس از رأينیاوردن فوریت مستثناکردن
شــهرداران از قانون منع بهکارگیري بازنشســتگان ،حاال
اعضاي شــوراي شــهر تهران ،در حــال گرمکردن خود
براي انتخاب سومین شهردار براي پایتخت هستند .پس
از آخرین تالشهاي بينتیجه اعضاي شــورا و مجلس
براي نگهداشتن شهردار کنوني تهران ،روز گذشته ،اولین
جلســه هماندیشي اعضاي شوراي شــهر تهران پس از
قطعيشــدن خداحافظي افشــاني از بهشت برگزار شد
که به گفته علي اعطا ،اگرچه بخش عمده این جلســه
به بررســي برنامه پنجساله سوم با حضور معاون جدید
برنامهریزي شــهرداري اختصاص داشــت ،اما در رابطه
با فراینــد انتخاب شــهردار نیز بحث و تبادلنظر شــد،
امــا تصمیمي گرفته نشــد .او افزود :در دومین جلســه
هماندیشــي امروز در این رابطه گفتوگو و فرایند نهایي
مشــخص ميشــود .پیشنویســي درخصوص فرایند
انتخاب شــهردار تهیه شــده که مشــابه روند گذشته،
اما فشــردهتر است .در جلســه هماندیشي پیشنویس
مورد بحث و بررســي قرار ميگیرد و پس از جمعبندي،
زمانبندي آن نیز مشخص ميشود .وي درباره اینکه آیا
سرپرستي در این فاصله انتخاب ميشود یا خیر نیز افزود:
بر اساس قانون ،در فاصله انتخاب شهردار توسط اعضا تا
صدور حکم توسط وزیر کشور ،شهرداري باید سرپرست
داشــته باشد که این سرپرســت طبق قانون باید یکي از
کارکنان شهرداري باشد.
از زمان اســتقرار شــوراي اســالمي پنجم ،تهران دو
شــهردار -محمدعلي نجفي و محمدعلي افشــاني -
را بــه خود دیــده که عمر تصدي آنها به یک ســال هم
نرســید .محمدعلي اول بنا بر مصلحت و اجبار استعفا
داد و محمدعلــي دوم با وجود تمام تالشهاي خودش
و دیگــران نتوانســت از پس قانــون منــع بهکارگیري
بازنشســتگان برآید ،اما جز افشــاني و نجفي ،شهرداري
دو سرپرســت نیز داشــته اســت که آنها را هم شوراي
شــهر انتخاب کرده؛ مصطفي سلیمي و حسینيمکارم.
محمد علیخاني ،رئیس کمیســیون عمران و حملونقل
شهرداري تهران ،در گفتوگو با »شرق« درباره گزینههاي
احتمالي شــهرداري تهــران گفت :در صدر فهرســت
کاندیداهــاي احتمالــي شــهرداري تهران نام محســن
هاشــمي ميآید و در ادامه ميتوان بــه نامهایي مانند
پیروز حناچي ،جــواد امام ،ســیدکامل تقوينژاد ،مناف
هاشــمي ،واعظ مهــدوي ،علياصغر مونســان ،عباس
آخوندي و علي ربیعي اشاره کرد.
وي درباره جلســه هماندیشــي روز گذشته اعضاي
شوراي شــهر نیز گفت :در جلسه هماندیشي به بررسي
برنامه ســوم توســعه شــهرداري تهران پرداختیم ،اما
انتهاي جلســه بحث شــهرداري پیش آمد و یکسري
پیشنهادات مطرح شد ،اما تصمیمي درباره فرایند نهایي
گرفته نشد ،چون امروز همه اعضا نبودند و این جلسه به
امروز موکول شده است.
علیخانــي گفت :گزینــه انتخابي من بــراي تصدي
شــهرداري تهران محســن هاشــمي ،ریاســت شوراي
اسالمي شــهر تهران است .از ابتداي شــورا هم نظر ما
همین اســت و در مرحله دوم هم همین نظر را داشتیم
که ایشان پنج رأي بیشتر نیاورد و االن هم نظرم با محسن
هاشمي است .معتقدم کسي باید شهردار تهران شود که
شهر و شــهرداري را به خوبي بشناسد و بدنه شهرداري
قبولش داشته باشند .او ميخواهد با این بدنه کار کند و
باید به مشــکالت واقف باشد .کسي که بخواهد از بیرون
شــهرداري وارد شــود ،تا بخواهد با مسائل و مشکالت
شــهر و شــهرداري آشــنا شــود و بخواهد نیرو بیاورد،
فرصتســوزي ميشــود .بنابراین من فکــر ميکنم که
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 شــرق :تعداد روزهاي هواي پاك امسال تهران به
عدد  ۱۱رسید و آســمان روي خوشش را به تهرانيها
نشــان داد» .لیال نظري« ،ســخنگوي شــرکت کنترل
کیفیــت هواي تهران ،گفــت :روز شــنبه ،پنجم آبان،
هواي تهران با شــاخص  ،۴۵پاك و در یکي از بهترین
شــرایط هوایي ســال بود .به گفته نظــري پس از ۲۹
مرداد که هواي تهران ناسالم براي گروههاي حساس
شــد ،تاکنون هوا  ۶۷روز پیاپي پاك یا ســالم بوده که
 ۳۵روز آن در نیمــه دوم ســال بوده اســت .او افزود:
همچنین از ابتداي پاییز امســال تاکنون سه روز هوای
پاك و  ۳۲روز سالم داشتیم که نشان از کیفیت مناسب
هواي پایتخت به واسطه ناپایداريهاي جوي و بهبود
کیفیت ســوخت توزیعي بوده اســت .نظــري اضافه
کرد :براســاس نتایــج حاصــل از پیشبیني وضعیت
هواشناســي در ایستگاه مهرآباد ،بهتدریج در روز شنبه
بــر میزان ناپایــداري جوي افزوده شــد و براي برخي
ســاعات بهویژه بعدازظهر وزش باد شــدید )با بزرگي
باالتر از هشــت متر بر ثانیه( از سمت نواحي غربي -
شمال غربي افزایش موقتي غلظت ذرات معلق را به
دنبال داشت .این شــرایط جوي امروز کمابیش تداوم
خواهد داشــت و براي برخي ســاعات بارش باران و
وزش باد نســبتا شدید )بزرگي بین پنج تا هشت متر بر
ثانیه( پیشبیني ميشود .براساساین احتمال ميرود
تا روز یکشنبه بر غلظت برخي آالیندهها ازجمله ذرات
معلق به طور نسبي افزوده شود.

بهترین گزینه درحالحاضر آقاي هاشمي است.
علیخانــي در ادامــه با اشــاره بــه مخالفت برخي
از اعضاي شــورا با خروج محســن هاشــمي از شوراي
شــهر گفت :نگراني عدهاي خروج محســن هاشمي و
آمدن مهدي چمران و گزینه دیگري از فهرســت رقیب
به شــوراي شــهر اســت .اینها به نظر من نگرانيهاي
بيموردي هســتند ،ما آنقدر هم جمع خود را ضعیف
نميدانیم که بخواهیم با آمدن یک نفر از بیرون احساس
ضعف کنیم .اگر هم کســي از بیرون به شورا وارد شود،
باالخره از جریاني ميآید که بخشــي از مردم طرفدار آن
هستند و این مسئله جاي نگراني ندارد .من بیشتر نگران
کارنامه در پایان شورا هستم تا آمدن یک رقیب به شورا.
ما یک ســال را گذراندهایم و سه سال فرصت داریم؛ باید
دســتاورد و کارنامه داشته باشیم و مردم آن روز دیگر به
این فکر نميکنند که شــهردار چه کســي بود ،بلکه به
دنبال دستاورد شورا و شهرداري خواهند بود.
رئیس کمیســیون عمران شوراي شــهر در پاسخ به
این سؤال که در یک سال گذشــته شهرداري تهران چه
دســتاوردي براي پایتخت داشــته ،گفــت :ما در بخش
نرمافزاري دســتاوردهاي بسیاري داشــتهایم .در بخش
سختافزاري هم بســیاري از پروژههاي نیمهتمام را به
پایان رساندیم .ما ماهي یک پروژه افتتاح کردیم .با همین
دســتهاي خالي و مشــکالت مالي و بدهي ،بخشي از
بدهيهاي گذشــته را پرداخت کردیم ،...اما اینکه براي
مردم ملموس باشــد و ببینند هر روز در شهر یک پروژه
افتتاح شده شــاید این اتفاق نیفتاده ،چراکه سیاست ما
هم این نبود .رویکرد ما این نبود که پول نداشــته باشیم،
اما پروژه شــروع کنیم .پروژهاي را که چندسال بود خاک
ميخورد و ســرمایه مملکت خوابیده بــود و نیمهکاره
رها شده بود به پایان رساندیم .درباره پروژه اتوبان صیاد
صحبت ميکنم که چندینســال خوابیــده بود و هفته
پیش افتتاح شد و همینطور تا به امروز پنج ،شش هزار
میلیارد بدهي شــهرداري را پرداخت کردیم .وي افزود:
تفاهمنامهاي با وزارت نفت نوشــته شد که حدود هزار
واگن مترو تهیه شود و این هزینه از محل صرفهجویيها
اتفاق افتاد که در شهرداري تهران سابقه نداشت.
علیخاني همچنین در پاســخ به این سؤال که چقدر
وضعیت امروز شهرداري تهران ،و انتخاب سه شهردار
براي تهران را نتیجه لجبازي احزاب ميدانید ،نیز گفت:
خوشــبختانه جمع ۲۱نفره با وجــود اختالفنظرهاي
احتمالــي ،اما هر وقــت جمع به نتیجه رســیده همه
تبعیت کردهایم ،یعني مثل شوراهاي قدیم دعوا نداریم و
نميشود گفت ما مثل شوراي اول دچار مشکل هستیم.
همان اول هم که ما گفتیم آقاي هاشمي شهردار شود

و ایشــان رأي نیاوردند ،نه ایشان اعتراض کردند و نه ما
اعتراض کردیم ،اما دلیل نميشــود نظرمان را نگوییم.
نگاه بنده درباره انتخاب شــهردار سیاســي نیست ،نگاه
بنده این اســت که در پایان کارمان در شــورا مردم از ما
کارنامــه ميخواهند و اگر امروز ما این حرفها را نزنیم،
ميگویند نميفهمیدند ،ایــن حرفها را ميزنیم که در
تاریخ ثبت شــود .با اینکه مطالبات مــردم را بعضيها
ميدانند ،ولي مخالفت ميکنند .ممکن اســت در آینده
هم هاشمي شهردار نشود ولي دلیل نميشود که حرف
حق را نزنیم.
از صحبتهــاي علیخاني مشــخص اســت که باز
هم بحث شهردارشــدن محسن هاشــمي مطرح است
و او را ميتــوان اصليتریــن گزینــه شــهرداري تهران
دانست .هرچند حسین مرعشــي ،عضو شوراي مرکزي
حزب کارگزاران ،به مهر گفته اســت که کارگزاران گزینه
مشــخصي براي جایگزیني افشــاني نــدارد ،اما به نظر
ميرســد محســن هاشــمي گزینه اصلي آنهاست .وي
درباره گزینه حزب کارگزاران براي جایگزیني محمدعلي
افشاني در شهرداري تهران گفت :وقتي حزب کارگزاران
کاندیدایي ندارد ،بهدروغ نميتواند اعالم کند که کاندیدا
دارد چــون همه کاندیداهــاي حزب کارگــزاران عمدتا
بازنشســته هســتند و فقط آقاي محســن هاشــمي که
رئیس شوراست ،بازنشسته نیست؛ براي انتخاب شهردار
اعضاي شورا باید قانع باشند؛ براي همین ،اکثریت شورا
باید با بیرونآمدن فردي از شورا موافق باشند.
عالوه بر این ،ناهید خداکرمي ،رئیس کمیته سالمت
شــوراي شــهر تهران ،نیز در گفتوگو با »شرق« ،گفت:
دســتور اصلي جلسه هماندیشــي راجع به برنامه سوم
بود و اینکــه این برنامه کلیاتش تا حــدودي مورد تأیید
اســت و قرار شد یک بازآرایي شود و پیشنهادات اعضاي
کمیسیونهاي مختلف در آن لحاظ شوند .بحث بعدي
ما راجع به بازنشستهشدن آقاي افشاني بود .ظواهر امر
نشان ميدهد که شهردار تهران باید تا  ۲۴آبانماه کرسي
شــهرداري را واگذار کنند ،البته ما عالقهمند به پایداري
مدیریت شــهرداري بودیــم ،اما اتفاقاتي کــه از ابتداي
شــوراي پنجم تا امروز افتاده که همه ناشــي از عوامل
بیروني بوده ،ســبب عوضشدن شــهرداران شده است.
البتــه با اینکه ما ثبات مدیریت شــهري را ميخواهیم و
برخي هــم به ما خرده ميگیرند که تهران دو شــهردار
تاکنون عوض کرده اســت ،من معتقدم که همیشه هم
ثبــات مدیریتــي را نميتوان به عنوان یــک نکته مثبت
تلقي کرد ،به هر حال ممکن بود شــهرداري نیز سر کار
ميآمد که به دلیل ناالیقي برکنارش ميکردیم ،اما این دو
شهرداري که داشتیم ،مجبور به تغییرشان شدیم .آقاي

نجفي به دلیل فشــار بیروني و آقاي افشــاني هم به ما
گفته بودند که خودشــان را بازخرید کردند و شامل این
قانون نميشوند ولي االن ميبینیم که شامل قانون منع
بهکارگیري بازنشستگان شدند.
خداکرمي تأکید کرد :گرچه من فکر ميکنم ميشد که
شــهرداران را از این قانون استثنا کرد ،چرا که به صورت
غیرمســتقیم از ســوی مردم انتخاب ميشــوند .چون
اعضاي شــورا هستند که شــهردار را انتخاب ميکنند و
اعضاي شورا هم انتخاب مردم هستند .بحث بعدي این
است که روند انتخاب شهردار را مشخص کنیم .بعضي
از همکاران دوست دارند که آقاي محسن هاشمي را به
عنوان شهردار تهران انتخاب کنیم ،خود من هم ميدانم
که آقاي هاشمي مدیر بســیار خوبي هستند ،اما جایگاه
ایشــان به عنوان ریاست شورا بســیار مهم است .براي
همین است که گزینههاي دیگري را بررسي کردیم.
وي در پاســخ به این ســؤال که گزینهها چه کساني
هســتند ،گفت :هنوز واقعا کسي مطرح نشده ،خود من
معتقدم مدیراني کــه در دولت کار ميکردند و ناکارآمد
بودند ،نباید در شــهرداري باشــند .گاهي ممکن اســت
یک جوان باهــوش متخصص و نوآور خیلي بهتر از یک
مدیر خســته عمل کند .ما باید با توجه به مسائل امروز
تهــران و بهویژه چالشهاي اقتصــادي موجود به فکر
انتخاب شــهردار کارآمد باشیم .بنابراین ممکن است که
گزینههایي که قبال براي تهــران خوب بودند امروز دیگر
مناسب نباشــند ،چون تهران شرایط ویژهاي دارد و ما در
آســتانه تحریمهاي ویژه هستیم و آن انتظاراتي که براي
سرمایهگذاري خارجي و جذب سرمایه بینالمللي براي
برخي پروژهها داشــتیم ،برآورده نخواهد شــد ،بنابراین
تالش ميکنیم یک گزینه نوآور و صاحب سبک که بتواند
از پس چالشهاي تهران بربیاید را انتخاب کنیم.
وي در پایــان تأکید کرد :من یک بار با آقاي هاشــمي
صحبت کردم و گفتم نظرتان در صورت خروج افشاني از
شورا چیست و ایشان گفتند من که فعال شورا هستم ولي
به هرحال ایشان روحیه جنگندهاي دارند و فکر ميکنند
از عهــده این کار برميآیند و البته ما هم این را ميدانیم،
اما رفتن ایشــان از شــورا براي ما آزاردهنده خواهد بود.
بنابرایــن هنــوز در اینبــاره تصمیمگیــري نکردهایم و
امیدواریم بتوانیم گزینه مناسبي را انتخاب کنیم.
با وجود این ،همه اعضا موافق شهردارشدن محسن
هاشــمي نیســتند و نظرشــان ماندن او در شوراي شهر
اســت ،برای مثال زهــرا نژادبهرام ،عضو هیئترئیســه
شوراي شــهر تهران ،روز گذشته در گفتوگو با تسنیم با
اشاره به اینکه محسن هاشميرفسنجاني نهتنها بهترین
رئیس شوراي شــهر تهران اســت ،بلکه بهترین رئیس
شوراي کشور است ،گفت :شــوراي شهر تهران بهدنبال
حفظ وي در شوراست.
با این حال ،بر اســاس مصاحبه ســخنگوي شــورا
با روزنامه »شــرق« که روز پنجشــنبه منتشر شد ،طبق
پیشنویس تهیهشده ،ابتدا فهرست بلندي از کاندیداها
تهیه ميشــود ،ســپس از این فهرســت بلند افرادي در
رأيگیري انتخاب شــده و از آنها دعوت ميشود برنامه
ارائه دهند و نقطهنظرات خود را درباره برنامه پنجساله
ســوم مطرح کنند .اینک کلیات فرایند انتخاب شــهردار
تهران مشــخص اســت و آنچه اهمیــت دارد ،نظرات
کاندیداهــا درباره برنامه فعلي اســت ،در دور گذشــته
کاندیداهــا بایــد در دو هفته بــراي خــود برنامه تهیه
ميکردند اما در این دوره مطالب ارائهشــده معطوف به
نقطهنظرات آنها درباره برنامه پنجساله است و در نهایت
دو نفر انتخاب ميشــوند و شــهردار از میان این دو نفر
انتخاب ميشود.

سازمان نظام پزشکي خواستار افزایش تعرفه پزشکي براي دومینبار در سال جاري شد

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﮔﺮاﻧﯽ
سمیرا حسیني :سال  ۹۷با گراني و تورم آغاز شد و با همین دستفرمان ادامه
پیدا کرد و به نظر بقیه راه را هم بر همین مدار پیش خواهد رفت .گراني همه
چیز؛ از قیمت ارز و مواد اولیه گرفته تا انواع خدمات .در جدیدترین پیشــنهاد،
معاون نظارت و برنامهریزي سازمان نظام پزشکي از لزوم افزایش تعرفههاي
پزشــکي در نیمه دوم ســال سخن گفته اســت .همه اینها در شرایطي است
که میزان حقــوق دریافتي همه حقوقبگیران ،حتي آنها که با حداقل حقوق
دریافتي اداره کار چرخ روزگارشــان بهسختي ميچرخد ،همچنان ثابت بوده
و تغییري نکرده اســت .معاون نظارت و برنامهریزي سازمان نظام پزشکي با
اشاره به پیشنهاد بازنگري در تعرفههاي پزشکي با توجه به افزایش هزینهها
گفت» :پیشنهاد سازمان نظام پزشکي براي جبران بخشي از هزینههاي فني و
تجهیزاتي حوزه سالمت در ششماهه دوم  ،۹۷در شوراي عالي بیمه تصویب
شــده است و قرار است ســازمان برنامهوبودجه آن را بررسي کند« .این یعني
افزایش همه هزینههاي پزشکي براي دومینبار در کمتر از یك سال.
دلیل پیشــنهاد افزایــش دوباره قیمتهــا نارضایتي پزشــکان از قیمت
ویزیتهاســت .ویزیتهایي که طبق روال همیشــگي و قانوني ،سالي یك بار
از سوي دولت تعیین ميشود و براي یک سال هم تعیینتکلیف ميشوند .اما
آنها این قیمتها را قبول ندارند و ميگویند کم اســت ،واقعي نیست و با نرخ
تورم جور درنميآید .از سوي دیگر ،بیماران با هر درصد از رشد تعرفه پزشکي،
دلشان به لرزه ميافتد و نگران ادامه روند درمانشان ميشوند.
محمد جهانگیري در حالي در گفتوگو با ایســنا از پیشنهاد سازمان نظام
پزشــکي درخصوص »افزایش تعرفههاي پزشــکي در نیمه دوم  «۹۷سخن
گفت که اردیبهشــت سال جاري تعرفه پزشکان رشدی پنجدرصدي داشت و
دولت با توجه به سیاســتهاي خود ،تصمیم گرفت سبد تعرفههاي پزشکي
را پنــج درصد افزایــش دهد .این افزایش پنجدرصدي بــراي بخش دولتي و
خصوصي به صورت یکسان بود .بر این اساس ،ویزیت پزشک عمومي ۲۴هزارو
 ۵۰۰تومان ،ویزیــت متخصص ۳۸هزارو  ۴۰۰تومــان و ویزیت فوقتخصص
۴۷هــزارو  ۹۰۰تومان در بخش خصوصي و در بخش دولتي ویزیت پزشــک
عمومي ۱۱هزارو  ۸۰۰تومان ،ویزیت پزشــک متخصص ۱۴هزارو  ۸۰۰تومان و
ویزیت فوقتخصص ۱۷هزارو  ۸۰۰تومان است.
معاون نظارت و برنامهریزي ســازمان نظام پزشــکي با تشریح پیشنهاد این

ســازمان براي جبران هزینههاي فني و تجهیزاتي حوزه سالمت در ششماهه
دوم سال  ،۹۷با اشــاره به پیشنهاد بازنگري در تعرفههاي پزشکي با توجه به
افزایش هزینهها گفت :باید توجه کرد که سازمان نظام پزشکي هنوز پیشنهادي
براي تعرفههاي سال  ۹۸ارائه نداده است .البته با توجه به شرایطي که در حال
حاضر در کشور ایجاد شده و ایجاد تورم دورقمي در حوزههاي مختلف ،امروز
تمام مؤسســات درمانيمان براي تأمین هزینههایشــان دچار مشکل شدهاند،
بهخصوص در حوزه مخارج پرســنلي؛ چراکه هزینههاي جاريشــان افزایش
یافتــه و از طرفي مطالباتي هــم دارند .همچنین خریدهایشــان را نیز باید به
صورت نقد انجام دهند .جهانگیري در حالي این سخنان را مطرح کرد که ماه
گذشته هیئترئیسه مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي در نامهاي به ریاست
کل نظام پزشکي پیشنهاد افزایش ۱۵درصدي تعرفههاي پزشکي در سال ۹۸
را مطرح کرد .هیئترئیســه مجمع عمومي ســازمان نظام پزشکي در نامهاي
خطاب به ایرج فاضل ،ریاســت کل نظام پزشــکي ،خواستار بیان نقطهنظرات
خود با توجه به شــرایط بحران اقتصادي و مشــکالت موجود در فرایند تأمین
سالمت مردم و مشکالت جامعه پزشکي شد که در این راستا پیشنهاد افزایش
۱۵درصدي تعرفههاي سالمت را نسبت به سال  ۹۷ارائه کرد.
جبران بخشي از هزینهها در۶ماهه دوم۹۷
معاون نظارت و برنامهریزي سازمان نظام پزشکي تأکید کرد :بنابراین میزان
تورم هم باال رفته است و متناسب با این افزایش ،باید در حوزه پزشکي هم به
فکر چاره بود .در حال حاضر ميبینیم که اقشار مختلف هزینههایشان را تقریبا
بهروز کردهاند .حتي بخشهایي مانند هواپیمایي ،حملونقل ،خوراک و ...همه
هزینههایشان را بهروز کردهاند؛ تنها جایي که هزینههایش بهروز نشده و هنوز
هم ارائه خدمت ميکند ،حوزه ســالمت است .خوشبختانه همکارانمان در
حوزه سالمت همچنان خدماتشــان را ارائه ميدهند؛ زیرا اعتقاد دارند باید
خدمات سالمت را به مردم ارائه داد.
جهانگیري افزود :البته از طرفي هزینههایشــان دچار مشــکل شده و باید
براي این موضوع چارهاندیشــي شــود .بر همین اســاس ،ما درخواســتي را
براي جبران این هزینهها به شــوراي عالي بیمه ارائــه دادهایم تا براي جبران
هزینههاي حوزه ســالمت در ششماهه دوم ســال  ۹۷تدابیري اتخاذ شود؛
بنابراین هنوز براي ســال  ۹۸هیچ موضوعي مطرح نشــده و باید بر اســاس

قانون بررســيهاي الزم انجام و پیشنهادها داده شــود .وي تأکید کرد :کلیت
پیشنهادهای ما براي جبران هزینههاي حوزه سالمت در ششماهه دوم سال
 ،۹۷درباره جبران بخشــي از هزینههاي فني و تجهیزاتي بوده اســت .در عین
حال ،بررســيهاي الزم را براي ســال  ۹۸در سازمان نظام پزشکي و دبیرخانه
شــوراي عالي بیمه انجام ميدهیم تا در زمان مقرر مطرح کنیم .جهانگیري
با بیان اینکه پیشــنهاد سازمان نظام پزشکي براي جبران بخشي از هزینههاي
فني و تجهیزاتي حوزه ســالمت در ششماهه دوم  ،۹۷در شوراي عالي بیمه
تصویب شده است ،گفت :قرار است سازمان برنامهوبودجه آن را بررسي کند.
اعضاي ســازمان برنامهوبودجه ،در شــوراي عالي بیمه این موضوع را تأیید
کردند ،اما قرار اســت ســازمان برنامهوبودجه این پیشنهاد را به هیئت دولت
ارائه دهد تا مصوبه هیئت دولت را داشته باشد .در حال حاضر منتظر جواب
هیئت دولت هســتیم .فقط خواهشمان این اســت که این اقدام بهگونهاي
انجام شــود که نوشــدارو بعد از مرگ ســهراب نباشــد .بنابراین این اقدام را
بهموقع انجام دهند تا مشــکلي ایجاد نشود .به گفته جهانگیري ،هزینههاي
مراکز درمانــي خصوصي ،جاري و بهروز شــده اســت .از طرفي هزینههاي
پرســنل هم وجود دارد و بر همین اساس مدیریت مراکز ،اعم از بیمارستانها،
پاراکلینیکها ،کلینیکها ،درمانگاهها و حتي مطبها دچار مشکل شده است.
از سوی دیگر پرداختهاي بیمهها نیز با تأخیر انجام ميشود و برخي بیمهها
هنوز پرداختهای ســال گذشته را هم تســویه نکردهاند .البته میزان تأخیرها
متفاوت اســت ،اما بیشترین تأخیر براي بیمارســتانها است؛ بهویژه در مراکز
بزرگمان که هزینههایشان باال است ،بیشــترین تأخیر را در حوزه بیمارستاني
داریم که بیش از یک سال تأخیر در پرداخت مطالباتشان وجود دارد .پزشکان
در میزگردهــا ،گزارشها و مصاحبههاي تلویزیوني حرفهایشــان را ميزنند
و مــردم در فضاي مجازي و هرکجا محلي براي نظردهي داشــته باشــد ،از
گالیههایشان مينویسند .با اعالم پیشنهاد افزایش تعرفههاي پزشکي در نیمه
دوم  ،۹۷برخي کاربران در شبکههاي اجتماعي به این خبر و پیشنهاد واکنش
نشان دادند و به آن اعتراض کردند .این توییت یکي از کاربران توییتر است که
روز گذشته درهمینباره نوشته شد» :در حالي که مردم هر روز فقیرتر میشن و
حتي همین حاال هم توان پرداخت ویزیت پزشک تخصصي رو ندارن ،پزشکان
گرامي ميخوان تعرفههاي پزشکي را در نیمه دوم سال باال ببرن«.

کاهش ۲۰درجهاي
دما و بارش برف و باران
 سازمان هواشناسي اعالم کرده در مناطق مختلف
کشور دماي هوا از هشــت درجه تا  ۲۰درجه کاهش
ميیابد و در مناطق مختلفي شــاهد بــارش باران و
برف خواهیم بود .مدیرکل پیشبیني و هشــدار سریع
سازمان هواشناسي کشــور در گفتوگو با مهر اعالم
کرد :از دیروز در اســتانهاي ساحلي خزر و همچنین
مناطقي از جنوب کشور در استانهاي فارس ،بوشهر،
برخي نقاط هرمزگان ،بخشهایي از جنوب غرب ،مرکز
بهتدریج شــمال شرق ،برخي نقاط شرق و اوایل شب
در استانهاي واقع در دامنههاي جنوبي البرز مرکزي
و شــرقي در اســتانهاي قزوین ،البرز ،تهران ،سمنان
شاهد بارش باران ،گاهي رعد و برق و وزش باد شدید
را شــاهد بودیم .احد وظیفه افزود :امروز از فعالیت
این ســامانه در جنوب غرب نیز کاسته شده و فعالیت
آن عــالوه بر مناطق ذکرشــده ،بخشهایي از جنوب
شــرق را نیــز در بر ميگیرد .به گفته او شــدت بارش
در استانهاي ســاحلي خزر ،خراسان شمالي ،شمال
خراســان رضوي ،کهگیلویهوبویراحمد ،برخي نقاط
فارس و بوشــهر و در نیمه شمالي خراسان رضوي و
نواحي مرکزي کرمان خواهد بود .مدیرکل پیشبیني و
هشدار سریع سازمان هواشناسي کشور تصریح کرد :به
دنبال کاهش دما در شمال غرب و سواحل شمالي در
دیشب و امروز ،کاهش  ۱۵تا ۲۰درجهاي دما در شمال
شرق و کاهش هشت تا ۱۰درجهاي دما در دامنههاي
جنوبي البرز مرکزي در استانهاي تهران ،البرز ،قزوین
و سمنان رخ خواهد داد.

اعتراض متخصصان حوزه
سالمت روان به تحریم مردم ایران
 شــرق :جمعــي از متخصصــان حوزه ســالمت
روان ایــران نامــهاي اعتراضي دربــاره اثرات مخرب
سیاســتهاي تحریمي ایاالت متحده بر سالمت روان
مردم و بیماران دچار اختالالت روانپزشــکي امضا و
منتشــر کردهاند .این نامه تاکنون به امضاي بیشــتر از
 ۲۳۰نفر رسیده است .در این نامه آمده است :دسترسي
مردم ایران به داروهاي حیاتي و تجهیزات پزشکي در
نتیجه سیاســتهاي یکجانبه رئیسجمهور ترامپ
به صورت جدي کاهش یافته اســت .دولت او قصد
دارد بــه بهانه تصمیم یکجانبــه آمریکا به خروج از
قرارداد چندملیتي هستهاي ایران )  ،( JCPOAمجددا
تحریمهاي اقتصادي ،تجــاري ،علمي و نظامي را در
تاریخ چهارم نوامبر برقرار کند .تحریمهاي اقتصادي
باعث منع مستقیم ورود دارو نميشود؛ ولي در عمل
به چنــد طریق این کار را ميکند .تحریم بانک مرکزي
ایران و محدودیتهاي سرکوبکننده براي بانکهاي
بینالمللــي به قصد ممانعــت از معامله بــا ایران
تراکنشهــاي مالي را براي بانکهــاي بینالمللي و
شرکتهاي دارویي؛ حتي در معاملههاي بشردوستانه
در بهترین حالت دشوار و در بدترین حالت نامطلوب
و خطرســاز ميکند .بیماران ایرانــي هماکنون نیز از
تحریم آسیب دیدهاند .فروش نفت ایران در بازارهاي
بینالمللــي تا حدود  ۵۰درصد کاهش یافته و به نظر
ميرسد که این ســیر ادامه خواهد یافت .با توجه به
اینکه اقتصاد ایران عمدتا به درآمدهاي نفتي وابسته
اســت ،کاهش درآمدهاي نفتي عواقبی جدي دارد و
در آینده نیز این اثرات بیشــتر خواهد شــد .زماني که
بودجههاي قسمتهاي مختلف دولتي کاهش یابد،
وزارت بهداشت ناچار ميشود تهیه دارو و تجهیزات
پزشــکي را اولویتبندي کند؛ بنابراین داروهاي جدید
هزینهبر کــه از نظر اقتصــادي جایگزیــن مقرون به
صرفهاي هم ندارد ،کمتر تهیه خواهد شــد .در نتیجه
همانطور کــه انتظار ميرود ،بیماران آســیبپذیرتر
بیشتر آســیب خواهند دید :بیماران مبتال به سرطان،
مالتیپل اســکلروزیس ،هموفیلــي ،بیماريهاي نادر،
بیمــاران پیوندي و باالخره بیماران روانپزشــکي که
تعدادشــان کم هم نیســت .تحریمهاي اقتصادي به
دلیل اثرات زیانباري که بر ســالمت انسانها دارد ،در
واقع شــکل پنهان جنگ تمامعیار است ،با این هشدار
که این تحریمها نیز باعث مرگ انسانها ميشود؛ اما
نــه با بمب و گلوله بلکه از طریق کاهش دسترســي
به خدمات سالمت .تأثیر تحریمهاي بینالمللي سال
 ۲۰۱۲بر ایران بررســي و منتشر شده است و ما اکنون
دوباره در معرض اثرات مخرب تحریم کنوني هستیم
که باعث کاهش پرشــیب درآمدهــاي ایران ،کاهش
شــدید ارزش پــول ملي و افزایش گســترده بيکاري
ميشود .در نتیجه دولت آمریکا ،در تضاد با حقوق بشر
بینالملل ،هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم،
به صورت غیرقانوني و غیرانســاني دسترســي مردم
ایران به خدمات بهداشتي را بسیار دشوار کرده است.
مردم عادي ایران کســاني هســتند که بیشتر از همه
تحت تأثیر تحریمهاي فلجکننده تحمیلي آمریکا قرار
ميگیرند و فشــار زیادي بر ســالمت روان و تندرستي
آنان وارد خواهد شد .عالوه بر فشار رواني که بیماران
دچار بیماريهاي جدي پزشــکي و خانوادههايشان
تحمل ميکنند ،ناچارند فشــار رواني ناشي از نگراني
براي آینده را از نظر دسترســي به خدمات اســتاندارد
پزشــکي )به دلیل کاهــش دارو یــا افزایش قیمت
آن( تحمل کنند .ما ،گروهي از متخصصان ســالمت
روان ،نگراني جدي خــود را از اثر تحریمهاي آمریکا
بر ســالمت جســم و روان بیماران اعالم ميکنیم و با
توجه به اینکــه انصراف دولت آمریکا را از اعمال این
تحریمها نامحتمل ميدانیــم ،از جوامع بینالمللي
درخواست ميکنیم براي حمایت از حقوق اولیه مردم
ایران به هر شیوه ممکن اقدام کنند.

