جامعه

سال نهم     شماره 1570
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تورم و بخش سالمت

از ديگر سو ،هزينههاي پزشكي افزايش يافته است.
رش��د مداوم هزينههاي پزشكي ،باعث نگراني دولت،
سازمانهاي بيمهاي و اشخاص شده است .اين نگراني
باعث شده تا دولتها ناگزير شوند در بازار مراقبتهاي
پزش��كي دخالت كنند .هدف اين دخالتها اين بوده
است كه پوش��ش مراقبتهاي پزش��كي را به نحوي
كنترل كنند كه افراد مجبور نش��وند همه درآمد خود
را براي هزينههاي پزشكي هزينه كنند .اين امر شامل
پرداخت هزينهها از طريق بيمه و نيز پرداخت مستقيم
هزينهها ميشود .به عبارت ديگر اگر هزينههاي پزشكي
افزايش يابد ،پرداخت مستقيم هزينهها توسط بيماران
باعث افزايش (پرداخت از جيب) ميش��ود و چنانچه
هزينه با مكانيس��م بيمهپرداخت ش��ود ،سرانه بيمه
افزايش پيدا ميكند و بيمهش��وندگان مجبورند پول
بيش��تري براي خريد بيمهنام��ه و پرداخت حق بيمه
بپردازن��د .در ه��ر دو حالت بخش زيادت��ري از درآمد
افراد براي هزينههاي پزشكي مصرف ميشود .چنانچه
فرض كنيم اين هزينهها توس��ط دولت هم پرداخت
شود (خواه به صورت مستقيم و خواه به صورت تامين
حق بيمههاي اجتماعي) ،بازهم صورتمساله تغييري
نميكن��د .دولتها در اين حالت نيز مجبورند س��هم
بيشتري از درآمدهاي مالياتي يا ساير درآمدهاي خود
را براي هزينه سالمت صرف كنند و چون دولتها نيز
منابع مالي خود را از ملتهاي خود دريافت ميكنند،
(و هيچ دولتي از جيب خود پولي پرداخت نميكند!)،
بازهم فش��ار اين هزينهها به مردم منتقل ميش��ود.
بنابراين هرگاه هزينه خدمات پزش��كي بيش از اندازه
افزايش يابد ،يا مصرف غيرضروري خدمات گسترش
يابد ،بار مالي هزينهها نهايتا به مردم منتقل ميشود
و مصرفكنندگان خدمات ،متضرران اصلي هزينههاي
افزايشيافته خواهند بود .افزايش اميد به زندگي منجر
به افزايش طول عمر شده و و روند كهولت جمعيت نيز
افزايش هزينه خدمات پزشكي را به دنبال داشته است.
تكنولوژيهاي جديد پزشكي و داروهاي گرانقيمت نيز
از عوامل اصلي افزايش هزينهها هستند .تغيير الگوي
بيماريها و ش��يوع بيماريه��اي مزمن نظير ديابت،
بيماريهاي قلب و عروق ،سرطانها و صدمات ناشي
از تصادفات ني��ز كانونهاي هزينهاي مهمي در حوزه
س�لامت را ايجاد كردهاند .از همه اينها مهمتر گراني
ايجادش��ده در اثر افزايش قيمت حاملهاي انرژي ،در
يك س��ال اخير ،افزايش قيمت خدمات پزش��كي را
تشديد كرده است .اين افزايش هزينهها ،عمال توسط
همه ذينفعان حوزه سالمت (البته نه به ميزاني برابر)
تحمل ميش��ود .بار بخش��ي از گراني موجود توسط
جامعه پزشكي تحمل ميشود ،بخشي از آن به دولت
منتقل شده و بخش اعظم آن منجر به افزايش هزينه
پرداختي توسط مصرفكنندگان خدمات شده است.
همه اين موارد باعث ش��ده است تا ميزان پرداخت از
جيب مردم در هزينههاي پزش��كي بسيار زياد شده و
به حدود 60درصد هزينههاي پزشكي برسد .جمعيت
دچ��ار هزينههاي باالي درماني افزاي��ش و عدالت در
پرداخت هزينههاي پزشكي كاهش يافته است .افزايش
روزافزون هزينهها و وضعيت «نظام تعرفهها»« ،سرانه
بيمه و درمان»« ،بودجه بهداشت و درمان» و «منابع
بخش خصوصي» در كشور« ،برندگان» و «بازندگان»
مخصوص به خود را دارد! وزارت بهداشت ،نظام بيمه
و دس��تگاه نظارت و تامين بودجه كشور ،همه اركان
دولت هستند و دولت به عنوان حافظ منافع تودههاي
مردم ،بايد منافع اكثريت را در نظر بگيرد و سعي كند
تا كاالي درمان ارزان ،با كيفيت و در دسترس همگان
قرار گيرد.
*استاد دانشگاه ،معاون سابق سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور

شنبه  17تیر 1391

تالش برای بازگشت جاسبی به هیات امنای دانشگاه آزاد

كچوييان :اگر جاسبي عضو هيات امنای دانشگاه آزاد شود زحمات ما بر باد ميرود و نبايد انتظار تغييري در دانشگاه آزاد را داشته باشيم
محمدحس�ين نجاتي :اقدامات جدي��د حول محور ایجاد
تغییر و تحول در دانش��گاه آزاد اس�لامي دوباره قوت گرفته
اس��ت .در جديدترين آنها از جلسه هفته گذشته شورايعالي
انقالب فرهنگي اخباري مبني بر تمايل محمود احمدينژاد
براي عضويت عبداهلل جاس��بي در هيات امناي دانش��گاه آزاد
اسالمي ،با هدف تغيير توازن قدرت موجود در دانشگاه منتشر
شده است .هماكنون نسبت اعضاي هيات امناي دانشگاه آزاد
اس�لامي ،بر مبناي پنج عضو متمايل به رياس��ت جديد در
دانش��گاه آزاد در مقابل چهار عض��و داراي گرايش به آيتاهلل
هاشميرفسنجاني و هيات موسس اين دانشگاه است .حسن
كچوييان از اعضاي ش��ورايعالي انقالب فرهنگي چهارشنبه
هفته گذشته روايت متفاوتي از آخرين جلسه اين شورا داشت.
او با اشاره به اينكه «از زماني كه فرهاد دانشجو رييس دانشگاه
آزاد شده است بايد شخص ديگري در هيات امناي اين دانشگاه
جايگزين وي ش��ود» ،از تمايل و تالش براي تحقق عضويت
عبداهلل جاسبي در هيات امناي دانشگاه آزاد اسالمي از سوي
محمود احمدينژاد ،رييس شورايعالي انقالب فرهنگي خبر
داده اس��ت؛ مس��الهاي كه در صورت صحت خبر و تحقق آن
نس��بت دو گروه هيات امناي دانشگاه آزاد پنج عضو متمايل
به رياست جديد در دانشگاه آزاد و پنج عضو از هيات موسس
و نزديك به آيتاهلل هاشمي ميشود .او در گفتوگو با سایت
خبری «آنا» وابس��ته به دانش��گاه آزاد اس�لامی عنوان كرده
اس��ت :در اين خصوص بسياري از اعضاي شورايعالي انقالب
فرهنگي در عضويت جاس��بي نظراتي را مطرح كردند؛ ضمن
اينكه احمدينژاد نيز در مورد عضويت جاسبي نظر داشت و
برخي از اعضاي شوراي انقالب فرهنگي از جمله بنده مخالف
عضويت جاس��بي در هيات امناي دانش��گاه آزاد بوديم و فرد
پيشنهاد شده كبگانيان بود چراكه وي با آموزش عالي آشنايي

كاملي دارد .كچوييان افزوده اس��ت :اما احمدينژاد نيز اعالم
كرد رايگيري انجام نشود و هر دو اين افراد به عضويت هيات
امناي دانشگاه آزاد درآيند كه در اين خصوص اعتراض و اعالم
شد اين اقدام مستلزم تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد است كه در
پي اين موضوع احمدينژاد گفت كه اساسنامه را تغيير دهيد.
در نگاه اول ش��ايد پنج عضو كنوني هيات امناي دانشگاه آزاد
اس�لامي كه متمايل به رياست جديد دانشگاه آزاد هستند از
اعضاي دولتي و نزديك به محمود احمدينژاد به نظر برسند
اما تحركات سياس��ي او اين معادالت را بر هم زد .احمدينژاد
در بحبوحه مسايل مطرح شده پيرامون انتخاب رييس جديد
دانشگاه آزاد اسالمي با مثلث اقداماتي همچون تاخير در امضاي
حكم فرهاد دانشجو و در نهايت تفويض آن به وزير علوم ،تالش
براي عضويت عبداهلل جاسبي در شورايعالي انقالب فرهنگي
و تحق��ق آن و تقدير و تش��كر از او در اولين حضور متفاوت
جاسبي در اين شورا ،نشان داد در مسير متفاوتي از پنج عضو
حام��ي مديريت جديد دانش��گاه آزاد گام بر م��يدارد .فرهاد
دانش��جو تنها چند روز قبل از انتخاب به سمت رييس جديد
دانش��گاه آزاد اس�لامي در واكنش به خبري كه از نظر مثبت
رييسجمهور بر رياستش در دانشگاه آزاد منتشر شد ،ضمن
تش��كر از رييسجمهور اعالم كرد :براي من افتخاري اس��ت
كه رييسجمهور بر رياس��ت بنده بر دانشگاه آزاد نظر مثبت
داشته باشد اما براي من تكليف ،مساله شرعي است و تمايل
ندارم به اين س��وال پاسخي بدهم زيرا مايل نيستم بگويم اگر
رييسجمهور دستور بدهد ،كاري را انجام نميدهم .در هر حال
مرجعي كه مسايل شرعي را تعيين ميكند ،رهبري است.
كچوييان :جاسبي بيايد ،زحمات ما بر باد ميرود
با اين حال تحركات سياس��ي جديد در بطن خود حاوي
نتايج و تحليلهاي متفاوتي اس��ت .در ابتدا به نظر ميرسد با

توجه به روايت كچوييان از جلسه شورايعالي انقالب فرهنگي
محمود احمدينژاد به دنبال تغيير نسبت پنج عضو متمايل به
رياست جديد در دانشگاه آزاد به چهار عضو نزديك به هيات
موس��س دانشگاه آزاد اس�لامي و آيتاهلل هاشميرفسنجاني
اس��ت .در اين مي��ان در صورت تحقق خواس��ته احمدينژاد
مبني بر حضور جاسبي در هيات امناي دانشگاه آزاد ،نسبت
اعضاي هيات امناي دانش��گاه آزاد پنج عضو از جريان حاكم
و پن��ج عضو از هيات موس��س و نزديك به آيتاهلل هاش��مي
ميش��ود؛ اقدامي كه موجب محدود ش��دن دامنه اختيارات
اعضاي متمايل به رياست جديد در دانشگاه آزاد و هموار شدن
هرچه بيش��تر راه اعضاي هيات امنا و هيات موسس دانشگاه
آزاد ميش��ود .همچنين به نظر ميرسد تحقق اين مساله در
ادامه با گام بلندتر احمدينژاد مبني بر تغييرات مديريتي در
يكي از وزارتخانههاي كشور براي محدود كردن جريان حاكم
بر دانشگاه آزاد اسالمي همراه شود.
از سوي ديگر در صورتي كه تالش ديگر اعضاي شورايعالي
انقالب فرهنگ��ي مبني بر عضويت منص��ور كبگانيان عضو
ش��ورايعالي انقالب فرهنگي در هيات امناي دانشگاه آزاد به
ثمر بنشيند ،هيات امناي دانشگاه آزاد اسالمي با نسبت باالتري
در اختيار حاميان مديريت جديد قرار ميگيرد تا رييس جديد
اين دانشگاه با فراغ بال بيشتري دست به تغييرات مطلوب در
دانشگاه آزاد بزند .اهميت تغيير توازن قدرت در هيات امناي
دانشگاه آزاد اسالمي و تبعات احتمالي آن براي برخي اعضاي
شورايعالي انقالب فرهنگي به حدي است كه كچوييان عضو
شورايعالي انقالب فرهنگي با بيان اينكه «اگر جاسبي عضو
هيات امنای دانشگاه آزاد شود زحمات ما بر باد ميرود و نبايد
انتظار تغييري در دانشگاه آزاد را داشته باشيم» ،ميگويد :در
جلسه ش��ورايعالي انقالب فرهنگي پس از آنكه برخي اعضا

مخالفت خود را با عضويت جاسبي و موافقتشان را با عضويت
كبگانيان اعالم كردند ،باالخره رايگيري بين اين دو نفر انجام
شد و بعد از رايگيري متاسفانه به اين موضوع اعتراض شد كه
فردي كه عضو هيات امناي دانشگاه آزاد ميشود نبايد مناصب
دولتي داشته باشد.
ممانعت احمدينژاد از اعالم نتايج رايگيري
كچويي��ان با بيان اينكه احمدين��ژاد آرا را نخواند و اعالم
كرد كه بايد مساله بررسي حقوقي شود و بررسي آن به بخش
حقوقي س��پرده ش��د كه آيا نامزدي كبگانيان براي عضويت
در هيات امناي دانش��گاه آزاد مشكل داشته يا نداشته است،
اظهار كرد :اگر جاس��بي عضو هيات امناي دانشگاه آزاد شود
زير مجموعه اعضاي هيات امنا نصف نصف ميشود و در اين
صورت هيات امنا به دست آقاي هاشمي ميافتد و راي و نظر
وي حاكم شده كه با اين تفاسير نبايد انتظار داشت هيات امنا
بتواند كاري انجام دهد و دست دكتر دانشجو نيز بسته خواهد
شد .عضو شورايعالي انقالب فرهنگي در پاسخ به اين پرسش
كه آيا برخي از اخبار درخصوص اينكه جاسبي قرار است دبير
ش��ورايعالي انقالب فرهنگي ش��ود صحت دارد ،تاكيد كرد:
بنده نشنيدهام ولي ممكن است برخي قصد اين كار را داشته
باش��ند اما بعيد است كه چنين اتفاقي بيفتد چراكه نه اعضا
به اين موض��وع راي خواهند داد و نه اينكه رهبري اين مورد
را خواهند پذيرفت ،پس اين احتمال منتفي و ش��ايعه است.
وي درخصوص سرانجام رايگيري دفعه آينده براي عضويت
كبگاني��ان در هيات امناي دانش��گاه آزاد و موضوع دارا بودن
س��مت دولتي وي گفت:دفعه آينده موضوع بررسي و معلوم
ميشود وي سمت اجرايي نداشته است ضمن اينكه موضوع
ورود جاسبي به هيات امنا در حالت طبيعي منتفي است مگر
اينكه اتفاقات خاصي بيفتد كه پيشبينيناپذير است.

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي به «شرق» خبر داد

برخورد مديريتي با استانهاي كمكار در زمينه ورود گردشگر خارجي
ص�درا محقق :منوچه��ر جهانيان ،معاون گردش��گري
سازمان ميراث فرهنگي در گفتوگو با «شرق» ميگويد:
با اس��تانهاي ك��مكار در زمينه گردش��گري و جذب
گردشگران خارجي برخورد مديريتي ميشود ،عالوه بر
اين در زمينه اعتبارات و اختصاص بودجههاي سال آينده
براي آنها نيز جريمههايي لحاظ خواهد ش��د .هشتمين
نمايشگاه بينالمللي گردشگري شيراز ،روز چهارشنبه با
حضور س��فرا ،رايزنان و كارداران  30كشور ،با مشاركت
 17ش��ركت خصوصي از  9نقطه جه��ان و با پيام ويژه
طال��ب ريفايي ،دبيركل س��ازمان جهان��ي جهانگردي
گش��ايش يافت« .هري هوانگ» معاون اجرايي سازمان
جهاني جهانگردي و رييس كميسيون جنوب شرق آسيا
و اقيانوسيه در  UNWTOبراي سخنراني و قرائت پيام
وي��ژه رييس او در اين برنامه حض��ور يافته بود .در پيام
آقاي «طالب ريفايي» خطاب به برگزاركنندگان نمايشگاه
گردشگري شيراز تاكيد ش��ده بود« :خوشبختانه ايران
كش��وري با ميراث طبيعي ،تاريخي و فرهنگي منحصر
ب��ه فرد امروزه در جايگاهي ق��رار گرفته كه ميتواند از
رش��د فوقالعاده گردشگري به خوبي بهرهمند شود ،به
همين دليل نيز س��ازمان جهاني جهانگردي بهش��دت
براي توسعه پايدار گردش��گري در ايران ،اعالم آمادگي
ك��رده و حمايت خود را از برپايي اقدامات در اين زمينه
اعالم ميكند ».در بخش ديگري از پيام طالب ريفايي با
اش��اره به برپايي نمايشگاه در شهر شيراز اينگونه آمده
بود« :نمايشگاه بينالمللي گردشگري شيراز با گرد هم

آوردن كش��ورهاي مختلف و نقشآفرينان فعال بخش
خصوصي گردش��گري ،به طور يقي��ن نقش مهمي در
جلب توجه جهانيان به جاذبههاي بيش��مار گردشگري
ايران و همچنين تدوين راهبردهاي مورد نياز رش��د و
گردشگري اين كشور در آينده پيش رو ايفا خواهد كرد.
من اطمينان دارم شهر شيراز كه پيشتر ميزبان پنجمين
گردهمايي ش��هرداران جاده ابريش��م س��ازمان جهاني
جهانگردي در سال  2010بوده است اين بار نيز موفقيت

جديدي را رقم خواهد زد و نمايشگاه حاضر به بهترين
و مطلوبترين نحو ممكن اجرا خواهد شد».هري هوانگ
بعد از اتمام پيام دبيركل سازمان جهاني جهانگردي در
سخناني با اشاره به پتانسيلهاي گردشگري ايران و شهر
شيرازگفت«:شيرازنهفقطمكانيفرهنگي،بلكهسرزمين
شعر و ادب است و اين موضوع بسيار عاشقانه است ،اما
براي توسعه گردشگري در اين شهر بايد به دنياي بيرون
رخنه كرد و اين همراهي و هماهنگي بخش خصوصي

و دولت��ي را ميطلبد».در ادامه اين مراس��م «منوچهر
جهانيان» معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و
گردشگري با اشاره به رشد چشمگير صنعت گردشگري
در دنيا گفت« :در همين راس��تا ما نيز برنامههايي براي
جذب گردش��گراني از سراس��ر جهان را در راس اهداف
خود قرار دادهايم كه جذب 7/5ميليون گردشگر تا پايان
سال  91از اين برنامههاست ،در صورت تحقق اين هدف
ما چهارميليون شغل مستقيم و 13ميليارد دالر درآمد
ارزي به دست خواهيم آورد ».منوچهر جهانيان معاون
گردشگري سازمان ميراث فرهنگي در همين رابطه در
گفتوگو با ش��رق در پاسخ به سوالي پيرامون اينكه اگر
هدف س��ازمان مبني بر جذب 7/5ميليون گردشگر تا
پايان سال محقق نشود چه اقدامي خواهيد كرد ،گفت:
«ما همه راهكارها و اقدامات الزم براي دستيابي به اين
هدف را در دستور كار قرار دادهايم ،به همين دليل اقدام
به تعيين س��هميه هر اس��تان براي جذب تعداد دقيق
گردش��گر كردهايم ،به عنوان مثال سهم استان فارس تا
پايان امسال جذب 560هزار گردشگر خارجي است ،به
همين منوال براي بقيه استانها نيز به تناسب داشتهها
و پتانسيلها تعداد دقيق را مشخص كرده و حمايتهاي
الزم از آنها را به عمل خواهيم آورد ،با اين همه اگر استاني
در پايان نتواند اين هدف را تحقق بخش��د ،از شيوههاي
تنبيهي مانند برخوردهاي مديريتي و كاهش اعتبارات و
بودجههاي تخصيصي در س��ال آينده را در دستور كار
قرار خواهيم داد».
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پنجره
وزیر بهداشت:

تورم در حوزه سالمت
بيش از ۵۰درصد است

فارس :وزير بهداش��ت گفت :تورم در حوزه س�لامت
بيش از ۵۰درصد است و اگر تعرفههاي پزشكي كمتر از
۲۵درصد رشد كند ،پرداخت از جيب مردم و دريافتيهاي
زيرميزي بيش��تر ميش��ود .س��هم بيمهه��ا از پرداخت
هزينههاي درمان مردم كاهش يافته و از باالي 20درصد
در س��الهاي گذش��ته به 18درصد رس��يده و متاسفانه
8/16درص��د از مردم تحت پوش��ش هيچ بيم��هاي قرار
ندارند« .مرضيه وحيددستجردي» افزود :با توجه به گراني
و تورم ،نظر وزارت بهداشت افزايش ۲۵درصدي تعرفههاي
پزش��كي است بهخصوص اينكه تورم در بخش بهداشت،
درمان ،دارو و تجهيزات پزش��كي بسيار بيشتر از تورم در
بخش عمومي و بيش از ۵۰درصد است .وي تاكيد كرد:
اگر افزايش تعرفههاي پزش��كان كمتر از ۲۵درصد باشد
منجر به اين ميشود كه پرداخت از جيب مردم كه اكنون
حدود ۵۴درصد است افزايش پيدا كند و ضرر و زيان آن به
مردم وارد ميشود و مسايل و مشكالتي مانند سوءاستفاده
و تخلفاتي نظير دريافتيهاي زيرميزي بيشتر ميشود.

براساس استانداردها
تهران يك روز سالم هم ندارد

مهر  :مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با
تاكيد بر اينكه مصوبه استانداردهاي ملي آلودگي هوا كه در
سال  88به تصويب هيات وزيران رسيده بايد مبناي محاسبه
آلودگي هوا ق��رار گيرد ،گفت :اگر آلودگي هوا اس��تاندارد
محاسبه ش��ود ،تهران روز پاك كه هيچ ،يك روز سالم هم
نخواهد داشت« .يوسف رشيدي» با ابراز تاسف از اظهارات
اخير رييس سازمان حفاظت از محيطزيست كه مسووالن
زيستمحيطي ش��هرداري تهران را «نيروهاي ردهپايين»
خطاب كرده بود ،اعالم كرد :اگر «مديران بسيار رده باالي»
س��ازمان حفاظت محيطزيس��ت براي آش��نايي با الفباي
محيطزيست به كتابخانه سازمان خود سر بزنند ،آرم و نام
شركت كنترل كيفيت هوا را روي گزارش كارشناسي و نتايج
مطالعات علمي موجود كه كماكان مبنا و مرجع بررسيهاي
زيس��تمحيطي در كشور است را مش��اهده خواهند كرد.
رش��يدي با اعالم اينكه س��ازمان حفاظت محيطزيس��ت
در وضعيت موجود به يك «س��ازمان فراموش��كار» تبديل
ش��ده ،گفت :وقتي اين س��ازمان نصب كنيستر را از سوي
خودروسازان فراموش كرد ما با اندازهگيري بنزن و تركيبات
هيدروكربني سرطانزا باعث شديم تا مساله جدي گرفته
ش��ود يا هنگامي كه س��ازمان مذكور يادش رفت براساس
مصوبه سال  79شورايعالي محيطزيست آزبست بايد ظرف
هفت سال از چرخه توليد خارج ميشد باز ما با اندازهگيري
آاليندهها نسبت به ميزان بسيار باالتر از حد استاندارد اين
ماده خطرناك هشدار داديم.

برخورد با موسسات
فرهنگي -هنري فاقد مجوز

ایسنا«:س��يدمحمد حسيني» با تاكيد بر اينكه اين
وزارتخانه با موسس��ات فرهنگي -هنري فاقد مجوز برابر
قانون برخورد ميكند ،اظهار داش��ت :عدهاي نميتوانند
فرهنگ و هنر را س��پر قرار دهند و براي خود مصونيت
ايج��اد كنن��د .وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي از محل
فعاليت غيرقانوني عدهاي از س��ينماگران معروف كه با
عنوان «كانون فيلم هشت و نيم» اقدام به تهيه ،توليد و
توزيع آثار غيراخالقي ميكرد ،بازديد داشت .اين مركز با
اقدام بهموقع پليس اطالعات و امنيت عمومي فرماندهي
انتظامي تهران بزرگ شناسايي و عوامل آن شامل  9نفر از
سينماگران معروف دستگير شدهاند.

