
 تکلیف بورسیه های غیرقانونی
 تا پایان هفته آینده روشن می شود

سرپرس��ت وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فناوری 
ابراز امیدواری کرد که ت��ا پایان هفته آینده تکلیف 
بورسیه های غیرقانونی برخی از دانشجویان در دولت 

گذشته روشن شود.
»محمدعل��ی نجفی« دیروز درحاش��یه مراس��م 
امضای موافقتنامه همکاری های علمی و تحقیقاتی 
وزارت عل��وم و وزارت نفت در جمع خبرنگاران آمار 
ضد و نقیض درباره بورسیه های غیرقانونی را رد کرد 
و گفت:  کمیسیون پنج نفری، مسئول تطبیق وضع 
بورسیه ها با ضوابط و مقررات و آیین نامه ها در زمانی 

است که درباره بورسیه ها تصمیم گیری شده است.
سرپرست وزارت علوم از رسیدگی به پرونده 450 
بورسیه دانشجویی در دولت گذشته خبر داد و افزود:  
حدود نیمی از زمان فعالیت کمیس��یون مس��ئول 
بورسیه ها باقی مانده و امیدواریم با توجه به تعطیلی 
هفته آینده مجلس شورای اسالمی و عضویت دو تن 
از اعضای کمیس��یون در این مجلس زمان بیشتری 
برای حضور در کمیس��یون داش��ته باش��ند. نجفی 
توضیح داد که در برخی مواقع رسیدگی به یک پرونده 
زمان زیادی را از کمیس��یون بورس��یه ها می گیرد.  
480 نفر از کسانی که بورس��یه شده بودند از مربیان 
دانشگاه ها هستند و تصمیم گیری درباره پرونده آنها 
به هیات های امنای دانشگاه مربوطه ارجاع شده است.

نجفی خاطرنشان کرد: هیات های امنای دانشگاه ها 
به برخی از موارد تخلفات پاس��خ داده اند و بعد از آن 
مشخص خواهد ش��د که آیا این افرد می توانند ادامه 
تحصی��ل خود را بدهند ی��ا نه.  ح��دود 2100 نفر از 
بورسیه های انجام شده براس��اس بررسی های اولیه 
اداره کل ب��ورس وزارت علوم مش��کلی از نظر ادامه 
تحصیل ندارند و تکلیف آنها روشن است. سرپرست 
وزارت علوم با بیان این که نتایج کلی بورسیه ها تا پایان 
هفته آینده مشخص خواهد ش��د اظهار داشت که با 
اعالم این نتایج هم تکلیف دانش��گاه ها و هم تکلیف 

بورسیه ها مشخص خواهد شد.

 آتش بخشی از درختان
 تپه های عباس آباد را سوزاند

بخش��ی از درختان اراضی عباس آباد در آتش 
 سوخت. به گزارش تسنیم، بخش��ی از درختان 
تپه های عباس آباد واق��ع در تقاطع اتوبان همت 
و اتوبان م��درس )همت غ��رب، ورودی مدرس 

جنوب( ظهر دیروز در آتش سوخت.
حجم این آتش سوزی حدود 20 متر مکعب بود 
که عابران تا رسیدن آتش نشانی با وسایل ابتدایی 

همچون سطل آب، مهار آتش را آغاز کردند.

رتبه نخست تصرف غيرقانونی زمين در کشور به پايتخت رسيد

خسارت 6500  میلیارد تومانی زمین خواری در تهران
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شهروند| گس��ترش تصرفات غیرقانونی در البرز 
مرکزی، تهران را به رتبه نخس��ت زمین خ��واری در 
کشور تبدیل کرده است. گزارش��ات رسمی سازمان 
محیط زیس��ت از بیداد زمین خواری در ش��میرانات 
حکایت دارد. گزارش��اتی که از افزایش خوش نشینی 
در میان پایتخت نش��ینان خبر می ده��د و می گوید؛ 
خوش نشینی باعث گسترش دس��ت درازی به اراضی 

ملی به خصوص در سال های 88 تا 92 شده است. 
در این سال ها، هزاران هکتار از اراضی ملی زیرسایه 
زمین خواری رفته و صدها پرون��ده برای پس گرفتن 
زمین ها تکمیل شده اما در کش��وها خاک می خورد. 
پرونده ه��ای زمین خواری ه��زاران  میلی��ارد تومان 
خس��ارت به بیت المال زده است. خس��ارات و میزان 
زمین هایی ک��ه غیرقانونی تصرف ش��ده اند به حدی 
زیاد اس��ت که احمد نبوی، مدیرکل بازرسی، ارزیابی 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات با اش��اره به این که 
2ماه پیش وقتی با دستور رئیس سازمان محیط زیست 
برخورد با دخل و تصرف غیرقانونی زمین در استان را 
 آغاز کردیم، تصور نمی کردیم که دخل و تصرف مناطق 
حفاظت شده به این میزان باش��د، می گوید: »پس از 
بررس��ی ها مش��اهده کردیم که این تصرفات 6 هزار و 
500 میلیارد تومان خس��ارت به بیت المال وارد کرده 
است. به این ترتیب برای 42 پرونده حکم دادگاه مبنی 
بر قلع و قمع صادر شد، ولی متاسفانه پرونده ها در کشو 

باقی مانده و اقدامی برای آنها صورت نگرفته است.« 
مش��اور رئیس س��ازمان محی��ط زیس��ت پدیده 
خوش نش��ینی در اس��تان ته��ران را عام��ل افزایش 
زمین خواری می داند که پرونده هایش معطل مانده اند، 
»صورتجلس��ه ص��وری برخ��ی پرونده ه��ا را در خانه 
متهمان پیدا کردیم و با همکاری معاون دادس��تانی 
ته��ران، قوه قضائیه و دادگس��تری پیگیری های الزم 
صورت گرفته اما بس��یاری از پرونده ها مس��دود باقی 
مانده است. مدارک 118پرونده کامل شده ولی اقدامی 
در زمینه رفع تصرف نش��ده اس��ت. پرونده ها 4 سال 

معطل مانده اند.« 
پرونده ه��ای قدیم��ی روی ه��م تلنبار ش��ده اند و 
خاک می خورند، اما مش��اور رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست از کشفیات جدید خبر می دهد و تعداد 
آنها را 100م��ورد اعالم می کن��د: »100 مورد جدید 
را شناس��ایی کردیم که ب��ه زودی با توج��ه به این که 
هنوز ویالس��ازی صورت نگرفته آنها را پس خواهیم 
گرفت. درواقع با کمک نی��روی انتظامی و قوه قضائیه 
تیم ویژه ای ش��کل گرفته و طی 2 ال��ی 3 هفته آینده 
قلع وقمع را ش��روع می کنیم. ارزش برخی از ویالها به 
میلیاردها تومان می رس��د. در اس��تان تهران ویالیی 
که مانن��د قص��ر اس��ت در زمین های تصرف ش��ده 
ساخته ش��ده که قیمت آن 18 میلیارد تومان برآورد 
می ش��ود اما به دلیل ساخته ش��دن در زمین تصرف 
شده باید تخریب شود. در این میان با توجه به این که 
هیچ کدام از دستگاه های مس��ئول به موقع وارد عمل 

نشده اند، اکنون بخش��ی از ضرر و زیان ساخت ویال در 
این زمین ها به عهده ما اس��ت.« در یک سال گذشته، 
پرونده های بسیاری به دست سازمان رسیده که مربوط 
به هشت سال گذشته اس��ت و نبوی درخصوص آنها 
می گوید: »در یک سال گذشته، نزدیک به 50 پرونده 
از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دست ما رسیده 
که مربوط به 8 سال گذشته اس��ت. کار 20 پرونده آن 
به پایان رس��یده و 30 پرونده آن در دست اجراست و 
احتمال می دهیم برخی از مسئوالن حقوقی آن دوره 

باید در این زمینه پاسخگو باشند.«
وضعيت اسفناک زمين خواری در شميرانات 

زمین خواری در شمیرانات بیداد می کند و این بیداد، 
تهران را به نخستین اس��تانی تبدیل کرده که حجم 
باالیی از اراضی ملی آن به دس��ت زمین خواران افتاده 
است. این خبری است که مدیرکل محیط زیست استان 
تهران می دهد و در نشست خبری کشف زمین خواری 
ب��زرگ در مناطق حفاظت ش��ده می گوید: »وضعیت 
زمین خواری و تصرف اراضی ملی در شمیرانات بسیار 
اسفناک است. بر همین اساس از قوه قضائیه درخواست 
کرده ایم که ش��عبه ویژه ای برای بررسی 100نقطه از 

تصرفات غیرقانونی در تهران اختصاص دهد.« 
محمد ه��ادی حی��درزاده ب��ا اش��اره ب��ه این ک��ه 
زمین خواری یکی از مش��کالتی است که امروز کشور 
ما با آن مواجه اس��ت، ادامه می ده��د: »زمین خواری 
در استان هایی مانند فارس، شمال و تهران که قیمت 
زمین با ارزش افزوده روبه روس��ت گس��ترده تر شده و 
تصرفات غیرقانونی در اس��تان تهران از سایر استان ها 

بیشتر است.« 
حقیقی ها و حقوقی ها هر دو اراضی ملی را به تصرف 
درآورده اند، س��هم حقیقی در تعداد باالس��ت و سهم 
حقوقی ها در متراژی که تصرف ش��ده است. به گفته 
مدیرکل محیط زیست استان تهران، اشخاص حقیقی 

غالبا تعداد بیش��تری زمین با مت��راژ کمتر تصاحب 
می کنند در حالی  که اش��خاص حقوقی تعداد زمین 
کمتر اما با متراژ های باال را به تصرف خود درمی آورند 
که هر دوی این موارد در اس��تان ته��ران به وفور دیده 

می شود.
او با اش��اره به این که بیش از 40 درصد استان تهران 
با مس��احتی معادل 400 ه��زار هکتار ج��زو مناطق 
چهارگانه و حفاظت ش��ده اس��ت، می گوید: »تصرف 
در این مناطق با تراکم باال به وفور انجام می ش��ود. در 
استان تهران 24 هزار هکتار تصرف غیرقانونی داشتیم 
که در  سال جاری تعداد زیادی از آنها قلع وقمع شد اما 
همچنان بسیاری از مش��کالت پابرجاست.« تصرفات 
در 4 س��ال دوم دولت دهم، رشد چشمگیری را تجربه 
کرده اس��ت. به گفته حی��درزاده، »از  س��ال 88 تا 92 
حجم تصرفات افزایش چشمگیری داشته و بسیاری 
از زیستگاه ها از بین رفته اند. ویالسازی های گسترده 
در این سال ها زندگی حیات وحش را در استان تهران 
با مش��کالت بس��یاری مواجه کرده و موجب تخریب 
گونه های جانوری و گیاهی و تنوع ژنتیکی استان شده 

است.«
آب وهوای خوش منطقه شمیران در استان تهران، 
این منطقه را م��ورد توجه زمین خواران ق��رار داده تا 
ویالهایی را برای خوش نش��ینی ساکنان پایتخت در 
زمین هایی ک��ه غیرقانونی تصرف کرده اند، بس��ازند. 
مدیرکل محیط زیست استان تهران در این خصوص 
می گوید: »تصرفات در ش��میرانات اس��فناک اس��ت. 
به دلیل خ��وش آب وهوا بودن این منطق��ه، تجاوز به 
اراضی ملی در شمیرانات به طور گسترده رخ می دهد، 
ولی از آن جایی که س��ازمان محیط زیس��ت مالکیت 
مناط��ق چهارگانه را ن��دارد در برخورد ب��ا متجاوزان 
با مش��کل مواجه می ش��ود. س��ازمان محیط زیست 
در حقیقت پیش��گیری از تصرفات را برعه��ده دارد و 

برخورد با ساخت وس��ازهای غیرمجاز وظیفه سازمان 
محیط زیس��ت نیس��ت و در این زمینه باید سازمان 

جنگل ها وارد عمل شود.« 
جزیره ای عمل کردن دستگاه های متولی مبارزه با 
زمین خواری مورد انتقاد حیدرزاده اس��ت، »متاسفانه 
در تمام دستگاه ها شاهد فساد مالی و اداری هستیم و 
در کنار آن شاهد این هستیم که دستگاه ها به صورت 
جزی��ره ای جدا از هم عمل می کنند که این مناس��ب 

نیست.« 
او با اش��اره به این که در بحث اراضی ملی دو راهکار 
برای از بی��ن بردن اختالف نظر قضایی بین س��ازمان 
محیط زیس��ت و س��ازمان جنگل ها وجود دارد، ادامه 
می ده��د: »یکی مب��ارزه ب��ا ساخت وس��از و دیگری 
مالکیت مناطق چهارگانه است. سازمان جنگل ها باید 
جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز را در دستورکار 
قرار دهد و اگر در مناطق چهارگانه باشند با آنها مقابله 
و برخورد کند ولی اگر مالکی��ت مناطق چهارگانه به 
سازمان محیط زیست منتقل ش��ود عالوه بر برخورد 
 با تخلفات زمین خواران نیز مورد بررس��ی و شناسایی

 قرار می گیرد.« 
 تشکيل 30 پرونده جديد
 در6 ماه نخست  سال 

»در 6 ماهه نخس��ت امس��ال در بی��ش از 30 مورد 
درخصوص دخل و تصرف غیرقانونی تشکیل پرونده 
ش��د و همچنین 100 م��ورد جدید نی��ز از تخلفات 
زمین خواری شناسایی شد.« مدیرکل محیط زیست 
استان تهران با اعالم این خبر می گوید: »هماهنگی های 
 الزم ب��ا ق��وه قضائی��ه ب��رای برخ��ورد ب��ا متخلفان 
ص��ورت گرفت��ه و امیدواریم بعد از این کمتر ش��اهد 

تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی باشیم.« 
او درخصوص منطقه حفاظت شده ورجین و پرونده 
زمین خ��واری آن، می گوید: »دخل و تص��رف در این 
منطقه با صورت جلسه سوری انجام شده و حکم اجرا 
گرفته شده و درحقیقت دستگاه قضایی از این موضوع 
بي خبر است و میزان دخل و تصرف درحال حاضر به 

30 هکتار افزایش یافته است.« 
کمبود محیط بان در مناطق حفاظت شده، همواره 
یکی از دالیل بروز مشکالت زیست محیطی در مناطق 
حفاظت شده اعالم می ش��ود که این بار هم مدیرکل 
محیط زیست اس��تان تهران، معتقد است که کمبود 
محیط بان در استان تهران باعث تصرفات غیرقانونی 
ش��ده اس��ت، او می گوید: »در منطق��ه ورجین تعداد 
محیط بانان از  سال 82 تاکنون از 16 محیط بان به 5 نفر 
کاهش پیدا کرده است. هرچند که وظیفه محیط بانان 
حفاظت از حیات وحش و مناطق حفاظت شده است 
و برخورد با زمین خواری وظیفه آنها نیست اما بودن آنها 
می تواند به افزایش کیفیت حفاظت از مناطق کمک 
کند. در این خصوص قرار است با دستوری که رئیس 
سازمان دس��تور داده اس��ت تعداد محیط بانان برای 

حفاظت از گونه های حیات وحش افزایش یابد.« 

شهروند| بیمارانی که از پانزدهم اردیبهشت ماه به 
بیمارستان های دولتی مراجعه کردند، شوکه شدند، آنها 
که تا پی��ش از این 30، 40 درص��د و حتی گاهی تا 50، 
60 درص��د از هزینه های درمان را خودش��ان پرداخت 
می کردند، به یکباره هزینه هایشان تا 90 درصد پایین 
رفت. از آن تاریخ مراجعه به بیمارستان ها دو برابر شد، 
افرادی که تا پیش از این به خاطر مشکالت مالی، توانایی 
مراجعه به بیمارستان ها را نداشتند، این بار برای گرفتن 
چندین خدمت درمانی، در صف های انتظار نشستند 
و تنها 10 درص��د از هزینه ها را پرداخ��ت کردند. حاال 
با گذش��ت نزدیک به 5ماه از آن زمان، وزارت بهداشت 
خبرهای دیگری برای بیماران دارد. حاال با تدوین کتاب 
ارزش گذاری نسبی خدمات سالمت، هزینه های درمان 
بار دیگر کاهش یاف��ت و به 6 درصد رس��ید، این اتفاق 
شامل بخش دولتی نمی شود، در بخش خصوصی هم 
تعرفه ها براساس آنچه در این کتاب آمده، پایین می آیند. 
این موضوع تنها برای هزینه های درمانی نیست، وزارت 
بهداشت تأکید می کند که با این اقدام، زیرمیزی ها هم 
که کمر خیل��ی از بیماران را شکس��ته از میان می رود. 
هفته گذشته بود که وزیر بهداشت در اجالس روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کش��ور از ابالغ این 
کتاب، خبر داد. حاال محمدحاجی آقاجانی معاون درمان 
وزارت بهداش��ت در گفت وگو با »شهروند« توضیحات 
بیش��تری درباره کتاب ارزش گذاری نس��بی خدمات 
س��المت می دهد. به گفت��ه او با اجرای ای��ن کتاب در 
بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود، میزان پرداخت 
مردم در ش��هرها به 6 درصد و در روس��تاها به 3 درصد 
کاهش پیدا می کن��د. این در حالی اس��ت که پیش از 
این براس��اس طرح تح��ول نظام س��المت، این میزان 
پرداختی ها در بیمارس��تان های دولتی به ترتیب 10 و 

5 درصد بود.
 - هفته گذشه بود که وزير بهداشت در اجالس 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر از 
تهيه و ابالغ کتاب ارزش گذاری نس�بی خدمات 
سالمت داد، عمده ترين موضوعی که با ابالغ اين 

کتاب مطرح شد از ميان رفتن زيرميزی هاست. 
بله درس��ت است، البته 10 سال اس��ت که تهیه این 
کتاب در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد و 3بار در 
سال های 88،84 و89 از سوی این وزارتخانه ابالغ شده، 
اما به دلیل تأمین نشدن منابع مالی از سوی سازمان های 
بیمه گر و توافق نکردن گروه های مختلف پزش��کی، به 
تصویب نرسید. در این مدت وزارت بهداشت برای اصالح 
نظام تعرفه تالش فراوانی کرد، حاال هم تصویب و ابالغ 
این کتاب نتیجه تالش های این وزارتخانه در سال های 

گذشته بوده است. 

- يعنی 10 سال اين کتاب روی زمين مانده بود؟ 
در مدتی که بيش�ترين بحث ها بر سر تعرفه های 
بخش خصوصی و درمانی و همچنين زيرميزی ها 

مطرح شد. 
بله، این کتاب براس��اس مصوبه9 ش��ورایعالی بیمه، 
از سوی وزارت بهداشت، دانش��گاه های علوم پزشکی، 
29 انجمن تخصصی و فوق تخصصی پزش��کی کشور، 
 4 س��ازمان بیمه پای��ه، از جمل��ه تأمی��ن اجتماعی،

 کمیته امداد و نیروهای مس��لح و همچنین دبیرخانه 
شورایعالی بیمه در وزارت رفاه و همچنین سازمان نظام 
پزشکی کل کش��ور و س��ازمان های دخیل در تنظیم 
چارچوب بررسی شد. با کار مشترک این سازمان ها بود 
که این کتاب پس از یک دهه تدوین و از سوی شورایعالی 
بیمه تصویب ش��د، به هیأت دولت فرستاده و در نهایت 
پس از بررس��ی های مفصل در دولت به تصویب هیأت 

وزیران رسید. 
- حاال اي�ن کتاب ابالغ ش�ده، از چه زمانی اين 

کتاب در بيمارستان ها الزم االجراست؟
ببنید براساس قانون از اول مهرماه امسال این کتاب به 
تمامی مراکز درمانی دولتی و خصوصی کشور ابالغ شد و 

از این تاریخ باید در این مراکز اجرا شود.
- يعنی ح�اال بيمارانی ک�ه به بيمارس�تان ها 
مراجعه می کنن�د بايد تعرفه های درمانی ش�ان 

براساس اين کتاب گرفته شود؟
بله، البته موضوعی که وجود دارد این است که کتاب 
ارزش گذاری نسبی خدمات س��المت پس از آن که در 
سیستم نرم افزاری اتوماس��یون بیمارستان ها اجرا شد، 
عملی می شود. این موضوع چند روزی طول می کشد. 
چرا که در این کتاب 5 هزار خدمت تعریف شده که باید 
در سیستم حسابداری اعمال شود. با این همه این کتاب 
در 900 بیمارستان کشور به اضافه تمام مراکز جراحی 

در بخش دولتی و خصوصی ابالغ شده و باید اجرا شود.
- پس از ابالغ اين کتاب، انتقادهايی به آن گرفته 
و اعالم شد که با يکسان س�ازی تعرفه ها، برخی 
تعرفه ها که پيش از اين رقم پايين تری داش�تند،   

افزايش پيدا می کنند. 
ببینید این کتاب روشی است برای مشارکت بیشتر 
دولت در هزینه های درمان. به این صورت که بخشی از 
هزینه های درمان را م��ردم و بخش دیگری را هم دولت 
باید پرداخت کند، با اجرای این کتاب، س��هم پرداختی 
دولت افزایش پیدا می کند و سهم مردم هم پایین می آید.
- يعنی اين بحث افزايش تعرفه ها در بخشی از 

خدمات درست نيست؟
بله درست نیست، با اجرای این کتاب مردم نه تنها در 
مقایسه با این کتاب رقم بیشتری بابت خدمات درمانی 
پرداخت نمی کنند، بلکه به طور کلی هزینه هایش��ان 
پایی��ن می آید، به ای��ن معنی که هزینه ه��ای مراکز و 
موسسات تشخیصی خصوصی مانند پاتولوژی، ژنتیک، 
ام آر آی، سی تی اس��کن، رادیول��وژی و رادیوتراپی که با 
مراجعه باالی مردم هم روبه رو هس��تند، با اجرای این 
کتاب، 25 درصد کاهش پیدا می کن��د، چرا که دولت 
بخش زی��ادی از هزینه ها را به عه��ده گرفته و به دلیل 
پوشش بیمه ای، مردم با کاهش هزینه ها در این بخش 

مواجه می شوند. 
- وضع در بيمارستان های دولتی چطور خواهد 

بود؟
در بیمارستان های دولتی براساس طرح تحول نظام 
سالمت میزان پرداخت مردم در ش��هرها، 10 درصد و 
در روس��تا 5 درصد بود، اما با ابالغ این کتاب، در شهرها 
هزینه ها به 6 درصد و در روستا 3 درصد می رسد. از روز 
عید قربان نیز تمام بیمارس��تان ها مکلف به اجرای این 

کتاب شدند. 
- اين کاهش قيمت تنها برای بيمارستان های 
دولتی اس�ت، يا بخ�ش خصوصی را هم ش�امل 

می شود؟
 ببینید این کتاب ب��ه بخش خصوصی و دولتی ابالغ 
ش��ده و در نهایت هم منجر به کاهش هزینه های مردم 
در این دو بخش می ش��ود، این یک گام جدید در طرح 
تحول نظام سالمت برای حفاظت مالی از مردم در مقابل 

هزینه های درمانی است.

- اي�ن کاه�ش قيم�ت در تعرفه ه�ای بخش 
خصوصی چطور خواهد بود؟

این کتاب ارزش گذاری نس��بی ضرایب یعنی ارزش 
نسبی بین خدمات پزشکی اس��ت، ضرایب در بخش 
خصوصی و دولتی یکسان هس��تند، اما رقم ریالی تابع 
ضریب ریالی اس��ت که در این اعداد ضرب می ش��ود، 
این جا تعرفه ها در بخش دولت��ی و خصوصی متفاوت 
می ش��وند. مهم ترین ویژگی این کتاب، ایجاد انضباط 
مالی در موسس��ه های مالی دولتی و خصوصی اس��ت 
و دیگر قرار نیس��ت مردم خارج از بیمارس��تان پولی را 
پرداخت کنند. همه چیز در قالب صورتحساب پرداخت 
می ش��ود. با اجرای این کتاب تمام دریافتی ها قانونی و 
رسمی می شود. یکی دیگر از مزیت های این کتاب این 
است که در 30 سال گذش��ته، 1700 خدمت نوین، در 
رشته های مختلف اضافه شده بود که در این مدت هیچ 
تعرفه مصوبی نداشتند و هر موسسه درمانی به صورت 
سلیقه ای برای آن تعرفه تعیین می کردند، برای نمونه 
می توان به اقدامات درمانی عروق مغزی و بس��یاری از 
روش های نوین جراحی و تشخیصی اشاره کرد. اما پس 
از ابالغ این کتاب، اینها تعرفه دار شدند. در کنار این اقدام 
300 خدمت جدید پزشکی هم تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتند. اینها پیش از ابالغ این کتاب، پوشش بیمه ای 

نداشتند. 
-  اين کتاب به گونه ای است که مردم و بيماران 

از جزييات آن باخبر شوند؟
این کتاب در س��ایت رس��می وزارت بهداشت قابل 
دسترسی اس��ت اما از آنجایی که کامال تخصصی است 

تنها برای موسسات درمانی کاربرد دارد. 
-  سيس�تم نظارتی ب�رای اجرای اي�ن کتاب 

چگونه تعريف  شده؟
هیات وزیران ب��رای نظ��ارت بر اج��رای این کتاب 
مصوب کرده که س��ازمان نظام پزشکی به کمک تمام 
شعبه هایش در مراکز استان ها و با همکاری دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور اجرای درست این کتاب را 

به عهده دارند.
- ش�ما اش�اره کرديد که پيش از اين به خاطر 
نبود اعتبار سازمان های بيمه گر، نمی توانستند 
اين کتاب را اجرا کنند، اما حاال ظاهرا اين اعتبار 

تأمين شده.
بله، وزارت بهداشت این اعتبار را به بیمه سالمت داده 

است.
- اين اعتبار چقدر است؟

350 میلیارد تومان س��قف اعتباری است که وزارت 
بهداشت به سازمان بیمه س��المت قرار است بدهد که 

براساس آن این طرح اجرا می شود.

خبر

بیمه را رقابتی کنید
 علت هم روش��ن اس��ت. نظام بیمه ای در جوامع 
توس��عه یافته کامال مش��تری محور و رقابتی است. 
مش��تری ها نیز حق انتخاب دارند. ولی هنگامی که 
گزینه های مشتریان فقط یک مورد است و آن نیز به 
قول معروف »آش کشک خالته است، بخوری پاته، 
نخوری پاته« راه انتخابی برای مردم باقی نمی ماند و 
بدین ترتیب رانندگان مجبور می شوند زیر بار نظام 
غیررقابتی و پرهزینه بروند، نتیجه همین می شود 
که هزین��ه  این حد از فس��اد از جیب م��ردم برود و 
درحالی که هیچ مسئولیتی متوجه آنان نیست در 
مقابل مدیران دولتی بیمه های غیررقابتی رفتاری 
داش��ته باش��ند که یکی از آنها را در جریان پرونده  
بیمه  ایران در دولت س��ابق دیده ایم. درحالی که اگر 
بیمه ها رقابتی باش��ند هزینه  این بی مباالتی و عدم 
نظارت بر امور از جیب مدیری��ت بیمه ای پرداخت 
می شود و مدیریت ناکارآمد به سرعت ضرر کرده و 
ورشکسته می شود. اگر چنین شود دیگر نمی توان 
افراد غیرمتخصص و سوءاس��تفاده گر را به مدیریت 
موسسات مش��ابه برگزید. فراموش نشود ضررهای 
موجود از تصادفات س��اختگی فقط مادی نیست، 
ضرر مهم تر آن کاهش اعتماد مردم به نظام بیمه ای 
و س��اختار مدیریتی باالتر و هم عرض آن اس��ت و 
خسارت این مس��أله به مراتب بیشتر از رقمی است 
که برای آن تصادفات س��اختگی پرداخت می شود. 
به همین دلیل است که وقتی در پایان برنامه، نتایج 
نظرس��نجی از مردم اعالم ش��د اوضاع همانی بود 
که باید می بود. بینندگان به س��وال مطرح شده در 
برنامه مبنی بر این که عملکرد شرکت های بیمه در 
کش��ور را چگونه ارزیابی می کنید؟ به صورت خوب 
6.6 درصد، متوسط 16 درصد و ضعیف 77.4 درصد 
پاس��خ دادند. رئیس بیمه مرکزی در ادامه به وضع 
ناامید کننده صنعت بیمه در ایران و مقایس��ه آن با 
جهان پرداخت و گفت: »مهمترین ش��اخص برای 
وضع بیمه، ش��اخص ضریب نفوذ بیمه است که در 
جهان 7.5 درصد است و در ایران 1.7 درصد است.« 
روشن است که دلیل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ 
بیمه در ایران چیزی جز بی اعتمادی به این صنعت 
نیست و اال چرا مردم در خرید سایر خدمات مدرن 

چنین رفتاری ندارند؟
واقعیت این اس��ت که اگ��ر دولت تدبی��ر و امید 
می خواهد خدمتی به ساختار اقتصادی کشور بکند، 
در درجه  اول، شفافیت و رقابت را باید در دستور کار 
خود قرار دهد. این موضوعی است که در تمام اسناد 
باال دس��تی اجرای آن ضروری دانس��ته شده است. 
اج��ازه دهید که بیمه ها و مق��ررات بیمه ای رقابتی 
شوند و از کنترل مدیریت دولتی و رانتی بیرون آیند 
و در چهارچ��وب رقابتی عمل کنن��د. خواهید دید 
که به احتمال فراوان حق بیمه ها کمتر می ش��ود، 
درآمدهای بیمه ها بیشتر می شود و خدمت رسانی به 

بیمه شدگان سریع تر و باکیفیت تر خواهد شد.

ادامه از صفحه یک

  به دليل خوش آب وهوا بودن منطقه شميرانات، تجاوز به زمين های ملی در اين منطقه به طور گسترده رخ می دهد

روي خط خبر

تشکیل یگان حفاظت در شهرداری 
تهران با حوزه اختیارات فراسازمانی 
ش�هروند| لباس ه��ای س��رمه ای یکدس��ت 
می پوش��ند و روی بازوهایشان نوش��ته اند یگان 
حفاظت. آنه��ا ماموریت جدیدی در ش��هرداری 
تهران دارند نیروهایی که در ظاهر قرار است حافظ 
اماکن، تأسیسات و تجهیزات ش��هرداری باشند 
اما اس��نادی منتشر شده که نش��ان می دهد این 
نیروهای تحت فرمان شهرداری تهران اختیارات 

گسترده ای دارند.
بس��یاری از س��ازمان ها و نهاده��ا در ای��ران از 
وزارتخانه ه��ا گرفته تا ش��هرداری ها ی��گان ویژه 
حفاظت دارند. در شهرداری تهران هم این روزها 
در کنار ماموران حراس��ت، افراد جدیدی هستند 
که با لباس های متحدالشکل مراجعان را به داخل 
ساختمان ها راهنمایی می کنند یا از آنها می پرسند 
که کجا با چه بخش��ی کار دارند. ح��اال اما یکی از 
سایت های خبری اسنادی را منتشر کرده که نشان 
می دهد این مردان سرمه ای پوش که تازگی ها در 
ش��هرداری تهران، معاونت هایش و سازمان های 
زیرمجموعه اش دیده می شوند فراتر از امور جاری 
و عادی حفاظت می توانند براساس ماموریت های 
18گانه ای که برای آنها تعریف شده، در حوزه های 
مختلف از گش��ت ارش��اد گرفته تا مانیتورینگ و 
پایش تصویری در تهران و حتی اجرای طرح های 
امنیت اخالقی و انضباط اجتماعی ابالغی از سوی 

ناجا در شهرداری و واحدهای تابعه، اقدام کنند.
ماجرای یگان های حفاظت در سازمان ها به ماده 
222 قانون برنامه پنج س��اله توس��عه بازمی گردد، 
ماده ای که اجازه تشکیل چنین یگانی را به سازمان ها 
داده و البته دستورالعمل آن را هم تشریح کرده است. 
در این میان شهرداری تهران هم یکی از سازمان هایی 
بوده که داوطلب تش��کیل یگان حفاظت شده و این 
یگان پس از طی سلسله مراتب اداری حاال تشکیل 
شده و قرار است که دو سال به طور آزمایشی فعالیت 
کند. نکته جالب شرح وظایفی اس��ت که برای این 
یگان تعریف شده، اگرچه اصوال مسئولیت و وظیفه 
یگان های حفاظتی، حفاظت از ساختمان ها و ابنیه 
سازمان هاس��ت اما در ش��هرداری تهران این گروه 
موسوم به یگان حفاظت که زیرنظر مستقیم شهردار 
تهران فعالیت می کنند تنها بخشی از فعالیت هایشان 

حفاظت از بناها و ساختمان هاست! 
در دس��تورالعمل تش��کیل ی��گان حفاظ��ت 
شهرداری تهران 18 وظیفه برای این نیرو در نظر 
گرفته ش��ده و ماموریت آن نیز »حفاظت از اماکن 
و تأسیسات طبقه بندی ش��ده، تجهیزات، اموال 
منقول و غیرمنقول ش��هرداری و واحدهای تابعه 
آن و اقدامات پیش��گیرانه حفاظتی در این راستا و 
جلوگیری و برخورد با هرگون��ه اقدام غیرقانونی« 

تعریف شده است.
مطابق اس��ناد منتش��ر ش��ده ازجمله وظایف 
درنظر گرفته ش��ده بر این یگان نی��ز می توان به 
»پیش��گیری انتظامی از وقوع جرایم مش��هود از 
قبیل سرقت، مزاحمت، نزاع، درگیری، چاقوکشی 
و خرابکاری در حوزه استحفاظی و همکاری با ناجا 
در برخورد و مقابله با آنه��ا« و همچنین »تعامل با 
سازمان ها، نهادها، مراجع نظامی، انتظامی، قضایی 
و سایر دستگاه ها به منظور اجرای بهینه وظایف و 
ماموریت های یگان و پیگیری و مقابله با جرایم و 

مجرمین در حوزه استحفاظی« اشاره کرد.
این وظایف تا حدی گس��ترش پیدا می کند که 
شامل »اجرای طرح های امنیت اخالقی و انضباط 
اجتماع��ی ابالغی از س��وی ناجا در ش��هرداری و 
واحدهای تابعه با هماهنگی و همکاری ناجا« هم 
می شود. به زبان ساده تر، شهرداری، در طرح هایی 
مانند گشت ارش��اد همکار ناجا خواهد شد و خود 

رأسا می تواند در این موضوع ورود کند.
یک��ی از بنده��ای مه��م وظایف این ی��گان به 
»استفاده از س��امانه مانیتورینگ شهر تهران اعم 
از س��امانه های مرکزی و محلی برای جمع آوری 
اطالعات مرتب��ط با ماموریت های ی��گان و اتخاذ 
تدابیر الزم حفاظتی و مراقبتی« می پردازد. حدود و 
ثغور این وظیفه نیز با مصوبات شورای امنیت کشور 

و تأیید شهردار تعیین خواهد شد.
یک بند دیگر هم به »طراحی و نظارت بر نصب 
سامانه های کنترل هوشمند حفاظتی)دوربین های 
مداربسته(، ایجاد موانع و کنترل های محسوس و 
نامحسوس« اختصاص دارد و در تبصره آن تأکید 
ش��ده که »پایش تصویری در تهران« توسط یگان 
حفاظت شهرداری باید »مطابق ابالغیات ناجا« و 

دستورالعمل شورای امنیت کشور باشد.
در یک بن��د مبهم و مه��م دیگر ه��م آمده که 
در»شرایط خاص امنیتی و انتظامی« ماموریت ها 
و وظایفی از سوی ناجا به این یگان ابالغ خواهد شد.

جالب اینجاس��ت که به رغم رف��ت و آمدهای 
گس��ترده ش��هرداری تهران ب��ا وزارت کش��ور و 
نیروهای مس��لح برای راه اندازی و تشکیل یگان 
حفاظت یا همان پلیس شهرداری و پروسه ای که 
برای تعیین شرح وظایف یگان حفاظت شهرداری 
تهران طی شده، اعضای شورا از این موضوع هیچ 
خبری ندارند. محس��ن س��رخو، در پاسخ به این 
پرسش »شهروند« که چرا حیطه اختیاراتی به این 
گس��تردگی برای یگان حفاظت شهرداری تهران 
پیش بینی شده اس��ت، می گوید که نه از تشکیل 
چنین یگانی خبر دارد و نه دستورالعمل آن را دیده 
است. سرخو تأکید می کند که ما عضو شورا هستیم 
اما از کجا بدانیم در همه بخش های شهرداری چه 
خبر اس��ت و البته این تنها محسن سرخو نیست 
که از چنین دستورالعملی و فعالیت چنین یگانی 
در ش��هرداری بی خبر است، س��ایر اعضای شورا، 
همان هایی که می گویند مهم ترین وظیفه ش��ان 
نظارت بر عملکرد ش��هرداری است از این موضوع 

هیچ خبری ندارند.

در پی ابالغ کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سالمت؛ معاون درمان 
وزارت بهداشت در گفت وگو با »شهروند«: 

مردم تنها 6 درصد از هزینه های 
درمان را پرداخت می کنند


